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RESUMO 

 

Este estudo buscou compreender como vem sendo desenvolvida a prática pedagógica escolar 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental presente em escolas que se declaram inclusivas para 
alunos com deficiência e demais necessidades educacionais especiais matriculados em salas 
regulares. Através de uma abordagem qualitativa, esta pesquisa acompanhou a prática 
pedagógica de duas escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade do Recife, contando com 
a participação de seis sujeitos. Como instrumentos para coleta das informações, num primeiro 
momento foi utilizado: a pesquisa documental, a entrevista semi-estruturada e a aplicação de 
questionários para caracterização dos sujeitos, e, no segundo momento a observação 
participante, usando como instrumento de registro o diário etnográfico. Como procedimentos 
de análise, utilizei a análise de conteúdo de Bardin, tendo neste conjunto de técnicas 
selecionado a análise categorial para leitura dos dados. Os dados gerados com este trabalho 
apontaram duas realidades distintas. Na primeira escola, identifiquei os indícios de uma 
prática pedagógica segregadora, onde os alunos com deficiência e outras necessidades 
educacionais especiais não eram valorizados dentro do contexto escolar assim como os outros, 
sendo chamados de “alunos de inclusão”. Este fato também pôde ser igualmente verificado 
durante a observação a prática da professora desta instituição, onde suas ações pedagógicas 
não conseguiam promover a inclusão destes discentes no convívio coletivo. Com a segunda 
escola, pude constatar que, apesar da ausência de recursos, comuns à primeira, as ações 
pensadas pela gestão buscavam maior abertura para estes alunos, e, que havia o fomento de 
espaços para discussão entre as docentes, com vistas para ampliar os conhecimentos na sobre 
as potencialidades destes, algo que resulta num convívio de maior valoração aos educandos. 
Diante destes dados concluo que embora o paradigma inclusivo não se apresentar no patamar 
desejável e necessário, vez que as condições das duas escolas campo apresentavam uma 
carência de recursos para o atendimento as necessidades especiais de aprendizagem destes 
educandos, mas, que na prática pedagógica da segunda instituição, há maior aproximação dos 
profissionais com o paradigma inclusivo intitulado, visto as educadoras já concorrerem em 
suas posturas um maior respeito a diversidade humana presente na escola, gerindo a partir dos 
que lá estão matriculados, sem a presença de “rótulos”, aspectos que puderam ser 
identificados com tais alunos na primeira instituição observada.     
 
Palavras-chave: Prática Pedagógica, Inclusão, Educação Inclusiva, Pessoas com deficiência, 
Diversidade. 
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ABSTRACT 

 
 
This study it searched to understand as it comes being developed practical the pedagogical 
pertaining to school in the initial years of present Basic Education in schools that if declare 
inclusive for pupils with deficiency and too much registered educational necessities special in 
regular rooms. Through a qualitative boarding, this research folloied practical the pedagogical 
one of two schools of the Municipal Net of Education of the City of Recife, counting on the 
participation of six citizens. As instruments for collection of the information, at a first 
moment it was used: the documentary research, the half-structuralized interview and the 
application of questionnaires for characterization of the citizens, and, at as the moment the 
participant comment, using as register instrument the daily ethnographic. As analysis 
procedures, I used the analysis of content of Bardin, having in this set of techniques selected 
the category analysis for reading of the data. The data generated with this work had pointed 
two distinct realities. In the first school, I identified the indications of one practical 
pedagogical segregated, where the pupils with educational deficiency and other necessities 
special were not valued inside of the pertaining to school context as well as the others, being 
called “inclusion pupils”. This fact also could equally be verified during the comment the 
practical one of the teacher of this institution, where its pedagogical action did not obtain to 
promote the inclusion of these learning in the collective conviviality. With the second school, 
I could evidence that, although the absence of resources, common to the first one, the actions 
thought for the management searched greater opening for these pupils, and, that it had the 
promotion of spaces for quarrel between the professors, with sights to extend the knowledge 
in the one on the potentialities of these, something that results in a conviviality of bigger 
valuation to the students. Ahead of these data I conclude that even so the inclusive paradigm 
if not to present in the desirable and necessary platform, time that the conditions of the two 
schools field presented a lack of resources for the attendance the necessities special of 
learning of these students, but, that in practical the pedagogical one of the second institution, 
has greater approach of the professionals with the intitled inclusive paradigm, visa the 
educators already to concur in its positions a bigger respect the diversity present human being 
in the school, managing from that they are registered there, without the presence of “labels”, 
aspects that they could have been identified with such pupils in the first observed institution. 
  
 
Keywords: Practical Pedagogical, Inclusion, Inclusive Education, People with deficiency, 
Diversity. 
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INTRODUÇÃO 

 

As primeiras peças deste mosaico que se materializam nesta pesquisa foram montadas 

gradualmente ao longo das minhas experiências pessoais, profissionais e acadêmicas. Já a 

partir do meu ingresso no Curso Normal Médio, por ocasião de um estágio extracurricular, 

onde tive o primeiro contato com alunos com necessidades educacionais especiais em uma 

turma de crianças com autismo. Desde então, paulatinamente comecei a nutrir o interesse em 

compreender a complexa e surpreendente dinâmica que tínhamos diariamente em sala de aula 

com esses alunos, que iam desde a realização de atividades consideradas “simples”, como 

segurar um lápis, olhar nos olhos, ouvir o que eu, como professora, tinha a dizer, até o 

planejamento de ações educativas, que demandavam empenho e segurança nas atividades 

propostas para eles. 

A partir deste primeiro contato e impulsionada por garimpar novos conhecimentos 

acerca da educação de pessoas com deficiência, realizei a opção por desempenhar um estágio 

curricular na Educação de Jovens e Adultos (EJA) numa turma de alunos com surdez na 

mesma escola em que mantinha o estágio extracurricular. Deste novo público com quem 

interagi, busquei aprender a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) em alguns cursos 

promovidos pela Prefeitura Municipal de Recife, em parceria com a Associação de Surdos de 

Pernambuco (ASSPE), no ano de 1997, e frequentar nos finais de semana reuniões nessa 

mesma associação. 

