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RESUMO 

O objetivo do presente trabalho é refletir sobre a inclusão escolar de alunos com de-
ficiência. A escolha do tema foi orientada pela importância da escola no processo de 
socialização de crianças e adolescentes, principalmente quando se trata de crianças 
com necessidades especiais. Muitos trabalhos foram escritos sobre o tema da inclu-
são escolar de crianças com necessidades especiais em diferentes campos de estu-
dos (pedagogia, psicologia, entre outros). A maior parte deles, porém, dedica-se às 
práticas de inclusão em sala de aula e nas atividades pedagógicas realizadas em 
ambiente escolar, mas poucos tratam do tema especificamente no horário do re-
creio, quando crianças e adolescentes interagem, têm seus grupos de amigos, brin-
cam, correm e conversam com quem quiser. A partir do trabalho de campo realizado 
no Colégio Municipal Presidente Castelo Branco, situado no bairro Boaçu no Municí-
pio de São Gonçalo (RJ), procurei descrever e investigar como é feita a inclusão 
desses alunos com necessidades especiais no horário de socialização do recreio, 
quando as interações sociais ocorrem de modo mais espontâneo e, geralmente, sem 
a mediação dos professores.  
 

. 

Palavras-chave: Escola, inclusão,  integração, Portador de necessidades 

especiais, Recreio. 
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ABSTRACT 

The aim of the present study is to reflect on the school inclusion of students with dis-

abilities. The choice of theme was guided by the importance of the school in the pro-

cess of socializing children and adolescents, especially when it comes to children 

with special needs. Many papers were written on the topic of school inclusion of chil-

dren with special needs in different fields of study (pedagogy, psychology, among 

others). Most of them, however, are dedicated to classroom inclusion practices and 

pedagogical activities carried out in a school environment, but few address the theme 

specifically during playtime, when children and adolescents interact, have their 

groups of friends, play, run and talk to whoever you want. From the field work carried 

out at the Castelo Branco Municipal College, located in the district of Boaçu in the 

municipality of São Gonçalo (RJ), I attempted to describe and investigate the inclu-

sion of these students with special needs during Social interactions occur more spon-

taneously and, generally, without the mediation of teachers. 

. 

Keywords:  School, inclusion, integration, Special needs bearer, Recreation. 
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1 INTRODUÇÃO 

É na escola que a criança faz o seu primeiro rito de passagem1, saindo da 

vida privada para a vida coletiva, tornando-se mais um entre os demais, iniciando, 

ao menos idealmente, uma nova aprendizagem: viver como um cidadão em uma 

sociedade democrática. Acreditando que a inclusão não se reduza apenas  a deixar 

um aluno deficiente na escola, mas dar-lhe condições para que se desenvolva e 

tenha um aprendizado como as demais crianças regulares, busquei neste trabalho 

refletir sobre esse tema e abordar um debate tão recente em nossa sociedade. 

Durante a minha trajetória na graduação, procurei investigar o tema da 

inclusão, a partir da leitura de trabalhos sobre o tema e da realização de um trabalho 

de campo. Minhas observações durante a pesquisa me levaram, muitas vezes,  a 

construir e descontruir conceitos sobre o tema, debatendo com interlocutores 

envolvidos na educação e usuários do sistema público de educação, para, assim, 

melhor compreender como se dá a inclusão fora da sala de aula, nos arredores da 

área de lazer escolar (recreio), sem uma supervisão do professor de  apoio2.  

Sendo assim fui levada  produção desse pequeno ensaio, baseado na 

observação participante, para melhor entender a lógica das relações que se 

estabelecem entre as pessoas que compõem esse pequeno grupo analisado. A 

presente monografia procura compreender a inclusão no espaço de lazer (recreio) 

na escola. As perguntas que nortearam meu trabalho de campo foram: 

 Como se dá a inclusão no horário do lazer (recreio)? 

 Como se constroem as relações de amizade nesse contexto? 

                                                
1
  O primeiro pesquisador a se ocupar do tema, ainda no início do século XX, foi Van Gennep, que em 

1906 publicou o clássico Os Ritos de Passagem. Neste livro, ele dividiu os ritos de passagem em três 
grandes grupos: ritos de separação, como a festa de formatura ou um sepultamento; ritos de mar-
gem, como o período da gravidez ou o do noivado; e os ritos de agregação, como batismo, casamen-
to, primeiro dia de aula na escola ou na universidade.( 
http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/8585-a-importancia-dos-
ritos-de-passagem > acesso em 20/06/18 disponível  
2
 O termo “profissional de apoio escolar”se refere à pessoa que exerce atividades de alimentação, 

higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se 
fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições publicas e privadas, ex-

cluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas  

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm > acesso em 20/06/18 
disponível. 

http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/8585-a-importancia-dos-ritos-de-passagem
http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/8585-a-importancia-dos-ritos-de-passagem
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm
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 Como é o relacionamento dos alunos com deficiência com os outros 

alunos? 

 Quais são os seus sentidos e brincadeiras realizadas?                        
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1.1 O CONTEXTO DA PESQUISA  

As dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência por muitos anos 

foram invisibilizadas diante da indiferença por uma parte da sociedade em relação 

às pessoas que não são consideradas 3 "normais". Como afirma Kluckhohn, “A 

Antropologia ergue diante do homem um imenso espelho, onde ele pode olhar-se na 

sua imensa diversidade” (Kluckhohn, 1949). Considerando as inúmeras diferenças 

existentes entre os seres humanos, em que cada um desenvolve suas aptidões de 

modo individualizado e culturalmente determinado, o estudo sobre a inclusão das 

pessoas com deficiência torna-se um tema altamente relevante para a Antropologia 

na medida em que revela uma multiplicidade de ideias e conceitos sobre o que é 

considerado normal ou anormal em uma dada sociedade. Como a nossa sociedade 

concebe e trata com esse  grupo específico de pessoas com deficiência?  

Buscando conhecer a realidade da inclusão de alunos com deficiência no 

sistema regular de ensino, especificamente em seus espaços de lazer (recreio 

escolar), realizei minha pesquisa de campo no Colégio Municipal Presidente Castelo 

Branco situado no bairro Boaçu / Município de São Gonçalo – RJ. 

Partindo do pressuposto de que a educação é um direito que deve ser 

garantido pelo Estado a todos os cidadãos4, iniciei minha pesquisa sobre a questão 

da inclusão escolar de pessoas deficientes que, até bem pouco tempo, não 

frequentavam as escolas regulares.. Segundo a Lei N° 13.146, de 6 de julho de 

                                                
3 Desejando referir-se a um adolescente (uma criança ou um adulto) que não possua uma deficiência, 
muitas pessoas usam as expressões adolescente normal, criança normal e adultos normal. Isto acon-
tecia muito no passado, quando a desinformação e o preconceito a respeito de pessoas com defici-
ência eram de tamanha magnitude que a sociedade acreditava na normalidade das pessoas sem 
deficiência. Esta crença fundamentava-se na ideia de que era anormal a pessoa que tivesse uma 
deficiência. A normalidade, em relação a pessoas, é um conceito questionável e ultrapassado.  
<http://www2.camara.leg.br/a-camara/programas-institucionais/inclusao-social-e-
equidade/acessibilidade/como-falar-sobre-as-pessoas-com-deficiencia > acesso em 01/07/2018 dis-
ponível  
 
4
 Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 

com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  
<https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/CON1988_05.10.1988/art_205_.asp > acesso 
em 01/07/2018 disponível  

http://www2.camara.leg.br/a-camara/programas-institucionais/inclusao-social-e-equidade/acessibilidade/como-falar-sobre-as-pessoas-com-deficiencia
http://www2.camara.leg.br/a-camara/programas-institucionais/inclusao-social-e-equidade/acessibilidade/como-falar-sobre-as-pessoas-com-deficiencia
https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/CON1988_05.10.1988/art_205_.asp
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2015; Art. 1o  É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em 

condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por 

pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.  

Segundo o mapa estatístico da Educação Especial obtido na escola Municipal 

Presidente Castelo Branco, onde realizei minha pesquisa, no mês de outubro de 

2017, foram organizadas nove turmas em três turnos - manhã, tarde e noite - com 

inclusão de alunos com múltiplas deficiências que somavam um total de 114 alunos 

matriculados. 

Apresento, a seguir, a composição das turmas com nomes fictícios para 

preservar a identidade dos alunos e dos profissionais envolvidos: 

 CLASSES BILINGUES 

A turma 01 (manhã) de classe bilingue5 é composta por: 

 01 professor de sala de recurso 

 02 professores especializados  

Os alunos têm idades e laudos relativos ao Código Internacional de Doenças 

(CID)6 variados: 

                                                
5 O Projeto de Educação Bilíngue foi implementado devido a grande distorção idade/série que o município 

apresenta. Segundo registros da Secretaria de Educação existem 35 alunos surdos matriculados nestas 
classes. Tendo em vista que esses alunos possuem uma linguagem própria, pensou-se em ampliar a oferta 
de educação para este grupo a fim de atender às suas necessidades educacionais especiais e garantir o que 
já foi instituído por lei, que é a oferta da educação bilíngue em libras como primeira língua e na modalidade 
escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e escolas inclusivas.  
<http://www.saogoncalo.rj.gov.br/noticiaCompleta.php?cod=6951&tipoNoticia=Educa%EF%BF%BD%
EF%BF%BDo > acessado  em 01/07 2018 disponível 
  
6 - A Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (também conhecida 
como Classificação Internacional de Doenças – CID 10) é publicada pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) e visa padronizar a codificação de doenças e outros problemas relacionados à saúde. A 

http://www.saogoncalo.rj.gov.br/noticiaCompleta.php?cod=6951&tipoNoticia=Educa%EF%BF%BD%EF%BF%BDo
http://www.saogoncalo.rj.gov.br/noticiaCompleta.php?cod=6951&tipoNoticia=Educa%EF%BF%BD%EF%BF%BDo
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 Manoel tem 11 anos com histórico de 

Síndrome de Down com retardo metal moderado, 

problemas auditivos e episódios de agressividade. 

 Natan tem 7 anos com histórico de surdez. 

 Ivana idade e laudo não revelado 

 Paulo tem 15 anos com histórico de paralisa 

cerebral e surdez. 

 Mara tem 12 anos laudo não revelado. 

 Maria tem 10 anos com histórico de surdez 

sensorial leve. 

A turma 02 (tarde) é composta por: 

  01 professor de sala de recurso  

  01 professor especializado (sendo o mesmo 

que atende a sala de recurso) 

Os alunos têm idades e laudos CID variados: 

 Ivo tem 12 anos laudo não revelado. 

 Adão tem 14 anos laudo não revelado. 

 Francisco tem 11 anos com histórico de 

perda auditiva sensorioneural de severa à profunda.  

 Mateus tem 15 anos com histórico de 

disacusia neurossensorial profunda bilateral.  

A turma 03 (noite) é composta de: 

                                                                                                                                                   
CID 10 fornece códigos relativos à classificação de doenças e de uma grande variedade de sinais, 
sintomas, aspectos anormais, queixas, circunstâncias sociais e causas externas para ferimentos ou 
doenças. A cada estado de saúde é atribuída uma categoria única à qual corresponde um código CID 
10. < http://www.medicinanet.com.br/cid10.htm > acessado em 01/07 2018 disponível  
 

 

http://www.medicinanet.com.br/cid10.htm
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 01 professor de sala de recurso. 

