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RESUMO 

O objetivo deste trabalho consistiu em apresentar os principais desafios ainda 

enfrentados por profissionais da educação e por estudantes com deficiência; transtornos, 

síndromes ou altas habilidades, em suas relações no contexto da Escola Regular de 

Ensino. Para tal intento foi escolhida uma Escola específica, no Município de Angra dos 

Reis, como campo de observação e análise. A fundamentação teórico/metodológica se 

apoiou nos Estudos Sócio-Históricos da microgênese, no qual, o micro contexto 

observado, nos apontou que o atendimento a estes estudantes ainda está muito distante 

das perspectivas regulamentadas pela legislação vigente.  

Palavras-chave: Inclusão, Políticas de Inclusão. Educação. Acessibilidade 
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INTRODUÇÃO 

 

No conjunto de questões que nos fazem pensar/imaginar que está se 

criando uma mudança significativa na educação brasileira de hoje, a  
questão do outro, dos outros, parece ocupar tanto um lugar de 

privilégio quanto de uma renovada banalização.... 

Carlos Skliar 

 

Dialogando com o Carlos Skliar, entendo que todo trabalho que pretende discutir 

a inclusão deve se interrogar sobre quem é o “outro” para “nós”? Quem são esses 

“outros” a quem reivindicamos o direito irrestrito à educação? Quem são esses outros 

por quem os professores apresentam tantas dificuldades para lhes ensinar? Quem é esse 

“todos” que está incluído de fato na escola? 

No universo dos discursos educacionais é comum ouvirmos com certa 

freqüência as palavras de “ordem”: Educação para Todos! Acessibilidade! Direito 

irrestrito à Educação! Inclusão! Tolerância!  

Diante desses discursos eu me pergunto, retomando as palavras de Carlos 

Skliar? Será que estamos realmente criando uma mudança significativa na Educação 

brasileira ou continuamos repetindo os mesmos equívocos de sempre? Será que em 

nossas relações de alteridade incluímos esse “outro” tão diferente dos outros a quem 

estamos acostumados a conviver? Será que esse “outro” que traz consigo suas “faltas” 

são vistos por nós da mesma forma como vemos “os outros cujas faltas não são tão 

evidentes”? Talvez o que o Carlos Skliar esteja querendo nos dizer é que banalizamos a 

palavra outro. Assim, três questões parecem traçar as linhas divisórias nos discursos 

pedagógicos atuais:  

 

1) Trata-se, por acaso de um outro que nunca esteve aqui?  

2)  Trata-se, de um outro que volta somente para nos contar as suas 

histórias de discriminação e exclusão?  
3) Trata-se, talvez, de um “eu escolar” que, simplesmente, se dispõe a 

hospedar e/ou se inquieta somente pela estética da sua própria hospedagem, 

mas que não se interessa pelo outro? (SKLIAR, 2003, p.37) 
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Ao estudar a história da Inclusão para a realização desse trabalho, chego à 

conclusão de que faz bem pouco tempo que esse outro da falta começou a ter 

visibilidade. Até então eles estavam separados, apartados da sociedade e 

consequentemente da Escola, em instituições criadas para isolá-los de nós, os demais. 

 Talvez essa constatação histórica justifique tamanho estranhamento com a 

chegada desse “outro” na escola regular. Trata-se de uma presença que força, ou 

melhor, nos obriga a lembrar suas histórias de exclusão. É certo que não gostamos de 

lembrar o quanto não fomos bonzinhos ao longo de nossa história, não é mesmo? 

Por fim, entendo que a escola por uma questão legal “tolera”, mas não acolhe 

esse outro como um de nós. Ele não está entre nós. Ele está na escola como um hóspede 

conforme aponta Skliar, e não como alguém que pertença à “família escolar”. Esse 

“outro” tão estranho, que tanto nos incomoda com seus “defeitos”, talvez por nos 

lembrar o quanto somos imperfeitos, está dentro do prédio escolar, mas continua do 

lado de fora de nossas relações de afeto.  

Quando dei início a esse trabalho com essas indagações foi porque meu interesse 

por esta pesquisa surgiu a partir de algumas vivências ao longo do estágio em Educação 

Infantil em uma Escola do Município de Angra dos Reis, no qual pude compreender que 

para discutirmos a Inclusão e as dificuldades que a escola e seus professores se colocam 

para lidar com “esse outro” que não reconhecemos como um de nós, é preciso entender 

que esta é uma dificuldade social e histórica.  

Foi por esse motivo que optei por discutir no primeiro capítulo a Educação 

Inclusiva e sua proposta de “Educação para Todos” seguida das questões históricas que 

estão implicadas nesse paradigma, no segundo capítulo. Mas, como entendo que não 

basta reproduzir os fatos, é preciso problematizá-los para que as pessoas entendam que 

uma mudança de paradigma não se faz somente com leis e palavras vazias; decidi no 

terceiro e último capítulo, contextualizar esses aspectos expressos nos capítulos 

anteriores com o contexto da realidade da escola em que estagiei e que me conduziu a 

esse trabalho. 
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Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso, 

cujos instrumentos de análise se justificam nos princípios da microgenese histórico-

cultural, por entender que um campo singular pode ser um dispositivo que alimenta a 

reflexão crítica em âmbito macro, ou seja, ao analisar às práticas inclusivas da escola 

que me proponho observar, posso estabelecer pontes para pensarmos as políticas 

educacionais, mais amplas, no que se refere a inclusão..  

Por essas justificativas optei por narrar esse trabalho na primeira pessoa do 

singular, não por mera opção de gosto, mas porque entendendo que minha voz não 

expressa somente o meu pensamento enquanto produtor dessa pesquisa. Em minha voz 

encontram-se as múltiplas vozes daqueles com quem compartilhei as experiências que, 

hoje, se expressam nesse trabalho. Digo isso fundamentado no fato de que somos 

pessoas que se constroem permanentemente na/pela multiplicidade, na polifonia e 

dialogia que produzem os sentidos que se constituem na interlocução com a palavra que 

nos liga ao outro através de ecos ressoados e ressonantes. (AMORIM, 2012) 

O mundo é vivenciado por formas culturalmente mediadas a partir das relações 

que estabelecemos com as outras pessoas que geram sistemas simbólicos na construção 

social, no entanto, a forma como internalizamos esses símbolos se dá de maneira única 

para cada um, de acordo com sua microgênese. Nesse sentido trago aqui os sentidos 

produzidos em minha experiência de estágio como forma de contribuir para a reflexão 

sobre as políticas de inclusão e suas práticas na escola. Para tanto me apoio nas palavras 

de Amorim (2012) 

Há alguns anos venho trabalhando sobre a questão do texto de 

pesquisa em Ciências Humanas numa abordagem de inspiração 

bakhtiniana, e que pode assim ser chamada de polifônica. O texto 
interessa-me como lugar de produção e de circulação de 

conhecimentos, porque penso que a escrita de pesquisa não se reduz a 

uma simples transcrição de conhecimentos produzidos em situação de 

campo. Pode-se desse modo interrogar o texto em relação a várias 
questões, das quais uma, em particular, parece-me importante: a 

alteridade ou, dito de outra maneira, a relação entre o pesquisador e 

seu outro, ou melhor, seus outros. (p.08) 

A sala de alfabetização em que estagiei, era constituída por características 

bastante diversas, levando-se em consideração o nível de aprendizado desses alunos. 

Alguns estudantes estavam bem mais avançados que outros e, na minha leitura, se 

tratava de uma distancia considerável entre uns e outros.  
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Indaguei à professora sobre o motivo deste desnível entre os alunos e ela me 

informou que infelizmente isso era algo rotineiro nas séries iniciais, embora, nesta 

turma, o problema estivesse mais agravado.  Ela também me contou que tinha assumido 

a turma há pouco tempo porque a professora responsável pela mesma estava sob licença 

médica.  

Nesta classe, também havia um aluno “incluído”, com o diagnóstico de Autismo. 

A professora fez questão de me apresentar ao aluno. Explicou-me que apesar do 

autismo, este aluno era bastante “tranquilo e amoroso”. Pude notar que a professora 

havia desenvolvido um carinho muito especial por ele. Mas, não pude deixar de me 

admirar diante do fato da professora ressaltar essas qualidades como se as mesmas 

fossem características impossíveis de serem encontradas em uma criança com Autismo. 

Esse episódio me levou a pensar sobre o que ela esperava dessa criança. Por ser 

Autista ele teria que ser necessariamente agressivo e agitado? Todos os Autistas são 

iguais? Quando apresentamos uma criança qualquer nos referimos desse modo? “- Olha 

esse é o Carlinhos apesar de ser o Carlinhos ele é tranqüilo e amoroso!” Lembrei-me 

da velha questão sobre racismo: Ninguém diz: “João aquele branquinho”, mas 

facilmente ressalta “José aquele negrinho!” E, novamente me veio a questão: Quem é o 

outro? 

A professora, ainda, me relatou que o colocava para trabalhar com seus colegas 

de classe e que ele não “apresentava problemas” em estar próximo das outras crianças. 

Porém, embora ele tivesse um comportamento “sociável”, era muito dependente e 

sempre queria estar próximo dela. Mais uma vez a pergunta pelo outro tomou meu 

pensamento. Porque se admirar com o fato do menino não causar problemas e ser 

sociável?  