Essas experiências descritas levaram-me a buscar o curso de Licenciatura em 

Pedagogia, da Universidade de Pernambuco, em 1999, onde participei ativamente de cursos 

oferecidos pela instituição de ensino superior na área da então Educação Especial. 

Em seguida, ainda vinculada ao curso de graduação em pedagogia, ofereci no Centro 

de Educação, da referida Universidade, o curso em LIBRAS para estudantes de diversas 

graduações que se interessavam pela área. Nesse mesmo período, apresentei um minicurso no 

projeto Verão no Campus no ano de 2001, para professores e público em geral. 

A partir dessas experiências ocorridas na minha formação acadêmica, assumi, 

posteriormente, dois novos contratos de estágio profissional, entre os anos de 2001 e 2002, 

em duas salas de ensino especial para alunos com deficiência intelectual, em escolas da rede 
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de ensino da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. O fato que mais me chamou a 

atenção foi a forma particular que as duas escolas recepcionavam estes alunos.  

 

 

Na primeira escola, uma equipe de professores, coordenadores e gestores que 

participavam das atividades desenvolvidas. A direção preocupava-se em não “esconder” os 

alunos, com horários de intervalos diferentes de outras turmas ou isolando-os em suas salas de 

aula. Nesta escola, as reuniões de planejamento com a coordenadora eram momentos de 

grande aprendizado. Por ser bastante experiente, esta profissional auxiliava com freqüência os 

docentes, discutindo e propondo algumas possíveis sugestões para um ensino mais próximo 

de uma prática pedagógica que contemplasse as necessidades de todos os alunos. 

Na segunda instituição, ao contrário do que vivenciei com a primeira, três fatos 

chamaram minha atenção: 1) a sala onde estudavam os alunos com deficiência não tinha boas 

carteiras; 2) não era permitida a presença destes no momento de hastear a bandeira, sob a 

alegação de que perturbariam a “ordem” das outras turmas ali reunidas e 3) a distribuição de 

maneira desigual aos limitados recursos disponíveis na instituição. O período em que lecionei 

nesta escola creio ter sido o mais conflitante como professora, pois a prática pedagógica da 

escola possuía um caráter classificador e discriminatório com tais alunos. 

Essas ações evidenciavam o quanto esses discentes não possuíam os mesmos direitos 

que os demais, quiçá eram, de fato, considerados pela gestora e demais funcionários da 

instituição como alunos da escola, dado os comentários jocosos pronunciados constantemente 

pelos corredores do prédio. Findado o período para o qual fui contratada, saí com a sensação 

que as pequenas conquistas obtidas a fim de melhorar as condições de ensino e convivência 

escolar para esses educandos, como carteiras em boas condições de uso, direito de frequentar 

o recreio no mesmo horário que as outras turmas, e, vez por outra, juntarem-se aos outros para 

hastear a bandeira, seriam novamente relegados ao esquecimento em função de uma 

concepção excludente que orientava a prática pedagógica desta escola. 

No ano de 2002, como resultado de um concurso público prestado, assumi a função de 

professora no município do Cabo de Santo Agostinho. Nessa escola, conheci e experimentei 

uma prática que geralmente ocorre entre os docentes que iniciam a carreira, ou seja, receber 

turmas consideradas “as piores” para lecionar. Os alunos que compõem uma classe com essas 

características normalmente possuem esse “título” em função de alguns fatores como: a 

disparidade de idade/série, os alunos serem considerados rebeldes pelos professores, ou ainda 

serem alunos com deficiência.  
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O que para alguns companheiros de trabalho implicava sacrifício ter um, ou, em meu 

caso, dois alunos com um suposto histórico de deficiência, mostrou-se para mim um novo 

desafio. Através de pesquisas individuais, passei a procurar algumas pistas na literatura que 

pudessem sinalizar outras possibilidades para melhor explorar o potencial destes dois 

discentes, que a escola sequer tinha certeza se possuíam alguma deficiência ou necessidade 

educacional especial. 

Através de tentativas fui descobrindo na prática um caminho possível de escolarização 

e também de respeito às diferenças, estabelecendo em sala de aula uma melhor convivência 

entre todos os alunos, presentes na sala de aula. Mesmo assim, não foi possível atingir todos 

os objetivos que vislumbrava para a turma, pois sabia que para tal, ou seja, para promover a 

inclusão escolar desses discentes, precisava do engajamento de toda a escola, algo que 

infelizmente não ocorria em função da ausência de interesse comum dos profissionais dessa 

instituição em aderir a semelhante idéia. Entretanto, chamo atenção aos bons resultados no 

desempenho destes dois educandos, a ponto de ser percebido pelos mesmos professores e 

funcionários resistentes da escola. 

Em 2003, recebi o convite para integrar a equipe de técnicos no Município do Cabo de 

Santo Agostinho. Durante minha atuação nessa função, tive a oportunidade de conhecer e 

identificar várias situações onde o professor que possuía alunos com necessidades 

educacionais especiais declarava ter as mesmas problemáticas que eu vivenciara. Excluídos, 

assim como seus alunos, muitos docentes alegavam não receber nenhuma formação pelo 

Sistema Municipal de Educação, faltando apoio também da escola para o trabalho com tais 

educandos. Segundo os docentes, tal fato corroborava para a resistência da escola em não 

aceitar a presença destes discentes em suas salas de aula. 

Nesse direcionamento, fui encontrar em Bazante (2002), o entendimento que a 

presença do aluno com necessidades educacionais especiais no ensino regular ainda é 

percebida por muitos professores sob emoções de medo, insegurança e inquietação. Esses 

sentimentos são alguns dos fatores que interferem, não somente na prática do professor, mas 

também na prática pedagógica da escola, retardando assim a solidificação de um paradigma 

escolar inclusivo. 

Deste modo, compreendo que uma vez que a prática pedagógica é “social, orientada 

por objetivos, finalidades e conhecimentos” (VEIGA, 1994, p. 16), para que ela atenda ao 

paradigma escolar inclusivo, é preciso que haja o entrelaçamento, no ambiente escolar, da 

teoria com as relações humanas aí presentes. 
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E nesse âmbito, no que se refere à educação para pessoas com necessidades 

educacionais especiais, chamo atenção para a Declaração Mundial Sobre Educação Para 

Todos, em Jontien (1990), e para a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas 

Especiais que deu origem à Declaração de Salamanca (1994), assinada por representantes de 

vários países e organizações internacionais. A esse respeito, a Declaração de Salamanca 

(1994) destaca a importância de nos sistemas de ensino e programas educacionais “se levar 

em conta a vasta diversidade de tais características e necessidades”, cabendo às escolas o 

papel de se adequarem a uma “pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer a tais 

necessidades”. 