 02 professores especializados. 

Os alunos têm idades e laudos CID variados: 

 Angélica tem 16 anos com histórico de 

surdez profunda. 

 Jacira tem 44 anos com histórico de 

deficiência intelectual, deficiência aditiva, visual A dir. 

 Carmem tem 23 anos com histórico de 

deficiência intelectual, deficiência auditiva, +vis. A dir. 

 Carlos tem 18 anos com histórico de 

disacusia bilateral, neurossensorial. 

 Joelma tem 15 anos com histórico de 

disacusia neurossensorial bilateral profunda. 

 Estevão tem 17 anos laudo não revelado. 

 Manoel tem 16 anos com histórico de 

anacusia bilateral. 

 Nei tem 20 anos com histórico de perda 

auditiva neurossensorial de grau profundo na O.D. e 

de gra severo na O.E. 

 Nelson tem 23 anos com histórico de 

sequela de paralisia cerebral.  
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FUNDAMENTAL – I  

Segundo a Lei de Diretrizes e Base da Educação 7  (LDB), o Ensino 

Fundamental I se divide em turmas de 1° a 5° ano. Seguindo o mapa estatístico 

obtido na escola segue em detalhes a deficiência, idade, ano letivo e turma.  

O turno manhã do fundamental - I é composta de: 

 02 professores de sala de recurso. 

 07 professores especializados. 

 

 

Os alunos do 1° ano têm idades e laudos CID variados. 

 Marlon tem 8 anos com histórico de 

deficiência TEA, turma 102. 

 Willian tem 12 anos com histórico de 

deficiência intelectual, défice de atenção e 

hiperatividade, turma 102. 

 Inana tem 7 anos com histórico de (nome do 

transtorno) TEA, turma 101. 

 Hudson tem 8 anos com histórico de 

autismo, turma 102 

                                                
7  Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em 1996, sua origem remonta ao ensino de primeiro 
grau, que promoveu a fusão dos antigos curso primário (com quatro a cinco anos de duração), e do 
curso ginasial, com quatro anos de duração, este último considerado, até 1971, ensino secundário. A 
duração obrigatória do ensino fundamental foi ampliada de oito para nove anos pelo Projeto de Lei nº 
3.675/04, transformado na Lei Ordinária 11274/2006, passando a abranger a Classe de Alfabetiza-
ção (fase anterior à 1ª série, com matrícula obrigatória aos seis anos) que, até então, não fazia parte 
do ciclo obrigatório (a alfabetização na rede pública e em parte da rede particular era realizada nor-
malmente na 1ª série). Lei posterior (11.114/05) ainda deu prazo até 2010 pa-
ra estados e municípios se adaptarem. No Brasil não existe um currículo padronizado para o ensino 
fundamental, mas a LDB de 1996 define que é obrigatório, no ensino fundamental, o ensino de língua 
portuguesa, matemática, conhecimentos do mundo físico e natural, bem como da realidade social e 
política (especialmente a brasileira), artes, educação física e música (que pode ser trabalhada dentro 
das artes. < https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_fundamental > acessado em 01/07 2018 disponível . 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Diretrizes_e_Bases_da_Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1996
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_(subdivis%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_fundamental
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Os alunos do 2° ano têm idades e laudos CID variados. 

 Nancy tem 6 anos com histórico de TEA, 

turma 201. 

 Daniel tem8 anos aguardando o laudo, turma 

201. 

 Clayton tem 14 anos com histórico de 

transtorno específico misto do desenvolvimento, turma 

201. 

O aluno do 3° ano. 

 Manoel tem 11 anos com histórico de TEA, 

turma 303. 

 Os alunos do 2° ano têm idades e laudos 

CID variados. 

Os alunos do 4° ano têm idades e laudos CID variados. 

 Joaquim tem 12 anos com histórico de 

síndrome de Down, mas não tem frequentado as 

aulas, turma 401. 

 Wellington tem 16 anos com histórico de 

deficiência intelectual, turma 401. 

 Neri tem 13 anos com histórico de 

encefalopatia crônica da infância, turma 402. 

Os alunos do 5° ano têm idades e laudos CID variados. 

 Mayra tem 16 anos com histórico de 

deficiência intelectual, turma 501 
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 Júlio tem 15 anos com histórico apenas 

relatado em código CID 10, F81, F 81.0 + F81.2, turma 

501. 

 Orlando tem 15 anos com histórico apenas 

relatado em código CID 10 F71, G 40.0 + F 84.4, 

turma 501. 

O turno da tarde do fundamental - I é composta de: 

 04 professores de sala de recurso. 

 04 professores especializados. 

Os alunos do 1° ano têm idades e laudos CID variados. 

 George tem 9 anos está aguardando laudo, 

turma 103. 

 Georgina tem 9 anos está aguardado laudo, 

turma 103. 

 Pablo tem 13 anos está aguardando laudo 

atualizado, turma 103 

 Diogo tem 8 anos com histórico de 

encefalopatia cron. não progressiva da infância, turma 

104. 

 Liliane tem 9 anos com o histórico de 

hidrocefalia, turma 104. 

 Gelson tem 8 anos não foi apresentado o 

laudo, turma 104. 

 Kelvin tem 11 anos com o histórico déficit 

cognitivo, epilepsia, atraso psicomotor, perda auditiva 

esquerda, turma 104 
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 A aluna do 2° ano. 

 Viviane tem 11 anos com o histórico TEA, 

turma 204. 

Os alunos do 3° ano têm idades e laudos CID variados. 

 Carolina tem 11 anos com o histórico atraso 

global do desenvolvimento e microcefalia secundaria, 

turma 304. 

 Eduardo tem 14 anos com o histórico 

psicose, esquizofrenia, e/ou déficit mental, turma 305. 

 Tiago tem 14 anos com o histórico de 

autismo, turma 305. 

O aluno do 4° ano. 

 Leandro tem 12 anos com o histórico de 

deficiência mental, atraso global do desenvolvimento, 

síndrome de proder willi, turma 403. 

 

Os alunos do 5° ano têm idades e laudos CID variados. 

 Gilberto tem 14 anos com o histórico trans. 

Global, turma 506. 

 Gilson tem 12 anos com histórico de 

encefalopatia, hemiplegia a esq., encefalopatia anóxia 

da infância, turma 506. 
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 Vitorino tem 12 anos com histórico de 

toxoplasmose ocular e coriorentinite em O.D., turma 

504 

 Fabio tem 15 anos com histórico de TGD, 

turma 504. 

FUNDAMENTAL II  

No fundamental II, compreende do 6° ao 9° ano. 

O turno manhã do fundamental - II é composta de: 

 03 professores de sala de recurso. 

 05 professores especializados. 

 

 

Os alunos do 6° ano têm idades e laudos CID variados. 

 Fernando tem 14 anos com histórico TEA, 

turma 602. 

 Wilson tem 17 anos aguardando laudo, 

turma 602. 

 Fabricio tem 17 anos sem laudo (baixa 

visão), turma 601. 

 Mirian tem 16 anos com o histórico de melo 

hidrocefalia, turma 603. 

 Santa tem 38 anos com o histórico de 

surdez, turma 604. 
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 Daiane tem 22 anos com histórico de surdez 

esquerda da audição, severa da direita, retardo mental 

moderado, turma 604. 

 Milton tem16 anos com histórico de surdez, 

déficit de atenção com hiperatividade, déficit cognitivo, 

transtorno de emoções, turma 604. 

 Júlia tem 18 anos com histórico de surdez, 

turma 604. 

Os alunos do 7° ano têm idades e laudos CID variados. 

 Vanessa tem 21 anos com histórico de 

deficiência intelectual moderada, turma 701.  

 Glauber tem13 anos com histórico de 

transtorno de aprendizagem, atraso do 

desenvolvimento e da aprendizagem, turma 702. 

 Gerson tem 15 anos com histórico de 

astigmatismo, encefalopatia crônica da infância com 

sequela motor, turma 704. 

 Carlos tem 16 anos com histórico de 

tumores das bainhas dos nervos periférico manchas 

de café com leite, nerofobromatose, turma 703.  

 Mario tem 20 anos com o histórico de disac. 

Neurossensorial, bilat. de grau sev. a prof., turma 704. 

 Natali tem 22 anos com histórico de surdez. 

Os alunos do 8° ano têm idades e laudos CID variados. 

 Vitorino tem 15 anos com histórico de baixa 

acuidade visual ambos os olhos e deficiência física, 

turma 801. 
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 Bernardo tem 17 anos está aguardado 

laudo, turma 802. 

O turno da tarde do fundamental - II é composta de: 

 04 professores de sala de recurso. 

 10 professores especializados. 

 

 

Os alunos do 6° ano têm idades e laudos CID variados. 

 Álvaro tem 40 anos com histórico de nome 

do transtorno ao qual a sigla se refere (TEA), trans. 

Evas. Desev., Def. intelectual, turma 607. 

 Dilma tem 33 anos com histórico de déficit 

intelectual, turma 607. 

 Vitoria tem 23 anos com histórico de déficit 

intelectual, turma 606. 

 Maria tem 21 anos com histórico de autismo, 

distúrbio de comportamento, turma 608. 

 Alana tem 19 anos com histórico de 

transtorno do desenvolvimento neuropsicomotor, trans. 

Hipercinético e epilepsia, turma 608. 

 Romilda tem 37 anos com histórico de 

deficiência intelectual, turma 610. 

 Romilda tem 56 anos com histórico de 

síndrome de Down, turma 610. 

 Romulo tem 29 anos com histórico de 

síndrome de Down, turma 610. 

 Marcus tem 16 anos com histórico de 

transtorno Global do desenvolvimento, déficit de 
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atenção com hiperatividade e impulsividade, turma 

610. 

 Celso tem 14 anos com histórico de surdez, 

turma 610. 

 Luiz tem 22 anos tem histórico de paraplegia 

flácida esquemica., turma 609. 

Os alunos do 7° ano têm idades e laudos CID variados. 

 Humberto tem 25 anos não apresento laudo 

de deficiência, turma 705. 

 Alberto tem 26 anos com histórico de 

síndrome de Down, turma 705,    

 Cassimiro tem 39 anos com histórico de 

déficit interativo leve e moderado, epilepsia, turma 

706. 

 Geisa tem 31 anos com histórico déficit 

intelectual, paralisia cerebral de anoxia perinatal, 

turma 705. 

 Eliane tem 45 anos com histórico de déficit 

mental, turma 705. 

 Patrick tem 12 anos com histórico de 

transtorno De espectro autista?, turma 706. 

 Cristina tem 37 anos com histórico de 

retardo mental moderado, distúrbio de comportamento 

Com heteroagressividade (o que é isso???), turma 

706. 

 Janaina tem 22 anos com histórico de deficit 

intelectual, injuria cerebral, decorrente dee meningite. 

Neonatal, turma 706. 

 Marli tem15 anos com histórico de síndrome 

de Down, turma 706. 
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 Darli tem 17 anos com histórico de 

hidrocefalia e déficit intelectual, turma 706. 

 Marcio tem 21 anos com histórico de 

transtorno obsessivo compulsivo grave, turma 706. 