Sabemos que o Autismo apresenta variações no comportamento e que um bom 

trabalho de intervenção psicopedagógica pode mudar muito a qualidade de vida da 

criança autista.  

O referido aluno tinha dificuldade em se concentrar numa mesma tarefa por 

muito tempo. Mas, ainda assim, durante o tempo que estive nesta classe, observei que 

não foi elaborado nada de específico para trabalhar com este aluno na escola.  
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A professora relatou ter dificuldades em trabalhar com alunos incluídos e disse 

que “o ideal seria ter, pelo menos, um monitor por classe para auxiliar alunos portadores 

de necessidades especiais”. Realmente com pouco tempo na sala de aula notei que havia 

trabalho demais para uma única pessoa dar conta. 

No terceiro dia de estágio percebi outra criança com deficiência, na escola. Ela 

estudava em uma sala próxima a que eu estagiava. Aquela criança me chamou muito a 

atenção pela forma como se encontrava quando eu a vi.  

Era um menino e apresentava deficiência intelectual, o que era facilmente 

diagnosticável, inclusive, para um leigo como eu. Vi ele passar pelo corredor onde as 

crianças formavam a fila de saída para o recreio. Ele se encontrava em condições de 

completo abandono, com o nariz todo sujo escorrendo uma secreção amarela que 

alcançava a sua boca e ele andando sozinho pelos corredores da escola, desolado. 

Senti muita tristeza ao ver aquela criança naquelas condições e até desejei me 

aproximar dela, mas não sabia muito bem o que fazer e por isso hesitei. Passei, então, a 

observá-lo todos os dias. Ele sempre estava sozinho, nos corredores, no recreio e muito 

raramente alguma criança se aproximava dele. Alguns passavam e apenas mexiam com 

ele fazendo brincadeiras pouco apropriadas. Somente alguns professores, raramente, 

esboçavam alguma forma de carinho e atenção por ele.  

É interessante como nos colocamos a refletir sobre nós mesmos diante das 

dificuldades dos outros. Às vezes pensamos que a vida está ruim e que nada dá certo, 

que não estamos alcançando nossos objetivos. Mas diante daquela cena, percebi o 

quanto eu tenho e o quanto eu preciso aprender com essas crianças.  

Senti-me muito incomodado com esta situação, essa experiência de estágio em 

alfabetização na Escola Municipal Raul Pompéia muito me tocou levando-me a sentir a 

necessidade de abandonar a pesquisa inicial que vinha fazendo em Políticas Públicas de 

combate à violência nas escolas e decidir por estudar mais a respeito da situação das 

crianças com deficiência incluídas nas escolas do Município de Angra dos Reis. Não foi 

nada fácil abandonar meu projeto inicial, pois teria que começar do zero, mas depois de 

algumas leituras sobre a Educação Inclusiva decidi que era o que eu realmente gostaria 

de trabalhar. 
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Partindo dessas considerações, este estudo se propõe a apontar algumas das 

dificuldades enfrentadas por professores e alunos com deficiência, em suas relações 

com uma escola específica da rede municipal de Angra dos Reis, a fim de suscitar o 

debate mais amplo com a política de inclusão desse município.  

Trata-se de um estudo de cunho qualitativo e será realizado por meio de coleta 

de dados, pesquisa documental, bibliográfica e acompanhamento de caso tendo como 

principal objetivo expor como essa escola está se relacionando com as crianças que 

necessitam de uma atenção equitativa, devido suas demandas específicas. 
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CAPITULO I 

Educação Inclusiva: uma proposta de fato para todos? 

 

 
Os homens são diferentes, o que implica que são necessariamente 

vários: a multiplicidade 

dos homens é a verdade do próprio ser do homem. 
 

Mikhail Bakhtin 

 

A partir das décadas de 1980 e 1990 surge o conceito de inclusão aliado a um 

projeto educacional construído sob os princípios da acessibilidade e da idéia de que 

alunos com necessidades especiais de aprendizagem
1
 devem ter asseguradas as 

condições necessárias para frequentarem a escola de ensino regular. 

Essa nova perspectiva parte da compreensão de que é responsabilidade da 

sociedade encontrar os caminhos e as formas de organização e adaptação que garantam 

o acesso de todos os cidadãos, independentemente de suas características individuais, a 

todo contexto que constitui a vida em sociedade e, portanto, inclui-se aí, os processos de 

escolarização formal. 

Assim, o processo de inclusão surge como: 

Um avanço em relação ao movimento de integração escolar, que 

pressupunha o ajustamento da pessoa com deficiência para sua 
participação no processo educativo desenvolvido nas escolas comuns; 

a inclusão postula uma reestruturação do sistema educacional, ou seja, 

uma mudança estrutural no ensino regular, cujo objetivo é fazer com 

que a escola se torne inclusiva, um espaço democrático e competente 
para trabalhar com todos os educandos, sem distinção de raça, classe, 

gênero ou características pessoais, baseando-se no princípio de que a 

diversidade deve ser não só ser aceita como desejada (CEB, parecer 

nº17/2001, 2001, p.17). 

A proposta de construção de uma educação inclusiva que esteja aberta a todos 

não tem sido uma empreitada fácil. Requer aquisição subjetiva de novos conceitos e 

rupturas de pré-conceitos que sustentaram por muito tempo os diversos setores da 

sociedade. 

                                                             
1
 Essa era a terminologia utilizada na época. Atualmente sabemos que a terminologia correta é pessoa 

com deficiência, pois a palavra portador pressupõe entrega de algo e estas não dispõem da possibilidade 

de entrega da sua condição pessoal a quem quer que seja. Além dos mais todo ser humano é imperfeito, 

portanto, todos nós de alguma forma necessitamos de atendimento diferenciado. 
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A fim de garantir o acesso imediato, irrestrito e contínuo dos alunos com 

deficiência aos espaços comuns da escola regular o MEC vem monitorando através de 

dados quantitativos, a entrada dessas pessoas nas escolas, porém, acredito que esses 

dados, apesar das pesquisas apresentadas apontarem números positivos, não refletem a 

realidade, principalmente, no que se refere à permanência e a qualidade de atendimento. 

Conforme dados encontrados no censo escolar da educação básica - 2012, 

disponibilizados no portal do MEC (Ministério da Educação e Cultura), houve 

significativo aumento no numero de matrículas de crianças que apresentam algum tipo 

de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou super 

dotação nas redes regulares de ensino público e na EJA, Segundo dados desse censo: 

O aumento foi de 11,2%. Nas classes especiais e nas escolas 

exclusivas, houve aumento de 3% no número de alunos devido ao 

aumento da EJA (51,4%). (...) Os importantes avanços alcançados 
pela atual política são refletidos em números: 62,7% das matrículas da 

educação especial em 2007 estavam nas escolas públicas e 37,3% nas 

escolas privadas. Em 2012, esses números alcançaram 78,2% nas 

públicas e 21,8% nas escolas privadas, mostrando a efetivação da 
educação inclusiva e o empenho das redes de ensino em envidar 

esforços para organizar uma política pública universal e acessível às 

pessoas com deficiência. (BRASIL – 2012, P. 27 - 28) 

Entretanto, conforme apontado no parágrafo anterior; entendo que esses dados 

quantitativos não são representativos da qualidade do atendimento desses estudantes nas 

redes públicas do nosso país e defendo que algumas discussões a respeito dos modos 

como esta população vem sendo atendida é de fundamental importância para que 

possamos alcançar uma efetiva política de inclusão. 

Na análise dos dados quantitativos desse censo vamos encontrar a seguinte 

observação: 

A política de educação especial adotada pelo Ministério da Educação 

estabelece que a educação inclusiva seja prioridade. Essa iniciativa 
trouxe consigo mudanças que permitiram a oferta de vagas na 

educação básica, valorizando as diferenças e atendendo às 

necessidades educacionais de cada aluno, fundamentando a educação 

especial na perspectiva da integração. (BRASIL – 2012, P. 27 - 28) 

 Inicialmente, gostaria de chamar a atenção para o fato de que esses dados não 

levam em consideração um aspecto bastante relevante e que comumente se faz presente 

no contexto escolar. Refiro-me ao fato de que muitos alunos que apresentam problemas 
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de aprendizagem são considerados portadores de deficiência ou condutas atípicas, pelo 

senso escolar.  

De acordo com as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica (2001), são considerados alunos com necessidades especiais aqueles que, durante 

o processo educacional, apresentarem: 

I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de 

desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, 

compreendidas em dois grupos: aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica 

e aquelas relacionadas a condições disfunções, limitações ou deficiências; 

II - dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, 

demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis; 

III - altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os levem a 

dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. 

Conforme nos aponta Kassar (1999); com a especificação da Lei 5.692/71, já 

nessa época, passou-se a atribuir à educação especial a responsabilidade de atendimento 

a todas as crianças que apresentem problemas de aprendizagem, sem a necessidade de 

diagnóstico. Em outras palavras, essa resolução, tornou legítima a transformação de 

crianças que apresentam atraso no desenvolvimento e dificuldades na aprendizagem em 

relação à idade regular de matrícula, em “deficientes intelectuais educáveis” (p.31).  

Baseado nos estudos de Kassar (2004), alguns professores por não conseguirem 

desenvolver seus trabalhos com determinados alunos acabam por encaminhá-los às salas 

de recurso, a psicólogos e outros especialistas em educação, a fim de buscarem auxilio 

para suas dificuldades alegando que esses estudantes apresentavam sérios problemas de 

aprendizagem. 