Diante do acima exposto, surgiram as seguintes questões: como então se caracteriza a 

prática pedagógica em escolas que se declaram inclusivas? e Qual o rebatimento de tal prática 

na educação de alunos com necessidades educacionais especiais no ensino regular? Uma vez 

que uma escola para todos, e por isso inclusiva, não se faz unicamente dentro de uma sala de 

aula e as mudanças necessárias para que ela se adeque às necessidades educacionais de todos 

os seus alunos demandam uma prática pedagógica escolar que não se constrói unicamente na 

prática do professor, mas também nas dos diferentes sujeitos presentes na escola, como a 

merendeira, a gestora, a coordenadora e o vigilante da instituição.  

Assim como nos aponta Freire (2002, p. 68), “ninguém educa ninguém, as pessoas se 

educam entre si, mediatizados pelo mundo”, a prática pedagógica voltada para fins de 

inclusão social e escolar se dá essencialmente numa construção coletiva, onde todos os atores 

da comunidade têm papéis relevantes que convergem na concretização de um projeto de 

educação humanizadora. 

Tais questionamentos levaram-me em 2007 a buscar no Programa de Pós-Graduação 

em Educação, da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, desenvolver uma pesquisa que 

me permitisse compreender como vem sendo desenvolvida a prática pedagógica escolar nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, presente em escolas que se declaram inclusivas, para 

alunos com deficiência e demais necessidades educacionais especiais matriculados em salas 

regulares. 

Entendo que para alcançar esse objetivo maior foi necessário definir os seguintes 

objetivos específicos: 

 

a) Identificar como está caracterizada a organização da Rede Municipal de Ensino da 

Cidade de Recife quanto à forma em que é desenvolvida a educação para alunos com 

deficiência e outras necessidades educacionais especiais; 
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b) Conhecer nas relações de ensino e aprendizagem das professoras que se declaram 

inclusivas, as concepções de educação de alunos com deficiência e com outras 

necessidades educacionais especiais; 

 

c) Conhecer a partir da prática pedagógica das escolas que se declaram inclusivas, quais 

as concepções de prática pedagógica existentes orientando a educação de alunos com 

deficiência e com outras necessidades educacionais especiais. 

 

Mediante minha aproximação com a temática, constatei a existência de estudos que 

discutem a prática pedagógica voltada para a educação de todos os alunos, refletindo de modo 

particular sobre aquela relacionada aos alunos com deficiência e demais necessidades 

educacionais especiais no ensino regular.  

O estudo de Carvalho (1998) destaca que não basta proferir o discurso da inclusão 

escolar para que todos vivenciem uma prática orientada dentro dessa dimensão. Segundo a 

autora, 

 
[...] a maioria dos nossos professores do ensino fundamental alegam que não se 
sentem “preparados” e motivados para a docência de grupos tão diversificados, 
consideram-na difícil, pois ganham muito mal não tendo recursos para compra de 
livros ou para fazerem cursos de atualização, além de que as condições em que 
trabalham são muito adversas (1998, p.164). 
 

 
Para promover uma mudança nessa realidade, é necessário trazer para o debate as 

raízes que sustentam os discursos de resistência em muitos professores, me aproximando com 

maior segurança dos entraves que obstaculizam a concretização deste paradigma. 

A pesquisa desenvolvida por Magalhães e Oliveira (2005) também destaca o temor das 

docentes em receber os alunos com deficiência, em função da realidade de salas superlotadas. 

Assim como na pesquisa de Carvalho (1998), esta se centra unicamente na figura do professor 

e nas suas resistências, esquecendo-se que a educação de todos os educandos ocorre de 

maneira ampla, não somente pelas mãos do professor, mas de toda a escola. 

Outros estudos relacionados à educação de pessoas com deficiência discutem a 

aplicabilidade das políticas públicas que orientam e normatizam a educação destas pessoas. 

Neste campo de atuação, destaco o trabalho desenvolvido por Santiago (2003), onde o foco 

principal da pesquisa foram as políticas de inclusão para alunos com deficiência. A autora 

revela em seus estudos que o caráter assistencialista na educação desses discentes ainda é 

fortemente encontrado nessas políticas, o que me faz compreender que a vivência de um 

paradigma de ensino inclusivo e democrático ainda caminha a passos vacilantes. As condições 
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necessárias de acesso e permanência, com qualidade para todos os seus membros, não se 

fazem presentes no espaço escolar, reflexo do que já encontramos na sociedade de um modo 

geral.  

O projeto de uma educação para todos demanda, portanto, uma solidificação de 

políticas públicas para as pessoas com deficiência e demais necessidades educacionais 

especiais, uma vez que legitimam e fortalecem a defesa desse paradigma. 

O estudo de Fonte (2005) traz uma contribuição importante, posto que ela busca 

entender, a partir da prática pedagógica dos professores ouvintes, o rebatimento do Programa 

Nacional de Apoio à Educação de Surdos, oferecido pelo Ministério da Educação – MEC, na 

educação dos alunos surdos. Os resultados revelam que as ações pedagógicas desenvolvidas 

pelas docentes permanecem distantes de um modelo escolar inclusivo, alimentando a 

problemática cotidiana de que o termo inclusão escolar, em função das inúmeras evidências 

observadas, mantém ainda uma distância entre o que o paradigma traduz e o que é praticado 

nas salas de aula. 

Para que a inclusão escolar possa ser, de fato, um fenômeno observado nas práticas 

das escolas, faz-se necessária a desconstrução das velhas e conhecidas barreiras. Carvalho 

(2004) destaca que a remoção das barreiras atitudinais e arquitetônicas se apresentam como 

uma das ações a serem realizadas para a superação da exclusão aos alunos com deficiência. 

Mas, para além das condições físicas, a autora chama atenção que para haver a recepção 

adequada aos alunos com necessidades educacionais especiais, a principal barreira a ser 

superada é a projeção de uma nova escola, que não exclua em função das especificidades dos 

seres humanos que nela estejam. 