O aluno do 8° ano.  

 Luan tem 14 anos tem histórico de 

deficiência visual, turma 805. 

Os alunos do 9° ano têm idades e laudos CID variados. 

 Verley tem14 anos com histórico de 

síndrome de Down, turma 903. 

 Adelma tem 31 anos com histórico com 

déficit intelectual, turma 903. 

 Liliane tem 32 anos com histórico de retardo 

do desenvolvimento mental, turma 903. 

SEGUNDO TURNO: CLASSE TRANSITÓRIA 

A classe transitória8 é composta de: 

 01 professor de sala de recurso. 

 02 professor especializado. 

                                                
8
 A classe transitória tem como objetivo acolher o aluno com graves níveis de comprometimentos 

intelectuais e que apresente uma grande distorção série/idade, a fim de oferecer o atendimento edu-
cacional especializado de modo que possam participar das ações pedagógicas e sociais da escola. A 
classe transitória é um estágio intermediário para se chegar à classe regular. < 
http://www.saogoncalo.rj.gov.br/noticiaCompleta.php?cod=6951&tipoNoticia=Educa%EF%BF%BD%E
F%BF%BDo > acessado  em 01/07 2018 disponível . 
 

http://www.saogoncalo.rj.gov.br/noticiaCompleta.php?cod=6951&tipoNoticia=Educa%EF%BF%BD%EF%BF%BDo
http://www.saogoncalo.rj.gov.br/noticiaCompleta.php?cod=6951&tipoNoticia=Educa%EF%BF%BD%EF%BF%BDo
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Os alunos têm idades e laudos CID variados. 

 Lana tem 18 anos com histórico de atraso 

cognitivo, ecefalo, crônica, epilepsia, distúrbio de 

comportamento. 

 Ana tem 23 anos não apresentou laudo. 

 Thiago tem 33 anos com histórico de ataxia 

ambolatorial. 

 José tem 22 anos com histórico de retardo 

mental não especificado, paralisia cerebral tetraplégica  

 Sueli tem 26 anos não apresentou laudo. 

 Taís tem 28 anos está aguardando o laudo. 

 

TERCEIRO TURNO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

O Educação de Jovens e Adultos (EJA)9, compreende do 1° ao 9° ano. 

O EJA é composto de: 

 01 professor de sala de recurso. 

 06 professor especializado. 

                                                
9 De acordo com a Declaração de Hamburgo, 1997, para que haja exercício pleno da cidadania, o 
diálogo deve fazer parte do processo educativo, social, econômico e científico. Compreendemos que 
a educação inclusiva e EJA, ambas estão atreladas em uma proposta de favorecer este diálogo e o 
egresso dos alunos, que por diversos motivos abandonaram seus estudos, pois educar os adultos é 
antes de tudo, envolvê-los num projeto educacional.  
Sendo assim, a oferta da modalidade EJA com garantia de acesso ao AEE, deve ser considerada 
como validação do direito de acesso à educação para pessoas com deficiência fora da idade de esco-
larização obrigatória, em respeito às peculiaridades de sua idade cronológica, o nível de escolariza-
ção ou a ausência dela, bem como o restante da clientela que interagirá com o educando propiciando 
preparo para o convívio em sociedade na sua faixa etária correspondente. < 

https://cmoreira2.jusbrasil.com.br/artigos/113639657/o-direito-de-educacao-para-jovens-e-adultos-
com-deficiencia > acessado  em 01/07 2018 disponível .  

https://cmoreira2.jusbrasil.com.br/artigos/113639657/o-direito-de-educacao-para-jovens-e-adultos-com-deficiencia
https://cmoreira2.jusbrasil.com.br/artigos/113639657/o-direito-de-educacao-para-jovens-e-adultos-com-deficiencia
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O aluno do 1° ano.  

 Sandro tem 54 anos com histórico de (nome 

do transformo)TGD, turma 130. 

O aluno do 3° ano.  

 Jeferson tem20 anos com histórico de nome 

do transtorno TEA, turma 330. 

Os alunos do 4° ano têm idades e laudos CID variados 

 Francisca tem 28 anos com histórico de 

síndrome de Down turma 430. 

 Maria tem 18 anos com histórico de déficit 

de aprendizagem e atraso na aquisição da linguagem 

turma 430. 

 Irã tem 18 anos com histórico de síndrome 

de lance adms? e dificuldade de aprendizado, turma 

430. 

 Juliana tem 27 anos com histórico de Disac. 

Sensorioneral bilateral, retinopatia da premt.??, turma 

430. 

Os alunos do 5° têm idades e laudos CID variados 

 Roberto tem 17 anos com histórico de 

deficiência intelectual, turma 530. 

 Gilmar idade não mencionada tem histórico 

de retardo mental moderado com comprometimento 
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significativo do comportamento, requerendo vigilância 

o tratamento, turma 530. 

 Wilson tem 21 anos com histórico de retardo 

mental leve, turma 530. 

O aluno do 7° ano.  

 Tereza tem 37 anos com histórico de perda 

de audição neurossensorial profunda bilateral, turma 

730. 

Os alunos do 8° ano têm idades e laudos CID variados 

 Elis tem26 anos com histórico de 

encefalopatia crônica, epilepsia, paralisia cerebral, 

turma 831. 

   Carla tem 42 anos com histórico de 

encefalopatia crônica, epilepsia, paralisia cerebral, 

turma 831. 

 Mauricio tem 34 anos com histórico de perda 

de audição neurossensorial bilateral de grau profunda, 

turma 831.    

Segundo o mapa estatístico da Educação especial não foi mencionada aulas 

de educação física para os alunos10. Esse acesso ao lazer esportivo pode trazer 

oportunidades nas atividades físicas e/ou esportivas adaptadas,11  integrando as 

pessoas com deficiência a novas experiências, considerando que o ambiente 

                                                
10 A monografia de Pinho (2017) descreve como a equoterapia, assim como diversas práticas terapêuticas, são 
importantes para a integração social de pessoas com deficiências. A educação física nas escolas poderia se bene-

ficiar dessas práticas para a inclusão dos alunos com deficiências.  
11 Entendidas como toda e qualquer atividade que, levando-se em consideração as limitações das 
deficiências, apresente adaptações nas regras, materiais ou no campo de jogo (COSTA; DUARTE, 
2000). 
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escolar deve favorecer essa interação, o fortalecimento das relações e o 

conhecimento  entre os sujeitos. Segundo Vygotsky : 

“O desenvolvimento está intimamente relacionado ao contexto 

sociocultural em que a pessoa se insere e se processa de forma dinâmica (e 

dialética) através de rupturas e desequilíbrios provocadores de contínuas 

reorganizações por parte do indivíduo’’ (REGO 2011, p.58).  

De acordo com esse autor, podemos considerar que o progresso do 

aprendizado no ambiente escolar transcorre de modo dialógico, quando todos se 

tornam atuantes e, assim, cada indivíduo pode se desenvolver de modo particular 

numa formação social.  

1.2  O TRABALHO DE CAMPO: O COLÉGIO MUNICIPAL PRESIDENTE 
CASTELO BRANCO 

            Figura 1: Fotografia do nome do colégio. Fotografada pela autora da monografia. 

No dia 31 de março de 1970, o município de São Gonçalo festejava a 

inauguração do Colégio Municipal Presidente Castello Branco, localizado no bairro 

Boaçú, que foi e é um grande marco na comunidade escolar. O espaço escolar tem 

uma estrutura razoável para receber os deficientes.  
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Figura 2: Fotografia da fachada do colégio. Fotografada pela autora da monografia. 

O colégio é bem grande, tem grades de proteção nas janelas das salas de 
aula. Os muros ao redor são baixos, tem uma rampa de acesso na entrada para os 
cadeirantes.  
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O pátio do recreio tem um espaço bem amplo com mesas e cadeiras para os 

alunos, o local é bem arejado com árvores e sombra. Há, também outro local onde 

os outros alunos também se reúnem, um local mais fechado. 

1.3 A PESQUISA 

Realizei minha pesquisa durante o turno da tarde. Esse turno contava com 

cinquenta e um alunos deficientes matriculados, todavia somente trinta e nove 

frequentavam as aulas, conforme relatório fornecido pelo colégio.  

Como foi mencionado anteriormente, o turno da tarde tem dois horários de 

recreio: 15h15min e 16h00min. O recreio pode ser descrito da seguinte maneira: 

primeiro descem os alunos deficientes, ficam entre si ou com os funcionários 

conversando até o horário de saída deles, que por coincidência é às 16h, 

exatamente no horário em que a turma regular desce. Ou seja, esses alunos com 

deficiência não participam do horário de recreio junto com a turma regular.  

Muito se discute sobre a importância da inclusão das crianças deficientes 

nas escolas em sala de aula. Afirma-se que elas têm que ter contato com as 

crianças “normais”, que não tem que ficar em salas separada, mas sim incluídas na 

turma. Porém o meu interesse sempre foi saber como era o horário de recreio 

dessas crianças, como se comportavam, como os outros alunos se comportavam 

com elas. Foi quando tive a chance de pesquisar sobre o assunto. 
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Figura 3: Fotografia do curso oferecido pelo colégio. Fotografada pela autora da monografia. 

 O colégio oferece curso de libras para pais de alunos e funcionários, sala de 

recursos para atividades extras com os deficientes, sala de audiovisual, sala de 

recursos bilíngue. 

Figura 4: Fotografia sala de recursos. Fotografada pela autora da monografia 

Sala de Recursos, local onde os alunos com deficientes fazem atividades 

extracurriculares. 
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Figura 5: Fotografia da Sala de Audiovisual. Fotografada pela autora da monografia  

 
Figura 6: Fotografia da Sala de recursos bilíngue. Fotografada pela autora da monografia 

A minha pesquisa de campo se deu no pátio de recreio, no turno da tarde, 

onde os alunos regulares e deficientes deveriam se reunir para interagir e brincar. 

No entanto, observei que isso não acontecia, já que havia, na prática, dois horários 

de recreio: às 15h15min, quando os alunos deficientes descem e, em seguida vão 

embora, e às 16h, quando descem os alunos regulares. 
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Figura 7: Fotografia do Pátio do recreio do colégio. Fotografada pela autora da monografia. 

Resguardando as identidades dos alunos optei a não fotografar os alunos no 

horario de lazer. 

 
Figura 8: Fotografia da quadra esportiva do colégio. Fotografada pela autora da monografia. 
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Figura 9: Fotografia do elevador para cadeirante. Fotografada pela autora da monografia 

 

 
Figura 10: Fotografia da fachada do colégio. Fotografada pela autora da monografia 

 

No decorrer da minha pesquisa pude observar que não eram todos os 

alunos com deficiência que iam embora, alguns interagiam com outros alunos ou 

ficavam com funcionários conversando. 
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Figura 11: Fotografia do local onde a maioria dos deficientes fica durante o recreio.  

Fotografada pela autora da monografia 

 

 

Constatei que, infelizmente, um aluno cadeirante, na maioria das vezes, 

ficava conversando com o funcionário na entrada do colégio ou parado em algum 

canto. Havia também uma aluna com deficiência física que ficava junto com os 

alunos regulares no pátio, ou ficava no celular sentada sozinha, na maioria das 

vezes, ou tentava interagir com um grupo de meninas que não tinham deficiência e,, 

às vezes, conseguia. Ao contrário das meninas, que não interagiam muito com a 

aluna com deficiência, notei que um grupo de meninos brincava, conversava e 

interagia com um aluno com deficiência motora normalmente, diferente do grupo de 

alunas que não dava atenção e, em muitos momentos, sequer olhava para a aluna 

com deficiência que tentava conversar com elas.   