Essa postura contribuiu para que crianças que apresentassem pouco interesse 

pelos estudos, por razões diversas tais como: dificuldade em entender as explicações do 

professor, desinteresse nos conteúdos escolares, ou mesmo problemas familiares 

(violência doméstica, dificuldades econômicas, etc.), fossem classificadas como 

Portadoras de condutas atípicas ou Portadoras de Necessidades Educacionais Especiais.  
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Não raramente, essas crianças era e ainda são enquadradas apenas por repetirem 

o ano letivo ou por serem diagnosticadas equivocadamente devido às suas dificuldades 

iniciais, ou ainda, por manterem um “comportamento atípico”, ou seja, que foge ao 

controle das escolas.   

Essas considerações acima nos levam a interrogar os dados quantitativos 

apresentados pelo citado censo, posto que nos apontam a importância de refletirmos 

sobre os índices de crianças incluídas na rede regular de ensino por terem sido 

erroneamente consideradas deficientes intelectualmente.  

Muitas vezes essas classificações são construídas por um diagnóstico empírico 

realizado por alguns professores ou por outros profissionais envolvidos no processo de 

formação das mesmas. Ora, se para a escola lidar com crianças que apresentam 

dificuldades, pouco interesse ou falta de motivação em relação aos estudos sempre foi 

um aspecto complexo, eu me pergunto como essas Escolas lidam, hoje,  com as crianças 

que apresentam, de fato, deficiências físicas, sensoriais, intelectuais, síndromes ou 

outros tipos de deficiências? 

Essas considerações me levam a deduzir que os alunos que realmente 

apresentam deficiências que os incapacitam em áreas cognitivas, sensoriais e ou físicas, 

específicas, incluídos na rede regular de ensino, ainda estão muito distantes de 

receberem um atendimento escolar, adequado, dentro das perspectivas regulamentadas 

pela legislação vigente. 

I.1 Aspectos legais e teóricos que fundamentam nossa Política de Inclusão. 

Foi a partir da década de 1980 que pudemos observar ações mais significativas 

em relação à Educação Especial. Essas ações se deram em âmbito internacional e 

acabaram por chegar, também ao Brasil.  

Os avanços em pesquisas médicas e no campo da neurociência possibilitaram 

inúmeras técnicas de reabilitação e o surgimento de novos estudos e propostas 

pedagógicas que procuravam melhorar as condições de vida de pessoas com deficiência. 

A partir desses acontecimentos começaram a ampliar as discussões que 

buscavam garantir o acesso integral dessas pessoas no sistema educacional regular. 
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Nesse sentido, começam a surgir políticas e leis que procuravam assegurar os serviços 

de atendimento para as pessoas com deficiência. 

No cenário Nacional, a Constituição Federal (1988) destacou o atendimento 

educacional especializado preferencialmente na rede regular de ensino (art.208) e a Lei 

nº 7853 de 1989 definiu como norma, em âmbito federal, a matrícula compulsória de 

pessoas com deficiência nos sistemas educacionais. 

Outros documentos oficiais, Nacionais e Internacionais, tais como a Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) e a Declaração de Salamanca defendem a educação de todas 

as crianças como direito legítimo, e mais, que as crianças com Síndromes ou qualquer 

outro tipo de deficiência, devem receber atendimento especializado complementar 

quando necessário:  

Art. 4° O dever do Estado com a educação escolar pública será 

efetivado mediante a garantia de:  
III- atendimento educacional especializado gratuito aos educando 

com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de 

ensino; 
Art. 5° Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei a 

modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede 

regular de ensino, para educandos portadores de necessidades 

especiais. 
Parágrafo 1°: Haverá, quando necessário, serviços de apoio 

especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da 

clientela de educação especial. (LDBEN - 9.394/96) 

Conforme promulga essa lei, é obrigação da escola, receber estes alunos e torna-

se dever das esferas públicas (Municipal, Estadual e Federal) suprir as escolas com os 

devidos recursos materiais e profissionais especializados que possam oferecer 

assistência às escolas e ao seu público. Vale pontuar que o investimento na formação 

continuada, principalmente, para os profissionais envolvidos com a educação é de 

fundamental importância para o sucesso da inclusão e para potencializar suas práticas 

profissionais. 

Segundo a Declaração de Salamanca, documento que surgiu de um acordo 

internacional, que esclarece sobre os “Princípios, Políticas e Práticas na Área das 

Necessidades Educativas Especiais”: 

Toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a 

oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem,  
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• toda criança possui características, interesses, habilidades e 

necessidades de aprendizagem que são únicas,  

• sistemas educacionais deveriam ser designados e programas 

educacionais deveriam ser implementados no sentido de se levar em 

conta a vasta diversidade de tais características e necessidades,  

• aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à 

escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia 

centrada na criança, capaz de satisfazer a tais necessidades,  

• escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os 

meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se 
comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e 

alcançando educação para todos; além disso, tais escolas provêem 

uma educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência 
e, em última instância, o custo da eficácia de todo o sistema 

educacional. (SALAMANCA, 1994, p.01) 

A garantia de acesso e permanência com o objetivo de “oferecer uma educação 

para todos” significa um avanço imprescindível de cidadania, principalmente quando se 

refere às pessoas com alguma deficiência, já que essas pessoas ao longo dos tempos 

estiveram relegadas à margem de nossa sociedade. Assim, a inclusão nos ambientes 

comuns de aprendizagem, que lhes ofereça as condições de acessibilidade, formação e 

equidade social têm como objetivo possibilitar-lhes a inserção nos espaços sociais, 

incluindo o mercado de trabalho.  

O que orienta essa concepção é o paradigma de suporte, ou seja, é preciso que a 

escola e demais instâncias sociais ressignifiquem suas antigas formas de organização e 

passem a criar formas de apoio que possam contribuir para a inclusão social e 

educacional daqueles que necessitam desses suportes. 

Nesse sentido, o desenvolvimento de práticas colaborativas e valores como 

solidariedade e o respeito às diferenças devem ser construídos a partir da convivência 

entre alunos, ou seja, na heterogeneidade, no convívio com as diferenças. Quando os 

alunos são incluídos nas escolas de maneira responsável, as crianças aprendem, com 

esta relação, a não discriminar e a respeitar as diferenças. 

Com base nessas informações pode-se considerar que a inclusão nas escolas de 

ensino regular é um tema que deve ser bastante discutido nas esferas políticas e 

educacionais devido ao grande desafio que ainda representa para a sociedade. Desta 

maneira, confirma-se aqui a intenção desse estudo cujo objetivo proposto consiste em 
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analisar como uma Escola do Município de Angra dos Reis e suas práticas inclusivas, 

tentando compreender quais são suas principais dificuldades para exercer o direito de 

todos à uma Educação de qualidade. 

Acredito que estudos como esse podem contribuir para pensarmos modos de 

instituirmos práticas educativas fundamentadas no Paradigma da Inclusão, ou seja, uma 

concepção que se funda em relações dialógicas e de alteridade, princípios estes, que 

devem ser considerados referenciais básicos para a construção de uma sociedade menos 

discriminadora e excludente, portanto, mais justa. 
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CAPÍTULO II 

Apontamentos Históricos para compreendermos o presente 

 

O passado traz consigo um índice misterioso, que o impele à 

redenção. Pois não somos tocados por um sopro do ar que foi 
respirado antes? Não existem, nas vozes que escutamos ecos de vozes 

que emudeceram? 

 
Walter Benjamin 

 

A relação entre a sociedade em geral e a parcela da população constituída por 

pessoas com deficiência ou síndromes diversas vem se modificando com o passar dos 

anos. Portanto, com o objetivo de favorecer uma melhor compreensão deste processo, 

entendo que se faz necessário apresentar o conjunto de idéias que permearam os 

pensamentos nos diversos períodos históricos e os paradigmas que, de certo modo, 

influenciaram essa relação.  

Alguns estudiosos como a professora Maria Salete Fabio Aranha (2001) 

ressaltam a dificuldade de se encontrar informações mais precisas sobre essas relações 

em épocas mais remotas sendo possível, acessar, apenas, alguns poucos registros, 

disponibilizados em arquivos arqueológicos ou em textos religiosos tais como a Bíblia e 

o Corão, ou ainda em algumas literaturas gregas, que tratavam das questões 

relacionadas ao tratamento dispensado pela sociedade aos deficientes físicos e 

intelectuais.  

Na idade antiga, em Roma, por exemplo, pessoas que apresentavam algum tipo 

de deficiência, recém-nascidos fracos ou imaturos eram apartados da sociedade. Na 

época o contexto sócio, político e econômico era outro e a sociedade fundamentava-se 

economicamente por atividades agrícolas, pecuaristas e pelo artesanato, que eram 

produzidos pela massa trabalhadora através de trabalhos braçais. Nesse contexto, essas 

pessoas eram consideradas pela nobreza como produto sub-humano.  

A sociedade se dividia em dois grupos: Os nobres (detentores de todo poder 

econômico, político e social) e os serviçais (grupo composto pela massa trabalhadora, 

escravizados e dependentes economicamente da nobreza). Assim, por serem 
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considerados inapropriados para o trabalho e, portanto, improdutivos, as pessoas com 

deficiência eram descartadas pela sociedade.  