Minha pesquisa sobre a prática pedagógica dentro de escolas que se declaram 

inclusivas, para além das motivações profissionais e humanas, contribui para o debate nesse 

campo, uma vez que oportuniza compreender como a educação de pessoas com necessidades 

educacionais especiais, a partir do paradigma da educação inclusiva, vem sendo de fato 

apropriada na realidade escolar. Tal compreensão permite que se repense a formação de 

professores e em formas de implementação de políticas educacionais voltadas à educação de 

todas as crianças nas escolas. 

Sendo assim, a partir da exposição quanto às motivações que deram origem às 

primeiras idéias e linhas deste trabalho, busco organizar essa obra em quatro partes. 

 

 

No primeiro e no segundo capítulos, abordo o marco teórico que orientou este estudo. 

Busco nesses dois capítulos situar a problemática dessa pesquisa, discutindo num primeiro 
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momento a prática pedagógica como uma ação social ampla e intencional, entendendo-a como 

práxis, ou seja, ação imbuída de significados e intencionalidades, gerida e desenvolvida a 

partir da participação com os educandos e para os educandos; e num segundo momento, no 

segundo capítulo, debatendo acerca das diversas práticas imputadas às pessoas com 

deficiência e outras necessidades especiais ao longo da história, desde as conhecidas práticas 

de extermínio, há tempos atrás, à atual prática pensada a partir do discurso da inclusão 

escolar. 

Já no terceiro capítulo, apresento os fundamentos teóricos e metodológicos dessa 

produção, indicando o campo, os sujeitos participantes deste trabalho, bem como os 

instrumentos metodológicos empregados. 

No quarto e no último capítulo, realizo as leituras e as análises dos dados colhidos 

sobre a prática pedagógica nos anos iniciais, em escolas que se declaram inclusivas, para 

alunos com necessidades educacionais especiais. 

E por fim, nas considerações finais, trago as principais contribuições desta pesquisa, 

chamando atenção para sua provisoriedade. 
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1 - POR UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA HUMANIZADORA 

 

O debate em torno da prática pedagógica movimenta diversos estudos na educação, 

tais como os de Souza (2006, 2007), Veiga (1994), Candau (1986), Pimenta (1997), Freire 

(1986, 1999, 2001, 2002) entre outros, e se constitui em uma temática relevante visto a 

importância em compreender não somente a rotina do professor dentro e fora do espaço da 

sala de aula, mas de toda a organização escolar. 

Com isso, o texto deste capítulo tem como propósito discutir, a partir de diferentes 

leituras, a prática pedagógica desenvolvida para alunos com deficiência e outras necessidades 

educacionais especiais. 

Nessa instância, adentro inicialmente no debate sobre a prática educativa, dimensão 

maior que marca o início dos processos educativos escolares e não-escolares. 

Dando continuidade, problematizo o fenômeno da práxis, apontando-a como uma via 

de maior aproximação para a construção de uma prática pedagógica voltada para todos os 

alunos.  

 

1.1 A prática educativa e suas dimensões 

 

 A prática educativa, como dimensão ampla que engloba os processos formais e não-

formais na educação, diz respeito ao nosso contínuo processo de aprendizagem ao longo do 

tempo, no mundo, acerca dos conceitos, valores culturais e institucionais que vão sendo 

assimilados através das relações sociais. 

 Para Libâneo (2005), as práticas educativas não se restringem à escola ou à família. 

Elas acontecem em todos os ambientes e contextos da vida social e podem se dar de maneira 

institucionalizada ou não. Para este autor, essas práticas podem ser categorizadas como 

práticas educativas informais, práticas não-formais e práticas formais, onde, 
 

A educação informal corresponderia a ações e influências exercidas pelo meio, pelo 
ambiente sociocultural, e que se desenvolve por meio das relações dos indivíduos e 
grupos com seu ambiente humano, social, ecológico, físico e cultural, das quais 
resultam conhecimentos, experiências, práticas, mas que não estão ligadas 



22 
 

especificamente a uma instituição, nem são intencionais e organizadas. A educação 
não-formal seria a realizada em instituições educativas fora dos marcos 
institucionais, mas com certo grau de sistematização e estruturação. A educação 
formal compreenderia instâncias de formação, escolares ou não, onde há objetivos 
educativos explícitos e uma ação intencional institucionalizada, estruturada, 
sistemática (2005, p. 31). 

 
 
 A prática educativa informal possui como característica a não-intencionalidade em 

suas ações, não possuindo objetivos específicos ou presença de metodologia que sistematize 

os conhecimentos produzidos pelos sujeitos. Nessa prática, a acumulação de conhecimentos 

ocorre nas vivências informais, não sendo ela uma prática social e coletivamente construída, o 

que a distingue das práticas não-formais e formais, que possuem um caráter de 

intencionalidade nas suas ações (BRANDÃO, 2002).  

 No processo de educação não-formal, a apropriação dos conceitos e dos 

conhecimentos se articula dentro de uma determinada intencionalidade e organização 

sistemática, nos mais diferentes espaços sociais, como a família, a igreja, os sindicatos e as 

associações, bem como nos próprios meios de comunicação, que também possuem uma 

dimensão educativa não-formal. Essas aprendizagens se dão por meio das relações humanas, 

acontecendo a partir de diversos contextos. As primeiras lições sobre as ações educativas não-

formais ocorrem na convivência familiar, as quais nos informam e formam na compreensão 

das regras e normas de convivência social. 

 Esse fenômeno iniciado na família ocorre independente do formato que essa seja 

estruturada, visto que não possuímos um único paradigma que caracterize esse grupo. Vários 

modelos coexistem na sociedade, tais como a família nuclear, a de pais separados, a de 

homossexuais, a de mães solteiras ou a de pais sem companheiras, e ainda aquelas chefiadas 

por avós, sendo ausentes as figuras paterna e materna. Todos esses modelos, apesar de suas 

particularidades, cumprem em seu bojo o papel de formar os seus membros através de funções 

educativas carregadas de valores culturais socialmente estabelecidos. 