 

Em alguns momentos pude testemunhar o convívio dos alunos com 

deficiência entre si. Eles são sorridentes, carinhosos e mesmo não tendo as 

mesmas deficiências, são amigáveis uns com os outros, não excluem, não ignoram, 

pelo contrário, chamam outros alunos regulares para conversar, rir, brincar com eles. 

Já ouvi muitas pessoas comentarem: “os deficientes são muito agitados, não 

entendem, eles tem um temperamento muito forte”. Ao se referirem aos deficientes 

desse modo, pareciam estar falando da forma como nos referimos a uma criança, 

afinal todas as crianças são assim e conseguimos conviver com crianças na escola. 
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Então, por que com os alunos deficientes essas características são consideradas um 

problema? Como afirma Auge: 

Através das nossas concepções de deficiência, nós 
falamos, com efeito, de outra coisa: da sociedade e da 
nossa relação com ela. Porque exige interpretação, a 
deficiência torna-se suporte de sentido, significante 
cujo significado é a relação do individuo com a ordem 
social (Auge, 1994, p.202). 

 
Em alguns momentos era difícil para mim distinguir quem era aluno regular e 

quem era um aluno com deficiência, a não ser quando a deficiência era visível.  

No entanto, apesar de observar momentos de segregação, observei também 

situações de integração dos deficientes, como relato a seguir: 

Um dia o cadeirante estava sozinho em um canto quando um aluno com 

síndrome de Down se aproximou e começou a brincar com ele emburrando a 

cadeira, indo de um lado para o outro com o cadeirante, o sorriso deles dois foi 

maravilhoso de se ver. 

Um grupo de alunas conversa e brinca com um aluno com Síndrome de 

Down perguntando: Quem é mais bonita? Ele ficou rindo. 

Em outro momento vi um grupo de alunos conversando normalmente, rindo 

alto com uma aluna com Síndrome de Down, se a deficiência dela não fosse visível, 

poderia passar despercebida como um grupo de adolescentes qualquer. 

Pelo que notei, os alunos são mais amáveis com os deficientes do que as 

alunas. Em diversas situações testemunhei os alunos com alunos deficientes, 

conversando, rindo, brincando normalmente, já presenciei eles com alunos com 

Síndrome de Down, com deficiência motora e outras deficiências que não sei definir 

com precisão. 

Mas nada foi mais prazeroso do que ver o cuidado que os funcionários da 

escola têm com os alunos deficientes. Esse cuidado era tamanho que, num 

momento, acreditei que uma senhora que estava com uma aluna com deficiência 

fosse mãe dela. Nesse momento uma outra funcionária me esclareceu que se 

tratava da professora de apoio.   
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Como nem todo mundo é igual, testemunhei também algumas cenas não 

muito agradáveis, onde um grupo de alunos ficava chamando um aluno de autista, 

não sei se apenas estavam brincando com ele ou fazendo 12bullying. 

Em pequenos momentos os alunos deficientes ficavam sozinhos, sentados 

sem ninguém pra conversar ou interagir, ficavam apenas olhando uns para os 

outros. 

O horário do recreio é um momento de alegria, diversão, lazer. Muitas vezes, 

trata-se do único momento em que os alunos podem fazer opções: com quem 

conversar, onde e como brincar. Então por que escolher por elas? Por que separar 

os horários do recreio? Quem garante que os alunos regulares querem o horário do 

recreio separado dos alunos deficientes? A inclusão não tem que ser parcial, apenas 

em sala de aula, mas total, incluindo os momentos de lazer. 

Na sala de aula quem determina as relações é o professor, quem ajuda no 

processo de inclusão é o professor. No entanto, no recreio quem determina com 

quem se deve conversar, brincar, rir, são os próprios alunos entre si. Talvez, se não 

houvesse essa separação no horário do recreio, os alunos com deficiência não iriam 

se sentir tão sozinhos ou, até mesmo, os alunos regulares pudessem interagir mais 

com os alunos com deficiência. Nesse caso, a inclusão seria mais completa na 

escola. 

Se a escola impõe essa separação no horário do recreio, os alunos vão 

aprender a separar os deficientes dos não deficientes na vida fora da escola, porque 

quem educa não e só a escola, mas ela contribui muito pra isso. A inclusão permite 

olhar para o outro como uma pessoa normal, alguém que tem uma subjetividade 

própria, que tem sonhos e desejos como qualquer um, mas que apenas tem 

limitações, afinal todos nós temos limitações. Nesse sentido, Breton afirma: 

“Fala-se menos de “deficiência” que de 
“deficiente” como se fosse da essência do homem “ser 
deficiente”, em vez de “ter deficiência” 

(Le Breton, 1992, p.297) 
 

O estudo de campo realizado teve, assim, o propósito de observar o espaço 

social que os alunos especiais ocupam no horário do recreio, destacando as 

                                                
12 A Lei nº 13.185, em vigor desde 2016, classifica o bullying como intimidação sistemática, quando há violência 
física ou psicológica em atos de humilhação ou discriminação. A classificação também inclui ataques físicos, 
insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos, entre outros. 
http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/34487. Acesso 30/06/18 disponível.  

http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/34487
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atividades que desenvolvem e os modos como os outros alunos interagem com eles 

e descrever, a partir de entrevistas com as professoras de apoio, a opinião delas em 

relação a essa segregação no horário do recreio. Apresento, agora, as entrevistas 

que realizei com os seguintes profissionais: coordenadora pedagógica e professoras 

de apoio (mencionadas com nomes fictícios). 

 

1.4 ENTREVISTAS 

As entrevistas feitas ao longo da pesquisa  foram semi-estruturadas e foram 

realizadas com a coordenadora pedagógica e com três professoras de apoio. O 

propósito foi apurar, a partir das falas das entrevistadas, dois pontos importantes:  

1) As opiniões sobre a inclusão no horário do recreio  

2) A relação dos professores de apoio com os alunos deficientes. 

 

Entrevista com a Coordenadora Pedagógica  

  

             Quantos alunos deficientes estão matriculados no colégio? 

 Hoje temos 110 alunos matriculados com deficiência nos três turnos manhã, tarde e noite. No 

primeiro seguimento, do fundamental, no segundo seguimento, do fundamental, nós temos também na 

EJA (Educação Jovens e Adultos), temos alunos com deficiência na classe bilíngue. São três turmas de 

alunos surdos. Temos uma classe especial à tarde, nós chamamos de classe transitória porque ela 

prepara esse aluno que já tem uma idade avançada para ser inserido numa turma regular. E os demais 

são essas as turmas. 

  No total temos quantos cadeirantes no colégio?  

No colégio.. no total cinco cadeirantes. 

Tem algum que estuda na turma regular com outros alunos? 

Temos dois alunos cadeirantes no fundamental I do primeiro seguimento, um aluno no 

fundamental II no segundo seguimento e são dois alunos no fundamental II um da manhã e um da 

tarde e mais um da classe especial, dessa classe transitória.  

Os alunos com Síndrome de Down têm uma turma especial ou ficam junto 

com uma turma regular? 

Também tem aluno com Síndrome de Down na turma regular junto com outros alunos. 

No colégio tem dois horários de recreio? 
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Olha!!!!  Isso você vai ter que confirmar exatamente com a coordenadora do fundamental I se 

tem um recreio para o fundamental I ou dois, ou se são dois horários diferentes é aqui embaixo (local 

que observei) são dois horários diferentes também, um para o fundamental II nesse prédio e um para 

os alunos da classe especial, dessa classe transitória.   

Por que tem que ser separado o horário do recreio? 

Por conta do horário de saída ser diferente também, do fundamental II o horário de saída são 

17h20min e dessa classe transitória a saída são 16h00min então iria bater o horário de saída com o 

horário do intervalo para o lanche pro recreio, por isso que os alunos da classe transitória saem um 

pouco mais cedo para o lanche, para esse momento no pátio do recreio e quando eles já estão no 

pátio, já terminaram de lanchar, já estão no pátio, ai descem os alunos do fundamental II para o 

refeitório e ficam no pátio também juntamente com eles mais por um período menor porque esses 

alunos da classe transitória saíram primeiro, entendeu!!. 

Aqui no colégio tem alunos com deficiência visual, como os professores se 

adaptaram a esses alunos? Tem curso para os professores? 

Esses alunos com deficiência visual, no caso o aluno cego do fundamental II da tarde o 

Bernardo (nome fictício) ele tem uma professora de apoio especializada, e essa professora recebeu o 

curso promovido aqui, oferecido pela prefeitura e esses cursos normalmente são oferecidos para todos 

os professores da rede e ai uns, de fato, preferem um horário ou não podem no outro, enfim, mas são 

oferecidos para todos. Nem todo mundo faz, geralmente quem é da área da educação inclusiva, da 

educação especial é que procura esses cursos, mas é oferecido de forma gratuita aqui pela rede 

municipal de São Gonçalo. E outro aluno que nós temos com deficiência visual que é degenerativa, do 

fundamental I, ele não tem professor de apoio, mas ele faz o trabalho diferenciado na sala de recursos 

com um professor que é cego também. Tem um professor que é cego que trabalha com esses alunos 

com deficiência visual no 13Crefcon e trabalha aqui na escola também na sala de recursos direcionado 

para esses alunos com deficiência visual.. 

 

E esses alunos com deficiência visual vão para o recreio normalmente? 

                                                
13 Crefcon: Criado para atender a uma demanda da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), o Centro 

Municipal de Formação Continuada Prefeito Hairson Monteiro dos Santos, atende a rede municipal de Educa-
ção  de São Gonçalo, desde 2005, com capacitações nas diferentes áreas do currículo do Ensino Fundamental e 
também no apoio e administração escolares. Situado, na Av. Dr. Getúlio Vargas, nº 1207, construído para abrigar 
a formação continuada do município e que conta com cinco salas de aula e um auditório.  
Passou por uma reestruturação, visando uma maior interlocução com os profissionais da rede, bem como a am-
pliação de suas estratégias formativas, através de uma Chamada Pública, onde os profissionais da rede passa-
ram por um processo seletivo e brevemente realizarão as forma-

ções. http://www.pmsg.rj.gov.br/educacao/crefcon.php. Acesso 01/07/18 disponível.    

http://www.pmsg.rj.gov.br/educacao/crefcon.php
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Vai sim, ai fica ao gosto de cada aluno, de cada pessoa, hoje eu não quero ir, hoje quero ir 

para a biblioteca, hoje que quero ficar mais tempo sentado mais tempo em pé, ai fica ao critério mesmo 

de cada um, mas é disponibilizado, ele tá lá, vai para o recreio, vai para o pátio é liberado. 

E os alunos que estudam libras, tem algum na turma regular? 