Conforme Kanner (1964, in ARANHA, 2001) alguns deficientes intelectuais 

eram aproveitados nos palácios para atuarem como bobos ou palhaços promovendo 

diversão para os nobres e seus convidados. Outros tinham um destino ainda pior, sendo 

mortos, ou castigados por se acreditar que sua deficiência era proveniente da ira de 

Deus ou de possessões demoníacas. Não foram encontrados relatos que tratassem de 

esforços específicos ou organizados no sentido de providenciar abrigo, proteção ou 

qualquer tipo de tratamento para essas pessoas com deficiência.  

Na Idade Média o sistema de produção não sofreu mudanças significativas, as 

atividades fundamentais da economia continuavam sendo a pecuária, a agricultura e o 

artesanato. A principal mudança nesta época foi o nascimento de uma nova sociedade 

formada pelo clero religioso que deu inicio ao Cristianismo. Todavia, o tratamento 

dispensado às pessoas com deficiência permaneceu igual. 

O crescimento dessa nova organização social culminou em dois importantes 

processos na história da humanidade: A inquisição Católica e a Reforma protestante.  

Mais a frente, caminhando na história, manifestações populares aliadas às manifestações 

dentro da própria igreja questionaram sobre o abuso de poder do clero, o que colocou 

em risco a hegemonia do poder religioso. Na tentativa de se proteger e de manter sua 

autoridade a Igreja deu inicio a um processo de caça e exterminação dos hereges ou 

endemoniados (grupo de pessoas que discordavam dos abusos praticados pela igreja).  

Segundo Pessoti (1984) os Papas produziam cartas com a finalidade de 

determinar como essas pessoas poderiam ser identificadas e o tipo de tratamento a ser 

dispensado a elas, sendo a Inquisição, o meio mais utilizado para a obtenção da heresia 

(confissão de ideias e práticas contrárias à igreja). Na maior parte das vezes se 

utilizavam de torturas, açoites ou até mesmo a fogueira com o objetivo de forjar uma 

confissão. Muitas pessoas com deficiência foram queimadas na fogueira, condenadas 

por considerarem suas deficiências possessões demoníacas.  

Em função dessas práticas violentas, a inquisição provocou uma cisão dentro da 

própria Igreja, representada pela figura de Martinho Lutero. Lutero defendia uma nova 
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Igreja caracterizada por atitudes opostas ao modelo vigente, com rigidez ética, religiosa 

e moral, porém, ainda carregada da noção de culpa e de responsabilidade pessoal. Mas, 

mesmo depois desta transição religiosa o tratamento dispensado aos deficientes ainda 

era o castigo, o aprisionamento e o açoitamento, pois, ainda se acreditava que estes 

indivíduos estavam possuídos por demônios.  

Com a Revolução Burguesa, ocorreu a derrubada da monarquia, a queda da 

hegemonia religiosa e a mudança no sistema produtivo dando início ao capitalismo 

mercantil. Iniciou-se a divisão social do trabalho com os proprietários dos meios de 

produção de um lado e os operários do outro originando uma nova classe social 

conhecida como burguesia.  

A burguesia era constituída por empreendedores que enriqueceram com a 

comercialização de seu trabalho ou produto. Neste contexto a deficiência passou a ser 

relacionada a produto de infortúnios naturais, conforme concepção de estudiosos da 

época, tais como Paracelso e Anthony Fitz-Hebert, passando a ser tratada por meio da 

alquimia, da magia e da astrologia. Nesta época começaram a surgir as primeiras 

instituições psiquiátricas cuja função era, meramente, o confinamento de pessoas 

consideradas “doentes” e não para o seu tratamento.  

Com o fortalecimento do modo de produção capitalista e a consolidação da 

classe burguesa no poder, passou-se a defender que os indivíduos não eram 

essencialmente iguais e que as diferenças deveriam ser respeitadas, argumento que 

serviu para legitimar a desigualdade social.  

A necessidade de mão de obra para fomentar o novo modo de produção obrigou 

o estado a oferecer educação, algo até então disponibilizado, exclusivamente, pela Igreja 

e para poucos. Paralelo a este movimento o relacionamento da sociedade com a pessoa 

portadora de deficiência começou a se diversificar, apesar da deficiência mental ser 

considerada, ainda, hereditária e incurável.  

Por volta de 1800 iniciou-se um processo de internação dos portadores de 

deficiência em institutos com provisão de tratamentos médicos e estratégias de ensino 

que favorecessem sua recuperação para o convívio em sociedade. Todavia, contrariando 

os ideais do projeto inicial, esses institutos serviam mesmo como um lugar de 
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isolamento no qual, pessoas com deficiência eram depositadas e afastadas da sociedade, 

sob o argumento de que estavam em tratamento médico ou em processo educativo. Esse 

período constituiu o primeiro paradigma formal conhecido como Paradigma da 

Institucionalização.  

Para Carvalho (2003), esses espaços perpetuavam um caráter assistencialista ao 

mesmo tempo excludente no atendimento de pessoas com deficiência posto que: 

A mesma sociedade que cria e mantém mecanismos de exclusão, 
desenvolve políticas assistencialistas que, por seu caráter instrumental, 

não resolvem a natureza reprodutiva dos problemas cujos efeitos 
pretendem compensar, cristalizando-se, portanto, os padrões de 

exclusão e de segregação. (p.89) 

Nestes institutos, as pessoas com deficiência eram internadas e apartadas da 

sociedade por longos períodos de tempos, não raramente, em edifícios decadentes, onde 

as roupas eram usadas de forma comunitária, com alimentação precária e com pessoal 

desqualificado para a função, causando danos emocionais e psicológicos, como 

distúrbios sexuais, baixa autoestima, desmotivação para a vida, muita vezes, 

irreversíveis a estes indivíduos.  

Na década de 60 iniciou-se um movimento contra a institucionalização das 

pessoas, baseado na ideologia de normalização. Esse movimento ganhou força pela 

pluralidade de interessados e por razoes diversas. Nesta época houve considerável queda 

nos índices de mortalidade de pessoas nas instituições, graças ao advento dos 

antibióticos, e o consequente aumento no número de pessoas internadas. Esse fenômeno 

levou os governantes a tomarem medidas alternativas, já que se tornava cada vez mais 

dispendioso manter as pessoas naquelas condições de cárcere e improdutividade. Como 

se tratava de um interesse do sistema que os institutos fossem esvaziados, o governo 

tratou de fomentar um discurso sobre autonomia e produtividade, a fim de sanar essas 

adversidades. Por outro lado, a bandeira levantada pelos defensores dos direitos 

humanos reivindicava o direito à liberdade além das crescentes criticas aos institutos, 

por parte dos intelectuais que analisavam o seu fracasso na proposta inserção dos 

internos no contexto das relações interpessoais e sociais, do trabalho e do estudo.  

A ideologia de normalização como aponta Braddok (1977 in ARANHA 2001) 

era um conjunto de ideias que presumia a existência de uma condição normal, pautada 



26 
 

na necessidade e aspirações sociais de indivíduos extraordinários e que visava um 

modelo educacional convencional (sala e aula comum) e o modelo típico de emprego 

(para o próprio sustento).  Por isso, em função da disparidade provocada pelos institutos 

na sociedade é que se configurou gradativamente o Paradigma de Serviços, cujo 

objetivo era tornar a vida das pessoas com deficiência o mais próximo do normal 

possível, perante as normas e padrões da sociedade naquele contexto.  

O paradigma de serviços apresentou problemas desde seu inicio em função da 

maneira como foi implementado. A retirada das pessoas dos institutos ocorreu de forma 

desorganizada uma vez que não havia programas que preparassem essas pessoas para o 

seu reingresso à vida em sociedade. Muitos pais se sentiram inseguros ao verem seus 

filhos sendo retirados dos institutos e encaminhados para serviços comunitários 

principalmente, no caso daqueles que apresentavam comportamento agressivo e que não 

poderiam ser administrados por leigos. Várias pessoas, trabalhadores dos institutos, se 

uniram formando um núcleo de oposição à desinstitucionalização, pois temiam perder 

seus empregos.  

Assim, manifestações foram surgindo no mundo acadêmico, nos núcleos 

profissionais e na própria comunidade que sofria as consequências deste processo, 

dando origem a uma nova concepção de institucionalização que se afastasse do modelo 

anterior, no sentido de elaborar um sistema de recursos e serviços na comunidade. Nesta 

nova concepção os institutos passariam a se chamar organizações ou entidades de 

transição, e deveriam prover métodos alternativos para o cuidado e tratamento de 

pessoas com deficiência, desenvolver programas de habilitação e treinamento para o 

reingresso à vida em comunidade e garantir os direitos humanos e civis às pessoas 

institucionalizadas com vistas ao seu reingresso o mais rápido possível ao meio social.   