 Assim como o ambiente doméstico, a igreja, ou seja, as instituições religiosas, também 

possuem a presença de práticas educativas de caráter não-formal, onde as gerações mais 

antigas assumem a responsabilidade de iniciar os mais jovens dentro das práticas que já fazem 

parte do repertório do grupo social. 

 Já na prática educativa formal, Libâneo (2005) comenta que essa possui um alto nível 

de intencionalidade, sistematização e institucionalização. Como falei anteriormente, podemos 

encontrá-la no trabalho realizado pela escola. Nas palavras deste autor, tal prática,  
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[...] refere-se a tudo o que implica uma forma, isto é, algo inteligível, estruturado, o 
modo como algo se configura. Educação formal seria, pois, aquela estruturada, 
organizada, planejada intencionalmente, sistemática (ibidem, p. 88). 
 

 
  

 

Assim, a presença do planejamento orienta e fundamenta a ação educativa dentro das 

relações pedagógicas institucionalizadas, as quais vão nortear a prática entre o professor e o 

aluno. Ao contrário da prática não-formal, onde a formação se dá através da informalidade, a 

formalização dos métodos nessa prática se faz fundamental para a garantia da aprendizagem 

das experiências educativas. Por isso, Libâneo (2005) irá entender que no ensino há a prática 

educativa formal. 

 Destacamos, entretanto, a coexistência de caracteres das outras práticas, informais e 

não-formais, compondo a ação educativa formal. Desta forma, Libâneo (2005) alerta que, 

 
É preciso superar duas visões estreitas do sistema educativo: uma, que o reduz à 
escolarização, outra que quer sacrificar a escola ou minimizá-la em favor de formas 
alternativas de educação. Na verdade é preciso ver as modalidades de educação 
informal, não-formal, formal, em sua interpenetração. A escola não pode eximir-se 
de seus vínculos com a educação informal e não-formal; por outro lado, uma postura 
consciente, criativa e crítica ante os mecanismos da educação informal e não-formal 
depende, cada vez mais, dos suportes da escolarização (p. 89). 

 
 
 Destarte, cabe à escola a sábia postura de buscar parcerias, acolhendo no interior de 

suas práticas formais a pacífica existência e concorrência de conhecimentos oferecidos por 

ela, articulando-os aos contributos trazidos por outras práticas e saberes que excedem os 

limites da instituição escolar. Entendo que tal postura não interfere negativamente na instância 

da prática educativa formal, uma vez que alunos e professores, de um modo geral, convivem, 

participam e carregam em si experiências sociais que ultrapassam os saberes da escola, sendo 

esses os ingredientes que nos formam de fato seres sociais, e por isso, humanos. 

 Nesse direcionamento, a escola, como um dos diversos lócus onde são promovidas as 

experiências educativas, reúne em si o encontro entre os sujeitos inacabados e inconclusos, tal 

qual pontuado por Freire (2002). A percepção desse fato nos traz o entendimento que neste 

ambiente, todos, mestres e aprendizes, são sujeitos ensinantes e aprendizes. 

 Os ganhos resultantes desta relação com o outro, de acordo com Brandão (2002), 

possui uma dimensão pedagógica que instrumentaliza e empodera os sujeitos com elementos 

para a ação de intervir sobre o mundo. Esta condição de intervenção, como ação pedagógica, 

é somente possível entre os sujeitos quando esses possuem consciência de suas próprias 

vivências, atribuindo significado a elas. 
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 Esse debate em torno da prática educativa, tal qual busquei travar nas seções 

anteriores, me permitiu avançar na compreensão sobre o nosso diálogo inicial a respeito da 

prática pedagógica escolar, uma vez que a primeira, a prática educativa, não se realiza 

unicamente nos contextos formais da educação, ou seja, na aprendizagem dos saberes 

escolares. 

  

A percepção de que a prática educativa, em todas as suas dimensões, interfere e 

contribui para a prática pedagógica, confere ao professor a independência de ser intelectual de 

si mesmo. Nessa relação entre teoria e prática, o docente percebe-se intimamente afetado, 

fundamentando assim o modo como irá desenvolver sua prática.  

 Orientando-nos quanto a esse processo, Freire (1999) destaca que na trajetória 

docente, o mestre, ao realizar essa opção progressista, deve manter a coerência com ela, pois, 

 
[...] se não me posso permitir a ingenuidade de pensar-me igual ao educando, de 
desconhecer a especificidade da tarefa do professor, não posso, por outro lado, negar 
que o meu papel fundamental é contribuir positivamente para que o educando vá 
sendo o artífice de sua formação com a ajuda do educador (p. 78). 
 

 
 A partir das idéias acima trabalhadas, entendo que para compreender a prática 

pedagógica escolar voltada para todos os alunos, preciso desenvolver com maior 

profundidade uma discussão sobre a práxis. 

 

1.2 A práxis: uma opção possível na prática pedagógica  

 

 Tenho visto alhures que a realização da prática pedagógica escolar para a diversidade 

do alunado tem se mostrado fonte de discussão e dividido a opinião de muitos professores. 

 A resistência de diversos docentes em acolher a idéia de que todos somos seres que 

possuem limitações, independente da aparente ausência de necessidade especial, me 

encaminha, muitas vezes, para a má compreensão de que a escola possuiu em algum momento 

da história da educação uniformidade entre seus alunos. Esse espaço traz em seu seio as 

marcas das diversidades sociais, étnicas, raciais, entre outras. 

 Deste modo, compreender a dimensão da práxis no debate sobre a prática pedagógica 

se constitui em desenvolver a idéia de uma prática redimensionada a partir dos sujeitos 

discentes, e que apresenta, por isso, uma intencionalidade a qual me filio. 

 Entendo que a prática pedagógica, como ação formativa, ultrapassa as dimensões do 

ato de educar de uma maneira restrita, a qual se aproxima da perspectiva de treinamento 
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técnico. Na tentativa de manter o distanciamento de tal perspectiva, me aproximo da 

concepção de práxis destacada por Freire (1999), onde, para este autor, o professor constrói e 

ressignifica o saber a partir da complexa relação dele com seus discentes. 

 

Essa visão sobre a práxis implica uma compreensão da ação educativa carregada de 

intencionalidade. Nesse entendimento, segundo Vázquez (1977) e Souza (2006, 2007), ela é 

uma ação que se constitui na repetição da realização de saberes que são continuamente 

ressignificados pelo docente, e são por ele também aprimorados.  