Tem na turma regular, ai eles têm professor interprete que é o professor que faz na língua em 

libras tudo que o professor regente usa de forma oral, porque professor de matemática não tem libras, 

professor de português não tem libras, nenhum professor regente de disciplina tem libras, quem faz 

essa interpretação daquilo que o professor regente faz de forma oral é o interprete. Tem um professor 

que vai interpretar tudo que e falado vai interpretar em libras para o aluno, cada turma tem três alunos, 

uma do sexto ano, uma do sétimo ano. 

 

Cada aluno deficiente tem uma professora de apoio em sala de aula, mas 

cada professora de apoio mais tem de um aluno deficiente e nem sempre com a 

mesma deficiência. 

 

 Entrevistas com as professoras de apoio 

 

Professora de apoio Helena  

Quais orientações que vocês recebem para o período do recreio? 

Olha a gente não tem recreio com os alunos especiais, porque geralmente o recreio que 

começa 16h00min é a hora que eles estão indo embora, então a gente não tem esse recreio, eles vão 

lá lancham, vão lá no refeitório, lancham, e já ficam esperando a rota pra ir embora. 

Vocês receberam alguma orientação em relação aos alunos especiais? 

Eu não recebo orientação nenhuma.. assim.. que a gente não tem... o que tenho.. o que 

tenho com eles.. e o que eu aprendo, o que eu aprendi em curso, essas coisas assim, por exemplo os 

alunos que são inseridos na turma regular o recreio deles é livre.. são alunos já.. são alunos 

independentes que não precisam de orientação nenhum para que fique uma professora de apoio ao 

lado deles.. então eles ficam livres na escola.  

Como vocês acham que deveriam ser o recreio dos especiais? 

Dos alunos que.. que interagem na sala regular e exatamente como é.. eles junto com os 

outros alunos.. os alunos ditos normais. 

Vocês acham que os professores estavam preparados para receber os 

alunos especiais?  
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Não estavam e nem estão.. ainda não estão.. os professores de turma regulares.. eles não 

estão prontos.. eles falam isso o tempo todo, que não estão prontos para alunos especiais. Eles não 

sabem como lidar com alunos especiais. 

Como é a aula de educação física dos especiais? 

Dos alunos inseridos na turma regular.. eles fazem.. e eles fazem educação física juntos com 

os alunos ditos normais. Só que eles não se sentem à vontade para fazer essa educação física. Então, 

na maioria das vezes, eles não fazem. Por exemplo: um ou outro jogam bola com os outros alunos. As 

meninas... as meninas não fazem educação física.. e as meninas, mesmo as da turma regular, não 

gostam de fazer educação física. Então elas não fazem. A maioria dos alunos.. que.. que faz educação 

física na escola.. e são os meninos, né? E os alunos é... especiais,  eles não tem educação física. A 

não ser quando é educação física em sala de aula, né? Que é... aula escrita.. e quando vem estagiário,  

por exemplo. A gente aqui recebe muitos estagiários das faculdades. Então, esses alunos fazem um 

trabalho diferenciado com eles, com os alunos especiais. Então, toda vez que tem alunos aqui de 

faculdade, os alunos fazem educação física. Até porque eu me sinto mas a vontade em deixar os 

alunos com eles, entendeu? Porque, por exemplo, se eles vão para a educação física, eu não estou 

presente., a educação é do professor, entendeu? Então ele deveria fazer um trabalho diferenciado com 

esses alunos ou não.. ou eles interagirem.. e eles não fazem esse trabalho.        

O que realmente os professores de apoio têm que fazer? No seu caso, você 

tem sete alunos especiais? 

Não, na minha turma são sete alunos. Oficialmente eu tenho três alunos e o certo seria o 

professor regente fazer uma aula adaptada em cima do conteúdo que ela está dando.. Elas adaptarem 

esse conteúdo para eu aplicar para os alunos. Só que isso também não acontece, entendeu? Até 

porque, elas não sabem fazer essa adaptação.. Então na minha turma, a 699 (número fictício), são sete 

alunos especiais. Eu faço a adaptação dos conteúdos pra todos eles. Eu faço as provas pra todos eles. 

E faço a prova, redijo, mostro pra elas.  Elas falam “tá ótimo, tá beleza”. Claro que elas nunca vão dizer 

que não tá ótimo, né? Mas quem trabalha com alunos especiais é o professor de apoio. Aqui a gente 

pode contar nos dedos os professores regentes que fazem uma adaptação de conteúdo para o aluno 

especial. A gente pode contar nos dedos...  

E na sala de aula quando tem trabalho em grupo os alunos especiais são 

incluídos nos grupos dos alunos regulares? 

É,  o que acontece aqui é que a gente quase não vê trabalho em grupo em sala de aula. Elas 

passam mais trabalho pra casa, uma pesquisa, essas coisas assim. Mas quando acontece de ter o 

trabalho em grupo, eles são interagidos sim, eles fazem essa integração, mas é porque, assim, por 
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exemplo, a 699 é uma turma maravilhosa, os alunos são muito bons. Então, eles mesmos já procuram 

os alunos especiais pra fazer isso.. “senta aqui fulano de tal.. senta aqui perto da gente”, entendeu? 

Então é uma integração muito legal, porque quando eu chego no primeiro momento, quando eu chego 

na escola, é. a primeira coisa que faço é apresentar o aluno quando eles não conhecem. Por exemplo, 

ano que vem pode ser que já conheçam, porque a gente é a turma 699, ano que vem é a turma 799. 

Então, os alunos já conhecem, então eles mesmos já.. agora quando chega um aluno novo.. eu 

apresento esse aluno, entendeu? Converso com a turma, falo com eles que vou precisar muito da 

ajuda deles e eu tenho essa parceria com eles, do começo ao fim, de falar assim: “fulano, leva fulano 

no banheiro pra mim?” Assim que elas chegam e elas não conhecem o banheiro. Eles pegam, eles 

levam o aluno no banheiro.  Ah, vai descer pro recreio, leva fulano lá no refeitório pra mim. Então, é 

isso o tempo todo. Eu faço esse trabalho de interação o tempo todo, o tempo todo, e eu tenho uma 

resposta maravilhosa, sempre tive. 

Você (a professora de apoio) chegou a mencionar comigo que o horário de 

recreio era junto, você sabe porque mudou? 

Isso foi assim que eu cheguei, há sete anos atrás, você sabe por que mudou? Olha eu não 

sei. O que que acontece: eu vim pra cá. Eu trabalhava numa turma de especiais. Eu trabalhava na 

turma, entendeu? Aí, com um tempo, eu saí da turma, dessa turma de especial que só tem alunos 

como tem aqui embaixo ainda, que agora e transitória, né? Aí, quando a turma era lá encima, que a 

gente chama até de castelinho, o recreio deles era junto. A gente, na hora que batia o recreio, nós 

saíamos: eu e mais duas professoras em sala. Então, na hora que batia o recreio, nós saíamos e 

fazíamos o recreio juntos. E aí, o que que acontece? Depois eu saí daqui do Castelo, fui pra outra 

escola, fui trabalhar à noite e, quando eu voltei, eu já não voltei pra turma de especiais. Eu já voltei pra 

turma regular, então, nesse período, eu não sei o que aconteceu pra que mudasse esse ritmo, né, das 

turmas especiais. Eu não sei o que que houve, mas em todo tempo que eu fui professora de apoio, em 

turma de especial nos fazíamos o recreio juntos. Ficávamos com os alunos. Nós ficávamos com os 

alunos, nós não tínhamos hora de recreio, como se fosse... porque, na verdade, por exemplo, se o 

primeiro seguimento, o professor, ele faz o recreio junto com os alunos que são uma turma menor, são 

alunos menores, então, nós fazemos isso, nós fazemos o nosso recreio junto com os alunos. Nós 

ficamos ali o tempo todo com eles, entendeu? E agora eu não sei o que que houve...não sei. Nesse 

período não sei o que que houve. 

Você acha que falta recursos no colégio para receber os alunos especiais? 

Não só nesse, mas em toda a rede municipal. Recursos humanos, materiais, muita coisa. 

Principalmente recursos humanos. Porque é inadmissível uma turma,, uma turma regular com trinta e 
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poucos alunos, e a gente ter sete alunos especiais numa turma como a nossa. Eu só dou conta porque 

eu venho de uma classe especial. A gente faz curso, a prefeitura oferece todo tipo de curso. A gente até 

briga muito aqui por causa disso, porque os professores falam o tempo todo que não estão preparados 

para trabalhar com alunos especiais. Só que eu ouço isso há sete anos. Há sete anos que ouço os 

professores  de turmas regulares dizendo que não estão preparados para receber alunos especiais. É 

complicado isso, né? Como assim? Depois disso eu já fiz duas pós graduações, eu entrei aqui no 

primeiro concurso que teve pra professor de apoio especializado. Eu entrei há sete anos atrás, fiz duas 

pós-graduações.. Fiz vários, vários cursos especializados. Todos voltados para educação especial: 

libra, braile, sala de recursos, essas coisas todas. E os professores da turma regular, eles dizem que 

não estão preparados. Até hoje elas dizem que não estão preparadas. Inclusive, há pouco tempo um 

teve uma discussão séria com uma professora em sala de aula por causa disso. Eu falei: olha só, há 

sete anos que eu escuto o mesmo discurso, vocês falam que não estão preparados. São sete anos. Só 

que a educação especial ela veio, e veio pra ficar. Não tem como retroceder, gente, os alunos estão aí, 

entendeu?. Pra quem não tem ainda esse tempo todo,  não se preparou, eu acho que vamos começar, 

né? Os professores regulares são muito carinhos com os alunos especiais, tem um carinho muito 

grande. Nesse ponto eu não tenho do que reclamar deles. Eles são muito carinhosos.  Dão, assim, a 

maior atenção, eles conversam, chegam perto. A minha única reclamação, a minha única queixa é 

exatamente essa: eles não prepararam material nenhum para os alunos especiais. Que eles não fazem 

isso, prova, nada. Não sei o que eles fazem, não sei o que eles sabem. Eles não sabem nada. né? 

Então quem sabe somos nós, né, professores de apoio. 

A maioria das professoras de apoio é contratada ou efetivada? 

A maioria das professoras daqui, por exemplo, do Castelo Branco, a maioria dos professores 

de apoio daqui são tudo concursada, a maioria, e já estão aqui há bastante tempo. E lá em cima 

também tem muito professor, porque o primeiro seguimento é  lá em cima. Aqui é do segundo ao quinto 

ano. 

 

Professora de apoio Leticia 

Quais orientações que vocês recebem para o período do recreio? 

Meus alunos são surdos, então eles vão para o recreio normalmente como os outros alunos, 

não tenho orientação nenhuma assim.  mais especifica pra eles, não. São surdos e são adolescentes.  

Então, eles interagem muito bem com os outros alunos ouvintes na hora do recreio. À tarde eles ficam 

bem também. À tarde eles participam do recreio. Eu vou para a sala dos professore.. Eles ficam no 

recreio normalmente.  
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E qual a deficiência dos seus alunos? 

Eu tenho uma aluna só, que eu assisto. Ela tem déficit de atenção. Só tenho uma aluna à 

tarde que assisto. De manhã eu sou professora de surdos, que é uma classe bilíngue. E de manhã, 

esses alunos, o recreio é junto com os ouvintes. E eles interagem muito bem. Eles são jovens, 

adolescentes. Os meninos gostam muito, as meninas... eles se reúnem batem papos. Nem parece que 

é surdo e ouvinte, ficam muito bem.  