Para Lopes (2005) 

No contexto escolar, o conceito de normalização passa a orientar o 
trabalho pedagógico junto aos alunos com necessidades educacionais 

especiais. Surgem diferentes serviços, oferecidos pelas escolas 

especiais, entidades assistencialistas e centros de reabilitação, e novos 
recursos são criados na tentativa de oferecer condições para que o 

aluno com necessidades especiais de aprendizagem alcance os 

mesmos resultados esperados dos demais alunos. Somente depois de 

passar pelos serviços especializados e de ter alcançado um 
determinado padrão de comportamento ou grau de aprendizado, o 

aluno poderia tentar ser integrado em uma classe especial, criada 
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dentro das escolas regulares, ou em classes comum. Sua inclusão em 

classe comum ocorria muito raramente e como etapa última dessa 

trajetória ao longo da cascata de serviços oferecidos para suprir sua 
deficiência. (p.27) 

Nessas entidades, diferentes profissionais ofereciam treinamentos em atividades 

do cotidiano (higiene, cuidados pessoais), preparo de alimentos, limpeza doméstica, 

planejamento orçamentário entre outras habilidades consideradas importantes para a 

autossuficiência do “paciente”. Entretanto, mesmo com um significativo numero de 

pessoas com deficiência, que alcançavam alguma independência, muitas quando 

submetidas à prestação de serviços formalmente organizada em sociedade, 

apresentavam muita dificuldade, devido às próprias características do tipo de deficiência 

e do seu grau de comprometimento, tornando-a improdutiva.  

(...) no sistema de cascata, a educação especial organiza-se como 
estrutura paralela ao ensino regular, distanciando alunos, professores, 

famílias e dificultando as inter-relações necessárias no planejamento e 

na execução da prática pedagógica inclusiva/integradora nas escolas 
(Carvalho, 1998, p.156). 

Aranha (1995) atribui a esse sistema o processo de desqualificação da pessoa 

com deficiência ao fato de ela ser considerada, para o sistema capitalista, como um peso 

à sociedade, por não contribuir com o aumento do capital.  

De modo geral, passou-se a discutir que as pessoas com deficiência precisavam 

não só de capacitação e cuidados, mas também de acesso aos bens e serviços 

disponíveis na sociedade, independentemente do tipo e do grau de comprometimento de 

sua deficiência, fundamentando assim, um novo paradigma denominado paradigma de 

suporte.  

O paradigma de suporte caracteriza-se pelo direito da pessoa com deficiência 

não só receber treinamento e serviços de avaliação, mas também, de conviver em 

sociedade e ter acesso aos recursos disponíveis aos demais cidadãos. Assim, para que a 

sociedade possa manter uma relação de respeito e justiça com essas pessoas, e a fim de 

garantir tais prerrogativas, buscou-se desenvolver instrumentos (suportes), sendo estes 

de razão econômica, social, física ou instrumental, que favoreçam o que se passou a 

chamar de inclusão social, cujo objetivo maior consiste em promover condições de 

acesso aos espaços comuns da vida em sociedade. Nesse sentido, a professora Rosana 

Glat (1998) ressalta que: 



28 
 

A educação especial que podemos oferecer a essa clientela é a 

conscientização de sua condição psicossocial e a instrumentalização para 

lutar por condições de vida as mais amplas possíveis (...) nós, especialistas, 
temos uma função essencial em facilitar e promover esse processo (GLAT, 

1998, p.41-43). 

Vale ressaltar que a inclusão social não se aplica apenas a pessoas com 

deficiência, mas também, a todo e qualquer cidadão. No Brasil atualmente se discute 

muito as formas como podemos garantir a inclusão social e para que ela aconteça de 

fato. Não se trata mais da pessoa com deficiência ter que se adequar ao modelo de 

sociedade. É a sociedade que deve se adequar e se transformar para atender às 

demandas desses indivíduos, disponibilizando condições de acesso a bens e serviços 

como a todo cidadão. As escolas, por sua vez, devem reorganizar suas estruturas e 

currículos, as repartições públicas e privadas devem criar condições de acesso e a 

sociedade precisa se despir de atitudes preconceituosas. 
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CAPÍTULO III 

Contextualizando os discursos Legais com as Práticas Escolares de uma Escola em 

Angra dos Reis 

 

As escolas têm que esquecer a ideia de que o aluno tem que se adaptar 

a ela. Pelo contrário, elas devem tornar-se o meio mais favorável para 

o aluno, dando-lhe recursos para enfrentar desafios 
 

Cláudia Werneck 

 

 Desde que o debate sobre a inclusão foi assumido e assegurado por nossa 

legislação, surgiu um novo desafio para a Escola, ou seja, mais do que atender às 

demandas de equidade, acessibilidade e adaptações curriculares, fez-se e ainda se faz 

necessário construir uma nova consciência entre seus profissionais. Refiro-me a 

necessidade de que estes entendam que a Educação Especial passou a dialogar e 

compartilhar dos mesmos princípios e práticas da educação como um todo. 

 Com o intuito de compreender como os profissionais e gestores da educação de 

Angra dos Reis vêm construindo esse processo e, partindo dos princípios 

teóricos/metodológicos da microgenese expressos em minha introdução, elegi a Escola 

Municipal Raul Pompéia como campo de observação para minhas análises, por ser esta 

a escola que estagiei e que me instigou a desenvolver esse trabalho.  

 Ao longo desse capítulo tentarei expor de forma geral, aspectos constituintes 

desse espaço escolar e identificar algumas pistas em suas práticas a fim de verificar se 

estas estão em acordo com os fundamentos filosóficos, teóricos e legais propostos pelas 

Diretrizes da Educação Inclusiva. 

III. 1 - A escola: 

A Escola Municipal Raul Pompéia está situada à Rua Mario Natalino Jordão – S/ 

n° - Monsuaba – Angra dos Reis – RJ. Foi fundada em 09 de julho de 1948 através do 

decreto n° 3392, e posteriormente municipalizada em 11 de setembro de 1975. Passou 

por uma ampliação e foi reinaugurada em setembro de 2008, pelo então prefeito 
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Fernando Antonio Ceciliano Jordão. Sua antiga sede deu lugar a uma praça que se 

localiza bem ao lado da atual escola e recebe o nome de Vereador Carlos Alberto 

Tavares Carneiro. Essa é uma prática muito comum em Angra, ou seja, muitos políticos 

batizam obras locais com seus nomes a fim de se auto-promoverem.  

Monsuaba é um distrito do município de Angra dos Reis no estado do Rio de 

Janeiro, que se encontra à dezenove quilômetros da sede municipal e se localiza em 

frente a Baia de Ilha Grande. O bairro possui pouco mais de 6.600 habitantes e conta 

atualmente com 04 escolas, sendo elas o Colégio Municipal Maria Lucia Cardoso 

Pereira, o Colégio Estadual Benedito dos Santos Barbosa, Escola Municipal Marechal 

Dutra e a Escola Municipal Raul Pompéia.  

As principais fontes de renda dos moradores são o Estaleiro Verolme, que 

trabalha com a recuperação e a confecção de navios e plataformas petrolíferas; e o 

Terminal Aquaviário da Petrobras, que tem grande capacidade de armazenagem e 

atende às refinarias de Duque de Caxias (RJ) e Gabriel Passos (MG).  

A estrutura física da Escola Municipal Raul Pompéia é composta por dois blocos 

com dois andares em cada bloco interligados entre si. No total a escola possui 20 salas 

de aula, 01 sala de vídeo, 01 laboratório de informática (inativa por falta de 

equipamento conforme consulta em 18/06/14), 01 biblioteca, 01 sala de professores, 01 

secretaria, 01 sala para a direção, 01 cozinha, 01 refeitório, 01 sala de recursos, 01 pátio, 

04 banheiros para alunos, 03 banheiros para colaboradores, 01 espaço livre na lateral da 

escola, onde são cultivadas algumas verduras e ervas, em uma pequena horta e 01 

quadra de areia. 

III. 2  Acesso e Adaptações: 

Para os alunos com deficiência física que demandam acessibilidade espacial, o 

acesso pelo térreo é possível sem maiores transtornos em toda sua extensão. Entretanto, 

neste mesmo piso não existe banheiros adaptados para cadeirantes. Vale ressaltar que os 

banheiros disponíveis neste andar estão em péssimas condições de conservação até 

mesmo para quem não necessita de qualquer tipo de adaptação específica.  

Com relação à parte superior da escola (andar de cima), neste, os banheiros se 

encontram  em melhores condições de uso. Todavia, além de não dispor de acesso para 
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aqueles que demandam adaptações arquitetônicas, os banheiros também não são 

adaptados e no período noturno o acesso é lacrado por um cadeado.  

No prédio existe um elevador planejado para atender a deficientes físicos, 

entretanto, este não funciona. O elevador está bastante comprometido com ferrugens 

que estão corroendo sua estrutura lentamente e conforme relato de alguns 

colaboradores, o mesmo nunca funcionou. Muito provavelmente este deve ter servido, 

apenas, para sustentar campanhas eleitoreiras de políticos descomprometidos com a 

população local.  

 

Conforme consta nos arquivos da escola, estão matriculados cerca de 500 alunos 

que integram os períodos compreendidos entre a Educação Infantil e o 5° ano, 502 

alunos do 6° ao 9° ano e 169 alunos matriculados na EJA (Educação de Jovens e 

Adultos). Deste total, o número de crianças com deficiência e que requerem demandas 

de acessibilidade específicas, desde a Educação Infantil ao 5° ano, corresponde a 15 

alunos e, no período compreendido entre o 6° ao 9° anos, 9 alunos. Além de mais 5 

alunos nas turmas de EJA.  

Na perspectiva da inclusão, a acessibilidade consiste em criar condições para 

que pessoas com deficiências ou dificuldades de mobilidade possam transitar e fazer uso 

de produtos, serviços e informações, com equidade de condições, para todo cidadão.  