Vázquez (1977) chama atenção para a idéia de que “toda práxis é atividade, mas nem 

toda atividade é práxis” (p. 185). Ou seja, a práxis torna-se reconhecida a partir de sua 

imersão no contexto histórico e social na qual é produzida, tornando quem a produz ator e 

protagonista de sua ação. 

Esse olhar sobre a práxis como um conceito que envolve, simultaneamente, ação e 

pensar resulta numa compreensão que vai além do conceito de prática como simples ato 

realizado de forma mecânica, ou como uma ação cujo efeito possui vistas à modificação da 

realidade material, ou de uma determinada matéria-prima. 

Enquanto na prática o sentido se esgota na produção, quer dizer, no resultado obtido 

ou desejado, não necessariamente pelo agente, na práxis, ainda que necessite da prática, do 

resultado, o seu sentido goza de antecedência e continuidade. Neste aspecto, Vázquez (1977) 

destaca o fato da atividade humana se distinguir da atividade do animal, por ser esta dotada de 

consciência. 

A atividade humana carregada de finalidade e objetivo não é uma ação aleatória ou 

instintiva. Ela é direcionada para um resultado que foi planejado antes de acontecer e tem por 

motivação a busca deste resultado, que se dá através da ação, na prática, como manifestação 

do ideal, ou seja, numa procura por tornar concreto o que já foi projetado na consciência.  

Essa atividade, no dizer de Vázquez (1977), 

 
[...] se desenvolve como produção de objetivos que prefiguram idealmente o 
resultado real que se pretende obter, mas se manifesta, também, como produção de 
conhecimentos, isto é, em forma de conceitos, hipóteses, teorias ou leis mediante os 
quais o homem conhece a realidade (p. 191). 

 

Ainda de acordo com Vázquez (1977), existem dois tipos de atividades que se 

destacam e caracterizam a atividade humana: a atividade cognoscitiva e a teleológica. Estas 

dimensões trazem diferenças significativas, posto que, 

 
[...] enquanto a primeira se refere a uma realidade presente que pretende conhecer, a 
segunda diz respeito a uma realidade futura, portanto ainda inexistente. Por outro 
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lado, enquanto a atividade cognoscitiva em si não implica numa exigência de ação 
efetiva, a atividade teleológica traz implícita uma exigência de realização, em 
virtude da qual se tende a fazer da finalidade uma causa da ação real. Com efeito, 
enquanto antecipação ideal de um resultado real que se pretende alcançar, o objetivo 
é também expressão de uma necessidade humana que só se satisfaz atingindo-se o 
resultado que aquele prefigura ou antecipa. Por isso, não se trata apenas de 
antecipação ideal do que está por vir, mas sim de algo que, além disso, queremos 
que venha (p. 191). 

 

A práxis, como atividade prática material direcionada a uma finalidade, e, portanto, 

com intencionalidade de mudar o mundo, é dotada de um caráter eminentemente teleológico, 

pois de modo consciente projeta o futuro que se pretende real nas ações do presente, 

transformando a realidade social e construindo os alicerces para que o resultado prefigurado 

se torne efetivamente um presente real e concreto. 

Vázquez (1977) destaca duas formas de práxis que são importantes para o sujeito 

prático na vida social e humana: a práxis produtiva, considerada fundamental, que visa 

transformar a natureza, e a práxis política, que tem na práxis revolucionária seu ápice como 

atividade prática transformadora, visando transformar de modo prático a sociedade e tendo na 

ação coletiva o seu principal agente. 

Com isso, a práxis torna-se o resultado de uma relação aprendida, assimilada, 

interpretada de acordo com o contexto histórico-social, porque o agente que a desenvolve é 

histórico, dentro de um determinado lócus social, onde não somente a teoria ocupa espaço, 

mas, igualmente, as vontades e os desejos dos sujeitos. Para Kosik (1995), a práxis 

compreende, além, 

 
[...] do momento laborativo – também o momento existencial; ela se manifesta tanto 
na atividade objetiva do homem, que transforma a natureza e marca com sentido 
humano os materiais naturais, como na formação da subjetividade humana, na qual 
os momentos existenciais como a angústia, a náusea, o medo, a alegria, o riso, a 
esperança etc., não se apresentam como “experiência” passiva, mas como parte da 
luta pelo reconhecimento, isto é, do processo da realização da liberdade humana. 
Sem o momento existencial, o trabalho deixaria de ser práxis (p. 224). 
 

 

Nesse sentido, a unidade entre teoria e prática na práxis está organizada dentro de um 

constante ir e vir, passeando entre as esferas da consciência e do plano das atividades 

concretas de modo objetivo e, ao mesmo tempo, subjetivo, nas ações realizadas. 

Percebemos nos estudos de Souza (2007), que ele também compartilha da concepção 

de uma práxis pedagógica erigida historicamente em “processos educativos in fieri, 

historicamente situados no interior de uma determinada cultura, organizados de forma 

intencional por instituições socialmente para isso designadas ou que se atribuem essa tarefa” 

(p. 179). 
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A ação institucional não é a ação de um só por um só, mas a ação de muitos que 

finaliza em um ser coletivo, em busca de um resultado igualmente coletivo. Nesta perspectiva, 

o docente se torna o principal concretizador da práxis pedagógica, sendo esta última orientada 

por objetivos que possam vir a garantir a realização de uma educação imersa em um amplo 

fenômeno social (SOUZA, 2007). 

Neste sentido, a prática docente como um dos fios que tecem a teia que forma a prática 

pedagógica, sendo esta fundada no planejamento, logo teleológica, e guiada por objetivos, 

situa o professor como agente da práxis pedagógica, mas também o faz se perceber como 

participante de uma práxis política. Contudo, tal estado de consciência não se dará sem o que 

Souza (2007) chama de reflexão pedagógica, que para sua compreensão tem um caráter 

“diagnóstico, judicativo e teleológico” (p. 194-195). 