Por que no turno da tarde e diferente? 

É porque, o período da tarde... eu acho que os alunos aqui da tarde, eles tem a deficiência 

não é tão simples assim, entendeu? Tem alunos aqui que ficam muito agitados. Eles têm problemas 

neurológicos seríssimos. Então, não dá para interagir com outros alunos, eles podem ficar agitados, 

querer brigar, querer bater, entendeu? Por isso que o recreio da tarde e dirigido, mas em horário 

diferente. Poderia ser junto sim, com um professor, com alguém olhando, e eles teriam contato com 

outros alunos. no recreio também, né? Mas não é assim, né..   

O professor regular faz algo diferenciado para a sua aluna? 

Não. Aqui nenhum professor faz. Quem faz é o professor de apoio, o que era pra ser feito, 

assim, pelo professor da classe regular. Eu acho que nenhum assim também não. Dois ou três que 

fazem. Quem faz as atividades pra ela sou eu. Assim como a Helena também faz. A gente vem aqui, 

cata folha daqui, papel dali... pesquisa aqui, vê o que o professor tá dando pra poder interagir ela na 

turma, pra ela não ficar sem fazer nada. 

Vocês acham que os professores estavam preparados para receber os 

alunos especiais?  

Eu acho que não. Os alunos especiais, para os professores da classe regular, os alunos 

especiais são meus não são alunos dele. Se eu não vier,. não sentar do lado dele, ele fica lá olhando 

pro nada, fazendo nada, e nada. Agora, se eu estiver na sala e for ali dar uma atividade pra ele fazer... 

O caderno da Raquel, por exemplo, as atividades que ela fez na época que eu estava com ela, foi tudo 

eu que dei. E ela ainda fazia questão de ir lá mostrar para o professor. Aí o professor ia  dava visto. Aí, 

que legal! Foi você que fez... mas, você pode ver no meu armário que foi tudo exercício, tudo foi eu que 

fiz, eu que elaborei. 

E como é a aula de educação física dela? 

Ela não participa, ela não gosta. A maioria deles não gosta, porque, geralmente, é pra ficar 

correndo, é muita agitação, então eles não gostam. 

Você acha que falta recursos no colégio para receber os alunos especiais? 
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Até mesmo agora estava conversando com as meninas. Falei: “gente nós precisávamos de 

fazer uma reunião com esses professores pra gente saber o que eles querem em relação a esses 

alunos que estão inseridos na turma, o que eles sugerem.  Que tenham uma turma separa, que tenha 

um professor especializado só pra lidar com esses alunos, ou esses alunos vão continuar a ficar  lá na 

sala regular, sem fazer nada, sem produzir nada”,  entendeu? Porque precisa de uma reunião. Essas 

coisas assim... é muito complicado. Porque isso aí vem lá de cima. Precisava vir da Secretaria. A 

secretaria mandar alguém pra escola, e a escola preparar os professores, e preparar os diretores, e aí 

a gente fazia um trabalho diferenciado. Porque o que acontece, quando as mães vêm e trazem os 

filhos pra cá só para as mães descansarem.      

Mas do mesmo jeito que você tem curso para os alunos especiais por que o 

professor da turma regular não pode ter? 

Mas isso é dom, é gostar, entendeu? Ninguém e obrigado a aprender libras se quer ser 

professor de português. Deveria de ser uma lei, mas não é. Então, você vai obrigar um professor de 

português a aprender libras se ele dá aula pra alunos de turma regular vinte, trinta alunos. Ele não quer 

aprender libras, ele não é obrigado. Agora que está tendo nas faculdades, inserido, aula de libras, pra 

ter uma noção. Aí, os professores que estão se formando agora ter uma noção. Aí, os antigos não 

sabem. Eles, não sei... não sei lidar com esse aluno. Só isso que os professores falam: “gente não sei 

como trabalhar com esses alunos, o que  eu vou fazer?” Aí, o aluno surdo, ele tem a cultura dele, a 

libras é uma língua viva que tem uma estrutura diferente da língua portuguesa. Aí o que acontece 

quando um aluno surdo responde uma prova? Um surdo que, mais ou menos, sabe o português, mas 

ele já escreve; “eu casa minha vou eu amigo vou ver”. O professor diz. “mas isso aqui não é o 

português correto”. Mas é a língua do surdo. Então, nem o professor não sabe como que é a língua do 

surdo, como o surdo escreve., como que o surdo fala. Surdo escrevi a maneira que pensa, que ele, né, 

sinaliza. Então é complicado14. Então, você não pode obrigar. Tem uma professora que falou esses dias 

assim: “eu não sei lidar  com isso, estou quase me aposentando, não sei lidar”. Você não vai obrigar 

um professor quase se aposentando a saber lidar com deficiente. Aqui no município então tem muito. 

Jogou tudo pro alto. Pra mim jogou. Aí você vê uma aluno andando de um lado para o outro, toda hora 

querendo beber agua, toda hora querendo comer fora de horário. Quer dizer, tem que se fazer um 

trabalho diferenciado com esse aluno. Esse aluno, se não tem um trabalho diferenciado, no mínimo ter 

um apoio, um apoio dentro de sala de aula que trabalhasse  junto com os professores. Isso que não 

                                                
14 A monografia de Jesisse Alvares, descreve a cultura da comunidade surda de Porto Velho e as dificuldades que 

os surdos enfrentam no sistema educacional e mesmo nas classes de educação especial da Universidade Federal 

de Porto Velho (RO). 
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acontece. Tem apoio, tudo bem. Já que tem apoio tá bom... aí o professor fala: “esse aluno não é meu, 

esse aluno é do apoio”.     

 

Professora de apoio Cátia  

Quais orientações que vocês recebem para o período do recreio? 

Eles não necessitam desse apoio no recreio. O Roberto, por exemplo, ele não passa para o 

lado de lá, ele fica aqui. Mas ele faz o lanche dele independente, não preciso dar nenhum apoio, dou, 

assim, fico olhando, claro, né? Mas não tem esse atendimento na hora do recreio. Não necessito de 

participar.  

Quantos alunos especiais a senhora têm? 

Aqui é só um, assim, oficialmente, pelo contrato só um. Mas acabo dando assistência a mais 

dois. Na turma tem mais duas meninas que precisam de apoio, mas não tem professor. Aí, na medida 

do possível, eu ajudo. Mas os níveis são diferentes, cada um tem um aprendizado, né? O Roberto, ele 

é Down, mas ele foi alfabetizado, ele sabe escrever, ele acompanha a aula, ele participa, ele é bom. Já 

as duas meninas, uma lê, mas não interpreta, a outra não lê e ainda não tem uma verbalização de um 

bom entendimento. Eu tenho que orientar os três na medida do possível, né? Porque a minha 

prioridade é o Roberto.  

 O que a senhora acha sobre o horário do recreio ser diferenciado? 

Não concordo muito. Aa não ser que realmente a criança não tenha condição.  Sabe porque 

eu já tenho a experiência de cinco anos atrás. Ela era Down e ela, no inicio, não participava do 

recreio... ela ficava só no refeitório lanchando o tempo todo. Aí eu passei a guardar um pouco o pacote 

de biscoito que era grande pra cortar um pouco, pra ela participar do recreio, ter essa participação, ter 

esse interesse de tá interagindo e deu muito certo. E aqui é, pelo menos, os que são daqui desse lado, 

eles ficam aqui, eles não participam do recreio de lá. o Roberto não vai para o refeitório pra fazer um 

lanche coletivo por questões de saúde. Ele e alérgico À lactose, então, a mãe traz o lanche dele e não 

quer que ele coma nada na escola. 

Vocês acham que os professores estavam preparados para receber os 

alunos especiais?  

Eu acho que nem aqui, nem em escola nenhuma. Professor de uma turma regular, ele não 

esta preparado. Ate porque eles não passam por essa formação. O que eu acho um erro, né? A 

inclusão já esta aí há tantos anos... e ainda continua professor sem essa formação. Então, não está e, 

assim, no segundo seguimento ainda acho mais critica a situação. Porque professor tem o quê,  

quarenta, quarenta e cinco minutos de aula. Como que ele vai dar um atendimento a uma turma de 



49 

 

trinta, trinta e cinco alunos e ainda um especial? No caso, o Roberto nem precisa disso. Já as meninas 

precisariam, mas elas faltam muito, porque tem a  questão que elas vêm de condução. E esse período 

de prova, elas não apareceram nenhum dia. Não sei exatamente por que, mas é assim, elas faltam 

muito e, quando vem, não tem condição de acompanhar e fica difícil fazer alguma atividade extra. Tem 

alguns professores que fazem adaptação. Foi a professora de ciências, de arte, teve uma outra 

professora que fez provas diferenciadas, dentro do que foi dado na turma, ela separou o conteúdo mais 

simples para o Roberto, por exemplo, entendeu?  Ciências, porque e física e química no caso dele, por 

exemplo.   

Você acha que falta recursos no colégio para receber os alunos especiais? 

Falta muito. Falta acolhimento às mães dos especiais. De apresentar o professor, de colocar 

que não e babá, é um professor, um profissional que esta fazendo, ou que já fez uma formação para 

ajudar. Isso e uma falha. Em todos os momentos em que eu já trabalhei, teve uma que eu já tive 

problemas seríssimos com a mãe, porque era um bebê, ela era paraplégica essa menina Down. Eu 

fiquei três anos, aí fui para uma UMEI (escrever o que significa essa sigla). Na UMEI eu e ela fomos 

incluindo, porque na escola não tinha. Então chegamos, nós fomos as primeiras, as pioneiras na 

inclusão. Um bebê de um ano e seis meses cadeirante. Que dizer, eu não conhecia nada da menina 

né? Sabia que ela não andava, né? Então pra descer, para a alimentação, era num carrinho, eu 

alimentava no carrinho, tudo no carrinho. Um dia, numa quarta-feira, ela estava lanchando a mãe 

entrou. Aí deparou com aquela situação ficou chocada, triste, porque em casa a filha come na mesa. 

Eu não sou obrigada a adivinhar. Quem me dera. Então, ela achava também que era ela que me 

mandava, que quando a filha não ia ela falava assim: “hoje você pode ficar em casa, que Rebecca  não 

vai”.. Eu falei assim: “não, mãe, eu sou professora da escola, queria ficar em casa, mas eu não posso. 

Então, elas pensam isso, entendeu? Que o professor é dela, pra ela mandar, é uma empregada.  

Você acha que há inclusão fora da sala de aula?  

Roberto conversa com todos e, quanto maior forem, mais difícil essa inclusão na turma por 

parte dos outros da turma. A minha primeira aluna, no caso, toda turma gostava da Debora. Ela era 

mais velha, mas, assim, seis, sete anos. Era da primeira fase do fundamental. Então, todos gostavam 

muito del.. Já aqui é o Roberto que chega a eles, que vai a eles, cumprimenta, cada um entendeu? Não 

eles para o Roberto. Eles não se voltam para o Roberto, eles já têm os grupos deles. 
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2. DA EXCLUSÃO À INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

A população de menor poder aquisitivo no Brasil, até o meado do século XX, 

não tinha muita chance de obter acesso à educação. Sendo assim, alunos com 

deficiência foram vistos como “anormais”, mesmo com a educação especial iniciada 

no Brasil, já no período Imperial. Segundo o documento “Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva”, elaborado pelo 

MEC/SEESP (BRASIL,2008): 

 

No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência teve 
início na época do Império, com a criação de duas instituições: o 
Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto 
Benjamin Constant – IBC, e o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, 
hoje denominado Instituto Nacional da Educação dos Surdos – INES, 
ambos no Rio de Janeiro. No início do século XX é fundado o Instituto 
Pestalozzi (1926), instituição especializada no atendimento às 
pessoas com deficiência mental; em 1954, é fundada a primeira 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE; e, em 1945, 
é criado o primeiro atendimento educacional especializado às 
pessoas com superdotação na Sociedade Pestalozzi, por Helena 
Antipoff. (Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva. Brasil, 2008). 