Partindo desse princípio, se um espaço não apresenta condições para que uma 

única pessoa sequer tenha acesso com autonomia aos seus espaços, entendemos que a 

deficiência é do lugar e não da pessoa que está impedida de utilizar esse espaço, pois lhe 

faltam as condições necessárias de acesso. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Defici%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o
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A Escola Municipal Raul Pompéia passou por uma reforma em suas instalações 

e foi reinaugurada em 2008, portanto, muito posteriormente a nossa constituição de 

1988 e a nossa LDBEN de 1996, sem falar dos encontros internacionais de Salamanca 

(1994) e Jontien (1993) que discutiram os princípios de uma Educação para Todos, 

destacando a educação Inclusiva como princípio e compromisso indissociável para uma 

sociedade mais justa e humana. 

Portanto, ao observarmos os aspectos físicos desse espaço escolar, fica claro em 

sua arquitetura que a acessibilidade de mobilidade não foi priorizada no planejamento 

de sua reforma, posto que não foram criadas as condições necessárias para possíveis 

usuários que tenham dificuldades de mobilidade, tais como; rampas de acesso e 

banheiros adaptados. 

A impressão que se tem é que o poder público “despreza” essas demandas e as 

torna minimamente possíveis; apenas como uma espécie de satisfação às exigências 

legais. Deixando ao encargo dos gestores, professores e demais profissionais da escola, 

o desafio de se desdobrarem na criação das condições de acesso que transponham essas 

barreiras efetivas, que não estão colocadas apenas por uma suposta dificuldade dos 

professores aceitarem as diferenças, mas sim, sedimentadas na própria arquitetura de 

cimento armado.  

III. 3 Projetos de aprendizagem.  

A escola Municipal Raul Pompéia oferece ainda, em horários extracurriculares, 

os seguintes projetos de ensino aprendizagem: 

1 – Projeto horta escolar – O projeto tem por objetivo oferecer a oportunidade Dos 

alunos vivenciarem na pratica os conceitos de botânica trabalhados nas aulas de ciências 

naturais , valorizando os saberes do campo e aproximando ensino e realidade. Sempre 

que possível as aulas são integradas às disciplinas de língua portuguesa e matemática.   

Conforme expresso no Projeto político pedagógico da Escola; o contato com 

plantas e pequenos animais possibilitam experiências que ajudam as crianças a 

perceberem a importância da natureza e das suas formas de vida, como sugere o 

referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil.   
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2 – Monsuaba para o mundo e o mundo para Monsuaba – Esse projeto tem como 

objetivo despertar nos alunos interesse pela disciplina de matemática, acelerar o 

processo de ensino aprendizagem e prepará-los para competirem na Olimpíada Nacional 

de Matemática. Com o projeto a Escola já teve alguns alunos classificados entre os 

duzentos primeiros, desta Olimpíada.  

Segundo a Pedagoga da escola; “- Com certeza ter alunos participando das 

olimpíadas é muito bom, mas nosso objetivo primeiro é desconstruir a imagem de que a 

matemática é um bicho papão. Geralmente, quem se interessa pelo projeto inicialmente 

são os alunos que possuem bons conceitos na disciplina. Entretanto, com sua presença 

no projeto, alguns de seus amigos começam a integrar o grupo, e muitos desses 

conseguem melhores resultados ao receberem orientações e ajuda dos próprios 

coleguinhas de classe. Essa troca faz muito bem a eles.” 

3 – Projeto Jornal escolar –  

O projeto jornal escolar consiste em reunir informações e acontecimentos locais, 

regionais e até mundiais para edição. Um jornal que é feito pelos alunos estimula a 

leitura e a escrita.  

“- Geralmente os temas são selecionados levando-se em consideração a opinião 

de todo o grupo (alunos, professores e quando possível de membros da comunidade). 

Os professores responsáveis pelo projeto atuam no quadro docente e lecionam a 

disciplina de língua portuguesa na escola.” (depoimento de uma professora responsável 

pelo projeto) 

Conforme relatado na entrevista a professora disse que alguns alunos com 

deficiência, também, participam deste projeto: 

“- Temos uma aluna cega que participa do projeto e temos uma cadeirante 

também”. Hoje estamos com um projeto finalizado, mas a gráfica ainda não conseguiu 

entregar os impressos. Já tem mais de 20 dias que o jornal esta parado na gráfica e 

eles não entregam... Estão alegando sobrecarga de trabalho em função das eleições”.  

Conforme expresso na fala dessa professora, os projetos enfrentam dificuldades 

devido à falta de recursos. A professora comenta também, que infelizmente não são 
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todas as crianças com deficiência que participam dos projetos. A escola tenta atender ao 

máximo de alunos possível, porém, segundo ela, dependendo do grau de 

comprometimento motor, ou intelectual, a participação efetiva do aluno se torna 

inviável. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, nº 9.394/96) prevê 

no artigo 12, inciso I que ''os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns 

e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta 

pedagógica''. Partindo dessa diretriz podemos afirmar a escola tem autonomia para 

elaborar construir seu próprio projeto político pedagógico e as condições de realização 

do mesmo. Sendo assim, no que se refere à inclusão, a escola deve e pode criar as 

condições necessárias, em sua proposta pedagógica, que atendam aos seus alunos que 

demandem especificidades educativas de aprendizagem. 

Considero que a pedagogia de Projetos pode ser uma ferramenta potente nesse 

sentido, desde que trabalhada de forma a criar condições para a participação de todos 

dentro das condições potenciais de cada aluno. 

Segundo Prado (2003) ao citar Hernàndez (1988) 

O trabalho por projetos requer MUDANÇAS NA CONCEPÇÃO de 

ensino e aprendizagem e, conseqüentemente, na postura do professor. 

Hernández (1988) enfatiza que o trabalho por projeto “não deve ser 

visto como uma opção puramente metodológica, mas como uma 
maneira de repensar a função da escola” (p. 49). Essa compreensão é 

fundamental, porque aqueles que buscam apenas conhecer os 

procedimentos, os métodos para desenvolver projetos, acabam se 
frustrando, pois não existe um modelo ideal pronto e acabado que dê 

conta da complexidade que envolve a realidade de sala de aula, do 

contexto escolar.(p.03) 

 Partindo desse ponto de vista, entendo que ao direcionar suas práticas 

pedagógicas para a perspectiva da Pedagogia de Projetos, o professor deve criar 

condições que contemplem todos os seus alunos, claro que considerando a equidades de 

condições de cada um.  

Levando em consideração esse aspecto acima citado, além do fato de que este 

tipo de proposta tem como princípio promover o estabelecimento de relações 

interpessoais entre todos os alunos, entendo, tal qual me indica Prado (2003): “três 
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aspectos fundamentais que o professor precisa considerar para trabalhar com projetos: 

as possibilidades de desenvolvimento de seus alunos; as dinâmicas sociais do contexto 

em que atua e as possibilidades de sua mediação pedagógica.” 

Por esse motivo, a meu ver, o argumento de que “A escola tenta atender ao 

máximo de alunos possível, porém, segundo ela, dependendo do grau de 

comprometimento motor, ou intelectual, a participação efetiva do aluno se torna 

inviável”, não se justifica, pois o princípio de equidade considera que todo ser humano 

é capaz de “Ser em Potência”. O problema é que numa sociedade produtivista que preza 

e valoriza somente a Racionalidade, nos esquecemos que existem outras relações de 

pensamento que perpassam campos sensíveis e que podem ser de grande relevância para 

nossa Existência Humana.  

Portanto, se um menino ou menina apresenta “severas dificuldades intelectuais” 

isso não que dizer que com o seu convívio não possamos aprender coisas e relações com 

a vida que não estão no âmbito de nossa racionalidade. Nesse caso, ao inserir um jovem 

que segundo sua professora, apresenta: “grau de comprometimento motor, ou 

intelectual, cuja participação efetiva se torna inviável”, em um projeto da escola, tal 

como a horta, mesmo que tenhamos que pegar inicialmente em suas mãos para ajudá-lo 

a cavar ou regar uma semente, ou a simples presença desse jovem sendo monitorado por 

um mediador para levar papel para a impressora do jornal, pode se constituir em um 

espaço/tempo de aprendizagem não só para esse “jovem que precisa ser incluído”, mas, 

muito mais, para tantos outros jovens que atualmente convivem com valores 

“distorcidos” por uma sociedade capitaneada pelo capital, cujos valores foram 

estetizados pelas demandas de consumo. . 

III.4- Apoio técnico:  

Atualmente no quadro da escola está trabalhando com 04 mediadores que 

auxiliam nos casos mais severos de deficiência. No total existem 29 alunos que 

demandam acompanhamento de mediador, considerando todos os turnos e turmas. Os 

mediadores atuam principalmente na função de cuidadores auxiliando na locomoção e 

nas atividades desenvolvidas pelos professores nos turnos matutinos e vespertinos. Não 

existem mediadores nos quadros noturnos.  
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A mediadora que entrevistei possuía o ensino médio - curso de formação de 

professores e alguns anos de experiência em docência, o que lhe possibilitou um olhar 

mais apurado das dificuldades encontradas tanto por professores como por mediadores. 

Ela relatou que recebeu curso de formação, mas que este foi dado somente depois de ter 

assumido o cargo. 

É importante destacar, que o concurso aberto pela prefeitura para seleção de 

mediadores exigia apenas o ensino fundamental.  