Não realizada individualmente, pelo ato de um só, mas numa ação coletiva, a práxis 

pedagógica, assim como o proletariado, é o ente coletivo da práxis revolucionária, onde a 

ação de todos é que garante o sentido a este fenômeno social, a educação, porque, 

  
Enquanto ação social coletiva, realizada institucionalmente, conforma-se pela 
prática docente, pela prática discente, pela prática gestora e pela prática 
epistemológica ou gnosiológica com intencionalidades explícitas, assumidas em 
conjunto, permeadas por afetos (amores e ódios). Cada um dos quatro pólos que a 
constituem conformam complexidades heterogêneas, diversificadas e singulares de 
sujeitos sociais (docentes, discentes e gestores) por meio de suas respectivas práticas 
(docente, discente, gestora) que se inter-relacionam para garantir o quarto pólo, a 
complexidade da construção do conhecimento ou dos conteúdos pedagógicos a 
serem trabalhados por meio de programas, planos e projetos determinados 
institucionalmente (SOUZA, 2007, p. 180). 
 

 

Assim, diante do acima exposto sobre a práxis pedagógica, compreendo que as ações 

desenvolvidas pelos docentes possuem uma dimensão reflexiva e que podem rebater no 

conjunto da prática pedagógica da escola, concentrando as ações educativas no 

desenvolvimento do educando para pensar a sociedade para a qual ele está sendo formado. 

Entretanto, é preciso considerar que, através dessas ações, o docente ajuda a formar a 

sociedade a partir de si, ou seja, a dimensão necessária à realização da prática requer do 

sujeito um exercício constante de invenção e reinvenção do conhecimento, o que, nesta 

perspectiva, torna-se social. 

Nesse sentido, a prática pedagógica do professor assume uma dimensão humanizadora 

sobre o ato de ensinar, onde “formar é muito mais do que puramente treinar o educando no 

desempenho de destrezas” (FREIRE, 1999, p. 15). Esta prática com fins de promoção social 
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do sujeito repousa em um debate maior sobre os reais objetivos perseguidos pelo mestre no 

ato de ensinar. De acordo com o entendimento de Gauthier e Mellouki (2004), os saberes 

ensinados pelo docente não se reduzem, 

 

 
[...] a uma soma de conhecimentos que devemos possuir ou ensinar; os professores 
têm a incumbência de velar cotidianamente pela aprendizagem cultural dos jovens 
que lhes são confiados; quer queiram quer não, os professores são intelectuais, ou 
seja, são profissionais cuja missão é a de serem depositários (p. 538). 
 

 

A minha compreensão sobre uma prática pedagógica voltada para todos os alunos 

entende que o mestre não desenvolve suas ações isoladamente, a partir de concepções restritas 

a modos de fazer, ou seja, ensinar por meio de técnicas ou “receitas” previamente 

estabelecidas, mas, sobretudo, através de ações coletivas com toda a instituição, devendo 

considerar os discentes como atores sociais, contribuintes de um processo, que por ser 

formador, torna-se educativo. Nessa perspectiva, o professor e a escola estariam num 

contínuo, se auto-indagando sobre os fins que orientam o exercício da função de educar, a 

relação mantida na profissão com os alunos e os conhecimentos ensinados, pressupostos e 

valores que ajudam a compor a própria prática pedagógica escolar. 

Tal prática faz com que toda a escola reflita, problematize e produza saberes ante as 

questões oriundas do entorno de sua ação educativa, estabelecendo uma postura já comentada 

por Mantoan (1997, p. 123), onde “[...] cabe à escola encontrar respostas educativas para as 

necessidades de seus alunos”, envolvendo assim os educandos num conhecimento real sobre o 

mundo a partir da cultura escolar. 

Ampliando esse debate em torno do compromisso da prática pedagógica escolar 

comprometida com a formação de todos os seus educandos, fui encontrar em Veiga (1994) o 

destaque que essa mesma não olvide ao fato de que ao ser construída tenha em suas bases a  

“realidade concreta da escola e os determinantes sociais que a circundam” (p. 17). Nessa 

prática, a presença da relação dialética envolvendo os aspectos teóricos e práticos com o 

educando resulta na sólida troca de experiências educativas significativas, aspecto que excede 

a momentos pontuais de transmissão de conteúdos realizados de maneira estanque. 

Ainda segundo a autora, esses aspectos teóricos e práticos da prática pedagógica se 

constituem de dois modos na ação docente: com a sistematização, firmada a partir de um 

ideal de ser humano na formação da condução e aquisição do saber, e a sua finalidade, pois, 

na educação escolar, diferente de outros espaços educativos, a prática responde, 

obrigatoriamente, a objetivos e intencionalidades previamente estabelecidos. Para ela, é 
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importante que a prática desempenhada pelo professor seja pensada por ele, sendo esta 

assumida de forma crítica e reflexiva no exercício da profissão. Para a pesquisadora, a 

ausência desta consciência resulta em um “pedagogismo inoperante, que omite fins sociais 

intimamente ligados a ela” (VEIGA, 1994, p. 17). 

 

Educar todos os alunos partindo dos pressupostos de prática pedagógica acima 

apresentados não se constitui algo de fácil realização no cotidiano escolar. O trabalho 

educativo inovador, com vistas à emancipação do sujeito humano, demanda muitas vezes do 

docente e de todos os outros membros envolvidos o rompimento com as angústias e 

obstáculos resultantes de um sistema tradicional de ensino.  

Não obstante as múltiplas adversidades que integram o cenário educacional, Freire 

(2002) destaca que “a educação como prática da liberdade, ao contrário daquela que é prática 

da dominação, implica a negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado do mundo, 

assim como também a negação do mundo como uma realidade ausente dos homens” (p. 70). 

Nesse sentido, a educação está de fato voltada para a promoção social, cultural e humana do 

sujeito. 

A intencionalidade presente nas ações educativas é um aspecto comentado por Souza 

(2006). Para o autor, a contribuição da educação precisa estar a serviço de um projeto, “cuja 

construção depende de nossas opções axiológicas de humanização ou desumanização” 

(ibidem, p. 186). A construção de um projeto de educação humanizadora na prática 

pedagógica está fundamentada no valor da relação entre professor e aluno. 

Tardif e Lessard (2005) também destacam o valor desta afinidade, pontuando que “a 

escolarização repousa basicamente sobre interações entre os professores e os alunos. Sem 

essas interações a escola não é nada mais do que uma imensa concha vazia” (p. 23). 