 

Antes da institucionalização do Instituto Nacional de Educação dos Surdos e 

da Sociedade Pestalozzi, as pessoas deficientes eram excluídas da sociedade. 

Muitas vezes eram julgadas negativamente e associadas ao mau. Julgava-se que os 

deficientes eram impossibilitados de receber qualquer tipo educação, já que estavam 

à margem da sociedade.  

Atos excludentes não aconteceram apenas do Brasil, nos registros das  

leis romanas, era comum o extermínio de crianças deficientes, como afirma Gugel: 

 

As leis romanas da Antiguidade não eram favoráveis às pessoas que 
nasciam com deficiência. Aos pais era permitido matar as crianças 
com deformidades físicas, pela prática do afogamento. Relatos nos 
dão conta, no entanto, que os pais abandonavam seus filhos em 
cestos no Rio Tibre, ou em outros lugares sagrados. Os 
sobreviventes eram explorados nas cidades por “esmoladores”, ou 
passavam a fazer parte de circos para o entretenimento dos 
abastados. (GUGEL, [s.d.]).  
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Para a ciência ocidental, a Idade Média foi a idade da escuridão, devido à 

crença no sobrenatural. Acreditavam que a pessoa deficiente era concebida através 

da união entre a mulher e o demônio. Os epiléticos e psicóticos eram vistos como 

pessoas endemoniadas, mas os cegos eram vistos como videntes. De acordo com 

Miranda: 

 

Os deficientes eram abandonados, perseguidos e eliminados 
devido às suas condições atípicas, e a sociedade legitimava 
essas ações como sendo normais. Na era cristã, segundo 
Pessotti (1984), o tratamento variava segundo as concepções 
de caridade ou castigo predominantes na comunidade em 
que o deficiente estava inserido. (MIRANDA, 2003, p.02) 

 

 

            Segundo Miranda (2003), a segregação aos deficientes persistiu até por volta 

do século XVIII e XIX. Apenas no século XX surgiram as escolas com classes espe-

ciais na rede de ensino público, oferecendo uma “educação à parte” para deficien-

tes. Somente a partir de 1970, houve um olhar direcionado para a “integração social 

dos indivíduos que apresentavam deficiência, cujo objetivo era integrá-los em ambi-

entes escolares, o mais próximo possível daqueles oferecidos à pessoa normal” (Mi-

randa, 2003, p.02). 

 

             A literatura hoje nos mostra um amplo campo de estudos sobre a educação 

especial e nos ajuda a reconhecer as necessidades de cada deficiente. 

No entanto, Kassar chama atenção para o seguinte ponto: 

 

A educação especial tem sido vista como qualitativa-
mente diferente da educação. Podemos mesmo dizer 
que parecem existir dois tipos de educação: a educa-
ção e a educação especial. Essa distinção parece tão 
óbvia que podemos percebê-la simplesmente obser-
vando alguns aspectos, como por exemplo, a existên-
cia de cursos específicos para a formação de profes-
sores, ou curso em nível de pós graduação que tra-
tam especificamente da questão educação especial. 
(KASSAR, 1995, p.15). 
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              A Organização das Nações Unidas (ONU15), elaborou um documento ‘De-

claração dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiências”, no qual afirma-se 

que:    

 O termo “pessoas deficientes” refere-se a qualquer pessoa 

incapaz de assegurar por si mesma, total ou parcialmente, 

as necessidades de uma vida individual ou social normal, 

em decorrência de uma deficiência congênita ou não, em 

suas capacidades físicas ou mentais. (ONU, 1975, p.01) 
                    

                           Segundo a observação de Lima (2001), se faz indispensável determi-
nar a “deficiência”. 
 
 

Define-se como deficiência toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou 
função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o 
desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser 
humano. A deficiência permanente é aquela que ocorreu ou se estabilizou du-
rante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter 
probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos. Incapacidade é 
uma redução efetiva e acentuada a capacidade de integração social, com ne-
cessidade de equipamentos adaptados, meios ou recursos especiais para 
que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informa-
ções necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou 
atividade a ser exercida. (LIMA, 2001, p.40-41). 
 
 

           Assim sendo, segundo o autor, as deficiências podem ser classificadas de 

acordo com diferentes características: 

 

 DEFICIÊNCIA FÍSICA: é uma alteração completa ou parcial de um ou mais 

segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função físi-

ca, exceto as deformidades estéticas e as que não produzem dificuldades pa-

ra o desempenho de funções.  

 

  DEFICIÊNCIA AUDITIVA: lesão parcial ou total das possibilidades auditivas 

sonoras, alterando graus e níveis como: (25 a 40 db- surdez leve, 41 a 55 db- 

                                                

15
 A Organização das Nações Unidas, também conhecida pela sigla ONU, é uma organização inter-

nacional formada por países que se reuniram voluntariamente para trabalhar pela paz e o desenvol-
vimento mundiais. 

O preâmbulo da Carta das Nações Unidas – documento de fundação expressa os ideais e os pro-
pósitos dos povos cujos governos se uniram para constituir as Nações Unidas. < 
https://nacoesunidas.org/conheca/ > acessado em 05/07/2008 disponível.  

https://nacoesunidas.org/carta
https://nacoesunidas.org/conheca/
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surdez moderada, 56 a 70 db – surdez acentuada, 71 a 90 db- surdez severa, 

acima de 91 db surdez profunda e Anacusia 16. 

 
  

  DEFICIÊNCIA VISUAL:  intensidade visual igual ou menor que 20/200 no 

menor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20º.  

 

  DEFICIÊNCIA MENTAL: funcionamento cerebral significativo inferior à média, 

com manifestação antes dos 18 anos e barreiras associadas a duas ou mais 

áreas de habilidades ajustadas.  

 
 

  DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA: é aquela na qual se tem a agregação de duas ou 

mais deficiências.  

 

A exclusão social dos deficientes é, portanto, resultado de contextos históri-

cos e culturais específicos que definem o que é a regra, a normalidade, e, ao 

mesmo tempo, o que é considerado “anormal”. Nesse caso, observa-se que a 

diferença é, muitas vezes, tratada como algo inaceitável, levando à discrimi-

nação social. 

 

            . 

2.1. SEGUINDO A INCLUSÃO ESCOLAR 

A educação especial possui várias etapas históricas em que pessoas eram 

segregadas educacionalmente e na sociedade. Seguindo essa visão a educação 

especial proporcionou, não só um olhar diferenciado, mas também um avanço se  

comparada aos séculos anteriores. Mas, mesmo assim, os muros não foram 

destruídos para acessibilidade dos deficientes, tanto do ponto de vista educacional 

como do ponto de vista de sua integração na vida em sociedade. 

Maria Montessori (2008) afirma que: “acreditava que a educação é uma 

conquista da criança, pois percebeu que já nascemos com capacidade de ensinar a 

                                                
16 Anacusia: conforme Lima (2001) significa surdez total, perda total da capacidade auditiva. 
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nós mesmos se nos forem dadas as condições”, diz a presidente da Associação 

Brasileira de Educação Montessoriana, Talita de Oliveira Almeida (NOVA ESCOLA, 

2008, p.01) 

 

A ideia de educação especial para deficientes, embora representasse um 

avanço em relação ao período anterior marcado pela total exclusão, supunha que os 

alunos rotulados como “deficientes” eram incapazes de aprender e que, portanto, 

deveriam ser encaminhados às classes especiais. 

Apenas muito recentemente, essa ideia de “educação especial” começou a 

ser questionada e a inclusão dos alunos com deficiência no sistema educacional 

brasileiro passou a fazer parte de uma política publica do Estado. Assim, as escolas 

passaram a ser obrigadas a receber estudantes com deficiência em classes 

regulares.  

Decreto N° 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 

Art. 25.  Os serviços de educação especial serão ofertados nas instituições 

de ensino público ou privado do sistema de educação geral, de forma transitória ou 

permanente, mediante programas de apoio para o aluno que está integrado no 

sistema regular de ensino, ou em escolas especializadas exclusivamente quando a 

educação das escolas comuns não puder satisfazer as necessidades educativas ou 

sociais do aluno ou quando necessário ao bem-estar do educando. 

  

Nos relatos biográficos de mães de crianças com deficiência (Byngton, 

2016), é comum lermos casos de preconceito e discriminação, muitos deles 

relacionados à escola. As mães contam que seus filhos eram sistematicamente 

recusados em escolas regulares que alegavam que não tinham estrutura para 

acolher crianças deficientes. Desse modo, os deficientes tinham seus direitos à 

educação negados e muitos não frequentavam a escola. 
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3 CONTEXTOS HISTÓRICOS DA INCLUSÃO NO BRASIL  

As pessoas com deficiência no Brasil tem uma historia triste e pouca 

conhecida. Elas foram alvo de exclusão social. Os arquivos da historia brasileira 

mostra citações variadas que fazem referência aos deficientes com termos muitas 

vezes pejorativos como: “aleijados”, “enjeitados”, “mancos”, “cegos” ou “surdos-

mudos”. 

A partir do livro “caminhando em silêncio – uma introdução á trajetória das 

pessoas com deficiência na História do Brasil”, de Emílio Figueira (2008), pude 

encontrar informações sobre o tratamento dado aos deficientes no Brasil 

 

A história das pessoas com deficiência no Brasil, a partir do século XX, 

apresenta mudanças importantes com a educação especial de cegos e de surdos 

em internatos. Nessa mesma época, foi introduzido o sistema Braille de escrita para 

cegos e, entre 1880 e 1960, os surdos foram proibidos de usar a língua de sinais 

para não comprometer o aprendizado. A proibição da língua de sinais é questionada 

atualmente pela comunidade surda e vista como uma atitude preconceituosa por 

parte dos ouvintes (ver Alvares, 2016) 

Em decorrência do grande número de pessoas mutiladas, cegas ou com 

outras deficiências, intensificou-se também o atendimento nos programas de 

reabilitação. 

Preocupado com os soldados que adquiriam alguma deficiência, o Governo 

Imperial inaugurou no Rio de Janeiro, em 29 de julho de 1868, o “Asilo dos Inválidos 

da Pátria”, onde seriam tratados os soldados na velhice ou os mutilados de guerra, 

além de ministrar a educação aos órfãos e filhos de militares. 

Apesar do quadro de extrema precariedade da instituição durante o período 

imperial, o asilo dos Inválidos da Pátria permaneceu funcionando por 107 anos, 

somente sendo desativado em 1976. 
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3.1 SÉCULO XX E O MODELO MÉDICO  

Ao longo do século XX a medicina trouxe consigo uma atenção em relação 

aos deficientes. Estabeleceram-se as escolas especiais para crianças com 

deficiência mental (atualmente deficiência intelectual), nas redes paralelas ao ensino 

público, devido à omissão do Estado.  