A entrevistada relatou que existe um encontro mensal em que são discutidas as 

principais necessidades profissionais e as possíveis formas de melhoria no atendimento 

de pessoas com deficiência. E completou: “- a Secretaria de Educação Inclusiva se 

disponibiliza para suporte sempre que os mediadores necessitem até mesmo por 

telefone”. As reuniões são presididas pelas equipes pedagógicas da Secretaria de 

Educação Especial afiliada à Secretaria Municipal de Educação.   

“- Enfrentamos muitas dificuldades quanto ao compromisso e empenho de outros 

colaboradores da escola. Porque nas reuniões somos sempre orientados a trabalhar a 

autonomia para que o portador de Necessidades Especiais se torne o menos dependente 

possível, o que em minha opinião esta correto, entretanto se alguém da escola vê o 

aluno que está sob meus cuidados fazendo algo que não deveria, ao invés de lhe 

orientarem, eles me procurem e dizem: seu aluno esta aprontando em tal lugar. Isso 

acaba gerando um vinculo no qual o aluno apenas se comporta ou se esforça se eu 

estiver por perto. Acredito que se houvesse maior interesse dos outros colaboradores os 

avanços seriam bem maiores. Outro problema são as questões de vaidade. Dificilmente 

encontramos professores que se dispõem a nos ouvir. Sugestões não costumam ser bem 

vindas. Não é questão de quem sabe mais ou menos é que como recebemos orientações 

e cursos de capacitação nos encontros, sinto que poderíamos dar boas sugestões, mas 

enfim...”.  

Cabe aqui pensarmos no papel e na função de um mediador. Partiremos então do 

ponto em que essa demanda se cria, ou seja, a partir do momento em que as discussões a 

respeito da inclusão de pessoas com deficiência saem do papel e passam a requisitar 

políticas efetivas para que as Escolas cumpram essas exigências subjetivas e legais.  
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Assim, as instituições educacionais começam a pensar “modelos pedagógicos” a 

fim de darem conta de incluir crianças que precisavam de ajuda nas chamadas classes 

regulares. O problema é que muitos professores passaram a se queixar dessa “nova 

exigência” diante de dificuldades que já enfrentavam anteriormente, tais como o grande 

número de alunos em turma, o que dificultaria uma atenção especial ao aluno que 

demandaria um tempo que não dispunham. 

Alem disso, os professores alegavam também, uma espécie de “falta” na sua 

formação já que os currículos dos cursos de formação de professores não haviam se 

ocupado devidamente com essa nova demanda. Foi diante desses dilemas que surgiu a 

função do mediador, ou seja, colocar um profissional especializado na sala de aula, a 

fim de acompanhar crianças ou adolescentes que demandassem atenção especial, em 

parceria com o professor de classe.  

Nesse sentido, segundo Mousinho et al (2010), nesse contexto, a palavra 

mediador significaria:  

riação na nomenclatura também dificulta pesquisas mais amplas. Em 
inglês, por exemplo, pode-se encontrar com o nome de Teacher 

Assistant, Instructional Assistant, Special Education Teaching 

Assistant, Special Education Paraprofessional, Teacher Aide, 
Paraeducator, Teaching Assistant, Special Education Aide, Special 

Education Instructional Assistant, Shadow Aide. No Brasil, já 

surgiram expressões como facilitador escolar, tutor escolar, assistente 

educacional e mediador escolar. Esta última denominação parece 
melhor explicitar a função de quem acompanha a criança de inclusão 

dentro de uma classe regular de ensino, terminologia que será 

utilizada doravante neste artigo. A palavra "mediador" faz menção 
àquele indivíduo que media e mediar significa ficar no meio de dois 

pontos
4
. O conceito de professor mediador já foi utilizado em outro 

contexto para caracterizar aquele que "trabalha com a mediação 
pedagógica, significando uma atitude e um comportamento do docente 

que se coloca como um facilitador, incentivador ou motivador da 

aprendizagem, que ativamente colabora para que o aprendiz chegue 

aos seus objetivos" (p.93) 

Como podemos constatar, a partir da proposta pedagógica para a qual caberia a 

função do mediador, as políticas de inclusão de Angra dos Reis se equivocam ao abrir 

concurso para contratar “mediadores” cujas exigências do edital deixam claro que seus 

possíveis candidatos não necessitam ter o menor conhecimento ou preparo para 

exercerem esse papel pedagógico. Além do número de pessoal, insuficiente diante da 

demanda de atendimento, fica explícito que essas contratações (mesmo diante de cursos 
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de capacitação oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 

(SMETC) de Angra dos Reis) estão muito mais destinadas a uma espécie de “cuidado” 

do que propriamente um profissional que possa dar suporte pedagógico ao professor que 

por sua vez se vê “perdido” diante de demandas que não foram contempladas em sua 

formação. Resultado disso é um abismo na possibilidade de diálogo entre professores e 

mediadores já que este não tem clareza de suas funções nesse processo. 

III.5 - Sala de recursos:  

A sala de recursos funciona no contra turno sendo dirigida por um professor que 

oferece atendimento, atualmente, à vinte crianças da escola e a três crianças de outras 

escolas da comunidade. Isso porque a Escola Municipal Raul Pompéia é a única de 

dispõe deste tipo de suporte (sala de recurso) no bairro. Na sala existe bastante material 

de apoio: impressora em braile, máquina de escrever em braile, livros auditivos, alguns 

brinquedos para desenvolver a coordenação motora, vários outros brinquedos e jogos. 

As paredes são decoradas com alfabeto, frases, números, desenhos o que torna o 

ambiente bem agradável. 

Existem duas formas para se utilizar as salas de recursos. Pode ser por laudo 

médico, o que a professora disse ser muito raro acontecer, pois os médicos evitam 

fornecer laudos, ou pelo processo de triagem que é realizado pela secretaria.  

No processo de triagem são envolvidos o Psicopedagogo, um psicólogo, o 

professor, os pais do aluno ou aluna e algumas atividades realizadas pelo aluno e 

analisadas no decorrer do processo. A triagem pode demorar até 06 meses para 

acontecer, pois a equipe da secretaria é pequena e atende a toda extensão compreendida 

de Mangaratiba a Parati. Os alunos são atendidos em grupos ou individualmente a 

critério do professor e pode durar de 01 hora a 01 hora e meia, duas vezes por semana.  

A sala de recursos fica no andar superior da escola e sempre que é necessário 

atendimento à criança com problemas de mobilidade e como a escola não possui acesso 

ao andar superior, a professora se desloca para uma sala na parte de baixo da escola.  

Perguntada sobre a causa da sala de recursos não estar funcionando no térreo, a 

professora explicou que como o ensino médio fica no térreo e a sala de recursos atende 

apenas ensino Educação Infantil e Ensino Fundamental, optou-se por deixá-la no andar 
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de cima. Então perguntei por que não trocar o ensino médio para cima e os outros para 

baixo descendo com a sala de recursos e facilitando o acesso. Ela respondeu que esta 

logística facilita o cuidado com os alunos adolescentes que são em maior numero e mais 

levados. 

“- Lá embaixo tem a secretaria, a sala dos professores a sala da direção e fica 

mais fácil de controlar a turma. Você sabe como são os adolescentes, é preciso estar 

sempre de olho neles”. 

Com relação aos outros alunos que não são atendidos na Escola, a professora 

argumentou que algumas mães optam por deixar seus filhos em escolas especializadas 

na cidade por acreditarem que lá seus filhos terão melhores chances de se 

desenvolverem, ou por questões de logística, por estar perto do trabalho ou algo que 

facilite sua rotina. 

Perguntei sobre a frequência dos alunos já que a sala funciona no contra turno 

das aulas e ela disse que o numero de faltas não é baixo e que não raramente ela precisa 

advertir os pais ou tentar criar horários para a melhor adequação dos alunos. 

“- Quando a família recebe o Bolsa Família as faltas são quase zero, mas 

quando não participam deste programa eu preciso enviar mensagens, ligar, já teve 

vezes que fui a residência da pessoa para incentivar os pais a trazerem os alunos”.   

Mais uma vez nos deparamos aqui com as questões já postas a respeito da 

acessibilidade, porém não é esse aspecto que gostaria de destacar nesse momento, mas 

sim, uma questão que considero crucial em relação à proposta mais ampla de uma 

sociedade inclusiva. 

Refiro-me aquilo que o “outro” me interroga na sua diferença. Apesar de 

vivermos em tempo sob os quais nossos discursos “politicamente corretos” defendem a 

igualdade de direitos sociais a todos, apesar de criarmos leis que buscam assegurar esses 

direitos, a relação inclusão/exclusão parece ser, ainda, um dilema a ser superado em 

nossa sociedade. 

No campo educacional, temos avançado muito pouco. Apesar das tentativas de 

ações includentes “bem intencionadas”, essas, por sua vez, não atingem plenamente os 
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princípios de uma sociedade inclusiva.  

Minha hipótese é que ainda estamos muito presos aos modelos que supõe modos 

normais de ser e excluímos aqueles que fogem a esses padrões. Creio que esta 

“deficiência de visão” está posta até mesmo no seio das próprias famílias de nossos 

jovens e crianças com deficiência. A escola por sua vez poderia ser uma espaço/tempo 

de desconstrução dessa visão que “diferencia pela exclusão”, mas acaba reforçando esse 

olhar, posto que sua visão também, se encontra embaçada.  

Mas, e o que falar das políticas públicas que poderiam dar suporte às escolas? 

Essas parecem as mais míopes de todas, pois são elas que teriam as condições materiais 

e concretas para viabilizar um projeto de sociedade para Todos, porém, o que 

vivenciamos na prática, são tropeços em barreiras que ainda não identifiquei se são reais 

ou por conta de uma incapacidade de “Olhar, Ver e “Reparar”” como propõe José 

Saramago em seu livro Ensaio sobre a Cegueira, ou se por falta de vontade política 

mesmo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nunca olhamos apenas uma coisa, estamos sempre olhando para as 

relações entre as coisas e nós mesmos. 

 
John Berger 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar as relações desenvolvidas no 

ambiente escolar entre profissionais da educação e estudantes com deficiência 

“incluídos” nas redes de ensino regular. Para isso partimos dos princípios 

teóricos/metodológicos da microgenese que, segundo Góes (2000); “trata-se de uma 

abordagem inscrita numa interpretação histórico-cultural dos processos humanos cujo 

propósito é articular o nível microgenético das interações sociais à processos relativos 

as práticas sociais em contextos mais amplos.” Compreende-se que por essa via 

expande-se a possibilidade de vincular as minúcias e indícios de nossa análise aos 

contextos macrossociais. Motivo pelo qual optei por analisar uma escola específica do 

Município de Angra dos Reis.  

O referido trabalho me permitiu identificar que a escola em questão, não dispõe 

de uma série de recursos indispensáveis a um atendimento adequado, assegurado pela 

legislação vigente, para pessoas com deficiência, além das dificuldades expressas por 

professores e mediadores em relação ao trato com essas pessoas.  

Quando analisamos o aspecto físico da escola, esbarramos nas dificuldades de 

acesso, como no exemplo da sala de recursos que fica em um andar superior, mas que 

não pode ser acessada por cadeirantes, já que a estrutura não oferece rampas de acesso e 

o elevador que existe, nunca funcionou. Os banheiros não possuem adaptações para 

deficientes, ou seja, o aluno deficiente necessitará de um acompanhante para ajudá-lo a 

fazer uma atividade que deveria ser algo simples, o que vai de encontro com a proposta 

de autonomia mencionada pela legislação. 

Avaliando a proposta pedagógica percebemos que pouquíssimas atividades 

específicas são desenvolvidas para o trabalho em sala de aula com crianças com 
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deficiência. Isso compromete o aprendizado, pois como já é recorrentemente, exposto 

em nossos processos de formação, e de formação continuada de professores e 

profissionais ligados à educação, mesmo em uma classe onde não existam alunos 

“incluídos” a necessidade de um trabalho diferenciado se faz presente, o que dizer 

então, de uma sala onde se atenda a uma criança com autismo, por exemplo.  

Partindo deste raciocínio podemos nos ater à questão dos profissionais de apoio. 

O que seria de um aluno surdo em uma sala regular onde não existisse a figura do 

tradutor para LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais)? Isso, se considerarmos que o 

estudante já tenha o domínio da língua de sinais. Seria possível desenvolver um trabalho 

de qualidade nessas condições? Vamos considerar que, neste caso, exista um interprete 

de LIBRAS e que em todas as aulas ele esteja à disposição para efetuar as traduções. 

Será que ele teria condições de desenvolver o conhecimento proposto pelo professor 

junto com o aluno em questão? Se a resposta fosse sim, eu ainda teria outra questão: 

Como seria a interação dessas crianças com seus pares (colegas da classe)? Estes teriam 

conhecimento suficiente para se comunicarem com um usuário da LIBRAS? Teriam 

esses alunos, recebido alguma orientação a este respeito? Imaginem quão difícil seria 

estabelecer inter-relações nestas condições.  

No artigo 58 da LDBEN verificamos: “Parágrafo 1°: Haverá, quando necessário, 

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

clientela de educação especial.” (LDBEN - 9.394/96) 

Na escola analisada temos em média 30 alunos com deficiências específicas ou 

síndromes. Deste total apenas 04 possuem mediadores, ou seja, pouco mais de 10% 

destes alunos estão sendo contemplados com serviço de apoio “especializado”.    

O que pretendo esclarecer aqui é que o discurso de inclusão praticado por 

políticos, pela mídia e mesmo aquele disposto na legislação brasileira é muito bonito e 

soa como ideal. Entretanto, o que acontece nas escolas nada tem de bonito e tão pouco 

de ideal.  

Obviamente, que não se deve dispensar o que ganhamos com a proposta da 

inclusão, nossas conquistas. A sala de recursos da escola, além de atender aos seus 

alunos atende, também, a alunos das escolas nos arredores do bairro, dispõe de alguns 
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aparatos essenciais para o atendimento às crianças como máquina de escrever em braile, 

impressora, livros em áudio entre outros recursos. Os profissionais que atendem neste 

ambiente são bem intencionados e engajados politicamente. Mas a sala funciona no 

contraturno, atende a cada aluno duas vezes por semana e o atendimento dura 

aproximadamente uma hora e meia em cada seção, ou seja, não é possível dar conta, 

nesta sala, de todo processo educativo, aliás, não é nem esta a intenção.   

São inúmeros os problemas que se entrelaçam como numa teia, mas o que mais 

me incomoda e que pretendo ressaltar aqui é que não raramente, a responsabilidade do 

sucesso da inclusão nas escolas é direcionada, principalmente, aos professores. 

Professores estes que lutam para dar conta de fazer um trabalho de boa qualidade, mas 

que em função de uma série de contratempos provocados pelo próprio sistema, que o 

sobrecarrega com salas de aula superlotadas, com a precarização na formação, pois não 

existe investimento na formação continuada, principalmente, para os profissionais 

envolvidos com a educação, aspecto esse de fundamental importância para o sucesso da 

inclusão e para potencializar suas práticas pedagógicas, evitando que caiam na rotina.  

Isso para não falar nos baixos salários que obrigam o professor a trabalhar em 

duas ou três escolas para sustentar sua família. Fator que se configura em mais um 

agravante. Enquanto isso, a responsabilidade política do governo, seja ela na esfera 

municipal, estadual ou federal fica esquecida.  

A garantia de acesso e permanência com o objetivo de assegurar uma educação 

de qualidade a todos os alunos nas escolas regulares de ensino deve ser antes de tudo, 

um compromisso de nossos governantes, já que isto significa um avanço imprescindível 

para alcançarmos a tão almejada cidadania para pessoas com deficiência. Sua inclusão 

nos ambientes comuns de aprendizagem, oferecendo lhes todas as condições de 

acessibilidade, possibilita o preparo para a inserção nos espaços sociais incluindo o 

mercado de trabalho. O desenvolvimento de práticas colaborativas e valores como 

solidariedade e o respeito à diferença são construídas nessas relações, ou seja, na 

heterogeneidade.  

Deste modo, conclui-se que as relações entre a escola (estruturas, recursos e 

tecnologias), profissionais de educação (professores, mediadores, direção, pedagogos 

entre outros) e alunos incluídos apresenta muitas lacunas, que em sua grande maioria, 
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constitui um problema muito mais político, ou de vontade política, do que propriamente 

das pessoas envolvidas diretamente no processo.  
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ANEXOS 

Composição da organização escolar 

Modalidade de Ensino, Organização e Estrutura. 

A escola Municipal Raul Pompéia oferece à comunidade as seguintes modalidades de 

ensino: 

Educação Infantil – Pré-escolar para crianças de idades a partir de 05 anos. São 02 

turmas:  uma no período matutino de 07:30h às 12:00h com 25 alunos e outra no 

período vespertino com 27 alunos.  

Ensino Fundamental – Anos Iniciais: 

ANO N° de Turmas N° de Alunos  TURNO 

1° Ano 5 
17 - 15 Matutino 

20 - 21 - 19 Vespertino 

2° Ano 5 
21 - 21 Matutino 

19 - 23 - 19 Vespertino 

3° Ano 4 
23 - 22 Matutino 

21 - 24 Vespertino 

4° Ano 2 
32 Matutino 

32 Vespertino 

5° Ano 3 
30 - 32 Matutino 

36 Vespertino 

TOTAL: 19 Turmas  447 Alunos    

Ensino Fundamental – Anos Finais: 

ANO N° de Turmas N° de Alunos  TURNO 

6° Ano 6 
33 - 34 - 31 Matutino 

23 - 21 - 19 Vespertino 

7° Ano 4 
36 - 36 Matutino 

26 - 26 Vespertino 

8° Ano 4 
37 - 36  Matutino 

28 - 23 Vespertino 

9° Ano 3 
33 - 35 Matutino 

25 Vespertino 

TOTAL: 17 Turmas  502 Alunos    
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Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Fundamental / Anos Iniciais: 

ANO N° de Turmas N° de Alunos  TURNO 

1° Ano 1 12 Noturno 

2° Ano 1 13 Noturno 

3° Ano 1 15 Noturno 

4° Ano 1 14 Noturno 

5° Ano 1 15 Noturno 

TOTAL: 5 Turmas  69 Alunos    

 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Fundamental / Anos Finais: 

ANO N° de Turmas N° de Alunos  TURNO 

6° Ano 1 30 Noturno 

7° Ano 1 22 Noturno 

8° Ano 1 24 Noturno 

9° Ano 1 24 Noturno 

TOTAL: 4 Turmas  100 Alunos    

 

 