Foram pioneiras na educação especial para pessoas com deficiência na 

década de 1930 o lar das Moças Cegas (SP) e a Sociedade Pestalozzi (MG), de 

caráter filantrópico, hoje congregando mais de cem entidades no país. 

Até a metade do século XX, havia quarenta estabelecimentos públicos de 

ensino regular, sendo um federal e os demais estaduais, destinados ao atendimento 

escolar especial à pessoa com deficiência mental. A criação dos hospitais-escolas 

na década de 1940 significou a produção de novos estudos e pesquisas no campo 

da reabilitação. 

O grau de desconhecimento sobre deficiência e suas potencialidades 

permaneceu elevado na primeira metade do século XX, quando percebemos que um 

grande número de pessoas com deficiência mental era tratado como doentes 

mentais. O fato é que, ao longo da nossa historia, assim como ocorreu em outros 

países, a deficiência era tratada em ambientes hospitalares e assistenciais. E o 

discurso sobre a deficiência era, neste período, um discurso médico patologizante. 

Antes da existência das instituições especializadas, as pessoas com 

deficiência tiveram, em grande medida, sua trajetória de vida definida quase que 

exclusivamente pelas suas respectivas famílias e não contavam com nenhuma 

assistência do Estado.   

Mesmo quando havia instituições para receber deficientes, a falta de exames 

mais precisos resultou também em longos períodos de internação e no isolamento e 

na falta de convívio social das pessoas deficientes.  

Felizmente, percebeu-se com o tempo que as pessoas com deficiência 

poderiam estar nos ambientes escolares e de trabalho comuns a toda população, 

frequentando qualquer lugar como todos os cidadãos comuns, que não precisavam 

estar somente em ambientes familiares ou nas instituições especializadas.  
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4 DIFERENTES FASES DO PROCESSO DE INCLUSÃO 

A inclusão dos deficientes não foi feita da noite para o dia, eles tiveram que 

passar por quatro fases do processo para serem aceito pela sociedade, tendo 

sempre que vencer o preconceito, segundo (Sassaki, 2006 ).  

A história da educação para pessoas com deficiência tem também as fases 

de exclusão, segregação institucional, integração e inclusão.  

4.1 FASE DE EXCLUSÃO 

Período em que não havia nenhuma preocupação ou atenção educacional 

provida às pessoas deficientes ou com necessidades especiais, que também não 

recebiam outros serviços. Essas pessoas eram rejeitadas, ignoradas, perseguidas e 

exploradas pela sociedade ou pela própria família, que, muitas vezes, as 

consideravam “possuídas por maus espíritos”. As pessoas com deficiência eram, 

portanto, tratadas como doentes e incapazes. 

  

4.2 FASE DA SEGREGAÇÃO INSTITUCIONAL 

Neste período, as pessoas com necessidades especiais eram afastadas de 

suas famílias e recebiam atendimentos em instituições religiosas ou filantrópicas e 

tinham pouco ou nenhum controle sobre a qualidade de atenção recebida. Foi nessa 

fase que surgiram as primeiras escolas e centros de reabilitação, pois a sociedade 

começou a admitir que pessoas deficientes pudessem ser produtivas se recebessem 

escolarização e treinamento profissional.  

 

4.3 FASE DA INTEGRAÇÃO  

Na fase de integração surgiram as classes especiais e salas de recursos, 

onde algumas pessoas com necessidades especiais eram encaminhadas às escolas 

regulares, depois de passarem por testes de inteligência (QI). 
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Nesta fase, os testes de inteligência desempenharam um papel relevante, no 

sentido de identificar e selecionar apenas as crianças com potencial acadêmico, pois 

os alunos eram preparados para adaptar-se à sociedade e não o contrário. 

4.4 FASE DE INCLUSÃO 

A inclusão de pessoas com deficiência na educação em geral vem sendo 

implementada no Brasil há pouco tempo. Todas as pessoas com necessidades 

especiais devem ser inseridas em classes comuns, sendo que os ambientes físicos 

e os procedimentos educativos é que devem ser adaptados aos alunos, conforme 

suas necessidades e especificidades. A inclusão é, portanto, um processo que 

contribui para a construção de um novo tipo de sociedade, gerando mudanças no 

ambiente, na mentalidade das pessoas e da própria pessoa com deficiência. 

 

De fato, nem todas as pessoas com deficiência necessitam que a sociedade 

seja modificada, pois algumas estão aptas a se integrarem nela assim mesmo. Para 

muitos, no entanto, a inclusão é algo bem distante, enquanto a sociedade não 

repensar as barreiras arquitetônicas e, principalmente, as barreiras conceituais e 

comportamentais dos indivíduos. Estamos vivendo a fase de transição entre a 

integração e a inclusão. (SASSAKI, 1997, p.43)  
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5 “DEFICIENTE” E “ESPECIAL” QUAL A DIFERENÇA? 

Muitos fazem essa pergunta, mas qual seria a diferença?  A resposta é 

simples. Não existe diferença entre o que esses termos conotam! A partir do 

momento que o individuo tem algum tipo de deficiência, passa a ser portador de 

alguma necessidade especial, mas não devemos usar o termo “portador de 

necessidades especiais” ou “portador de deficiência”.  

 

Por que não usar o termo “Portador” ou “Deficiência”? 

 

Este termo “portadores” faz referência a algo que se “porta”, como algo 

temporário, quando a deficiência, na maioria das vezes, é algo permanente. E o 

termo “deficiência” isolado ressalta apenas uma das características que compõem o 

indivíduo. 

Então, quando usamos a expressão “portador de deficiência", nota-se que a 

deficiência passa a ser a característica principal da pessoa em detrimento de sua 

condição humana, o que não é compatível com um modelo inclusivo que visa a 

promoção da igualdade e não a discriminação. 

Também, em um determinado período, usava-se o termo "especiais" e sua 

derivação "pessoas com necessidades especiais". "Necessidades especiais": essa 

terminologia veio na esteira das necessidades educacionais especiais de algumas 

crianças com deficiência, passando a ser utilizada em todas as circunstâncias, fora 

do ambiente escolar.  

Assim sendo, as expressões “deficientes” ou “portador de necessidades 

especiais” tornaram-se impróprias, uma vez que não mais correspondem ao novo 

padrão adotado pelo Estado brasileiro ao assinar a Convenção da ONU (Portaria da 

Presidência da República - Secretaria de Direitos Humanos, Nº 2.344, de 3 de 

novembro de 2010). e deste modo, foram substituídas pela terminologia “ pessoa 

com deficiência”, que, ao assumir uma visão mais humanizada, declara que estes 

indivíduos são, antes de qualquer coisa, PESSOAS. 
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De um ponto de vista mais inclusivo, não é a pessoa que apresenta uma 

deficiência, mas a sociedade e o meio social em que ela está inserida que não são 

capazes de lidar com pessoas diferentes do padrão normativo.  

Em muitos casos, o discurso médico e patologizante sobre a deficiência 

acaba por atribuir à pessoa que se enquadra nessa classificação uma condição 

física, mental, intelectual e sensorial que são tidas como inerentes ela.. Ou seja, o 

esse tratamento patologizante da deficiência que a toma como uma questão médica 

é um dos elementos do conceito de deficiência que impõe muitas barreiras 

presentes na sociedade que dificultam o pleno convívio social por parte dos 

deficientes, já que toma a diferença como inerente a um indivíduo e não como algo 

que deve ser constitutivo das relações sociais. 

A Lei Federal n° 13.146/2015, que regulamenta internamente as disposições 

da Convenção da ONU, prevê em seu artigo 2°: 

 

Art. 2o  Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento 

de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.  

 

A forma como a lei foi formulada rotula uma pessoa pela sua característica 

física, visual, auditiva ou intelectual e reforça, acima de tudo, suas restrições. No 

entanto, as “pessoas com deficiência” querem ser reconhecidas como indivíduos 

plenos, com todos os direitos garantidos a qualquer cidadão, apesar de suas 

condições e limitações.  

A construção de uma verdadeira sociedade inclusiva passa também pelo 

cuidado com a linguagem. Na linguagem se expressa, voluntária ou 

involuntariamente, o respeito ou a discriminação em relação às pessoas com 

deficiência. Por isso, vamos sempre nos lembrar de que a pessoa com deficiência, 

antes de ter deficiência é, acima de tudo e simplesmente, uma pessoa.  

Nesse sentido, toda a pessoa tem o direito ao convívio em sociedade, 

algumas apenas tem necessidades diferentes de outras. Assim, faz-se necessário à 

atuação do Estado para a eliminação das barreiras existentes para a inclusão 

dessas pessoas, por meio de projetos adaptados, de comunicação alternativa, de 
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tecnologia assistiva, de investimento em acessibilidade, de modo que a sociedade 

disponha dos meios adequados para a interação e a participação em igualdade de 

condições de pessoas com deficiência.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da minha experiência etnográfica em uma escola da rede municipal 

de São Gonçalo (RJ), pude perceber que ainda estamos no início de um longo 

caminho para que as pessoas com deficiência possam, de fato, serem incluídas nas 

instituições de ensino e na sociedade em geral. O que mais me chamou a atenção 

na minha pesquisa foi a descontinuidade entre a norma (as leis de inclusão escolar) 

e a prática (o modo como a inclusão se dá no cotidiano escolar). Listo, a seguir, o 

que pude observar ao longo da minha pesquisa: 

1- O despreparo dos profissionais da educação para atuarem com 

pessoas com deficiência na escola. Apesar do município oferecer 

cursos de capacitação, nem todos os professores faziam e as 

adaptações necessárias aos estudantes deficientes ficavam a 

cargo apenas dos professores de apoio que não davam conta do 

trabalho. 

2- A inclusão social dos deficientes na hora do recreio era 

prejudicada pelo fato de a escola impor horários diferenciados 

para o recreio desses estudantes. 

3- A ausência de conhecimento sobre as leis da inclusão escolar e 

dos novos recursos para inclusão criavam dificuldades, tanto para 

os profissionais de educação, que alegavam não saber lidar com 

os deficientes, como para os próprios pais dessas crianças que, 

muitas vezes, não sabiam o que esperar e o que cobrar da escola 

e dos professores. 

Podemos concluir observando que uma política de inclusão, para ser bem 

sucedida, não deve supor que a deficiência seja um problema de quem não se 

enquadra no que é considerado o padrão normativo da sociedade, tomando a 

deficiência como uma característica intrínseca à pessoa deficiente. Para haver, de 

fato, inclusão, não é o aluno que tem que se adaptar ao sistema educacional 

normativo, mas, ao contrário, a escola e a comunidade em geral é que tem que estar 

dispostos a se adaptar ao convívio com os alunos deficientes, reconhecendo-os 

como PESSOAS PLENAS e capazes de conviver socialmente, apesar de suas 
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limitações. Nesse sentido, somos nós (os “normais”) quem temos que mudar, e não 

os considerados “deficientes”. Nós é que temos que ser capazes de conviver com a 

diferença, sem descriminar ou excluir quem não é semelhante. 
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