Desse modo, consideramos importante, para a efetivação desta prática, o valor das 

interações entre docentes, discentes e gestores, visto que o processo educativo dentro do 

contexto escolar se efetiva na prática cotidiana, e é nele que se estabelecem a geração dos 

espaços de reflexão e a formação cultural do educando. 

Compartilhando de semelhante perspectiva, Sacristán (1995) retoma o debate sobre a 

prática pedagógica, elencando aspectos da prática desempenhada pelo professor como um 

processo de construção e investigação da docência, reafirmando que esta é composta pelos 

elementos teóricos e práticos. Segundo o autor, a prática se desenvolve “em contextos reais, 

carregada de intenções e de interpretações subjetivas, construída por diversos atores e 

refletida em usos de natureza prática” (p. 79). 
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Do mesmo modo, Sacristán (1995) também alerta para a prática pedagógica não ser 

interpretada de maneira restrita, apenas ao ambiente escolar, numa perspectiva técnica, 

reduzindo com isso as ações dos professores. Pois, “à educação referem-se ações muito 

diversas, que influenciam a prática didática. Nesta perspectiva, é necessário alargar o conceito 

de prática, não a limitando ao domínio metodológico e ao espaço escolar” (idem, p. 68). 

 

Ao fazer essa abordagem, o autor destaca a presença de várias naturezas existentes na 

prática desenvolvida pelo professor, como o sistema de práticas aninhadas, onde ele considera 

a existência de práticas que antecedem e concorrem às práticas educativas e organizativas 

realizadas dentro do sistema educativo. 

Tal conceito divide esse sistema de práticas aninhadas em: práticas pedagógicas de 

caráter antropológico, práticas institucionalizadas e práticas concorrentes. A partir da leitura 

desses posicionamentos, busco realizar um estudo-síntese dessas categorias, a fim de 

apreender com maior clareza cada uma das idéias elencadas. 

Para este autor (ibidem), nas práticas pedagógicas de caráter antropológico, a prática 

educativa resulta de um processo histórico. Assim como outras práticas sociais, a prática 

pedagógica gera cultura, porém esta última determina a cultura intelectual. Ela também está 

constantemente sujeita às modificações, pois é resultado das reflexões sobre as inúmeras 

contradições que a própria prática origina na construção do conhecimento. A partir de uma 

perspectiva social, a profissão professor é entendida em uma imbricada rede de relações 

sociais que, através de elementos de suas próprias histórias de vida, interfere nas ações 

educativas. 

Já nas práticas institucionalizadas, apesar de se constituir por meio de decisões 

particulares dos docentes, a atividade pedagógica está submetida a orientações normativas e 

regulações organizacionais coletivas que regem todos os profissionais. A escola, como um 

espaço de recriação das culturas, não se limita a reproduzir cultura para os alunos e cultura 

profissional para os professores. Nesse ambiente, o autor destaca que se desenvolvem as 

práticas escolares, dentre elas: 

♦ Práticas institucionais: referem-se ao sistema escolar e organizadas por sua 

estrutura. Dizem respeito à dinâmica pedagógica escolar. 

♦ Práticas organizativas: possuem relação com o funcionamento da escola, 

configurada pela sua organização. Essas práticas abrangem todos os professores de maneira 

individual e coletiva, influenciando de maneira decisiva na elaboração e realização das 

atividades pedagógicas. 
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♦ Práticas didáticas: acepção mais imediata da prática, a qual, no entanto, não se pode 

compreender sem a vivência das outras práticas. As práticas didáticas são de responsabilidade 

do professor, fazendo parte do escopo técnico e restrito de sua profissão. 

 

 

Por fim, para Sacristan (ibidem), as práticas concorrentes são aquelas que dizem 

respeito às práticas que não possuem caráter estritamente pedagógico, mas possuem grande 

influência sobre a forma de ensinar dos professores. Mesmo fora do ambiente escolar, estas 

práticas exercem um domínio na idealização e produção dos materiais didáticos por meio das 

editoras, transformando os professores em consumidores de seus produtos. Neste sentido, o 

protagonismo do ofício desempenhado pelo professor se torna reservado aos materiais 

didáticos oriundos dessas práticas que, mesmo situadas no exterior do espaço escolar, 

terminam por assumir maior destaque do que a figura do mestre.  

Diante do acima exposto sobre a prática pedagógica, considerando os pontos 

convergentes entre os estudos dos diversos autores que colaboram com esse estudo, vejo que 

essas produções completam minha compreensão quanto à concepção de prática pedagógica 

envolvida numa perspectiva intencional libertadora que, distante de um papel estático e 

repetitivo, aponta, sobretudo, para os aspectos ético e humanizador da educação, sendo por 

isso, entendida como práxis pedagógica. Essas contribuições afirmam a possibilidade de 

formação de um tipo de profissional que, longe do prisma da racionalidade técnica, tome 

como referência o ambiente social e histórico para construir sua prática. 

Quanto a isso, Santos (2002) chama a atenção dizendo que “o modelo da racionalidade 

que preside a ciência moderna constitui-se a partir da revolução científica do século XVI” (p. 

60). Nesse período, a racionalidade técnica tinha como referência um sujeito centrado, 

epistêmico e localizado dentro de uma lógica de pertencimento à tradição. A educação, neste 

momento, desempenhava importante papel de transmitir às gerações futuras a sensação de 

“pertencimento” cultural e social. 

A escola, bem como o docente, possui, nesta concepção, uma postura distanciada da 

prática reflexiva, estabelecendo uma relação ancorada no afastamento entre professor e aluno. 

O entendimento trazido com a racionalidade técnica postula um profissional atento aos 

“tesouros de experiências” encontrados nos programas e conteúdos, buscando a eficácia e o 

controle científico no exercício da profissão.  

O cotidiano da prática pedagógica nesta perspectiva passa a ser orientado de modo 

que, nas rotinas escolares, os conteúdos e temas possam ser “compreendidos” por uma 

disciplina exemplar e competência técnica do mestre. Para Motta (2002, p. 62), “a 
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instrumentalização técnica aparece como objetivo, com uso de metodologias sem a 

preocupação com os seus pressupostos e sem atentarem para a visão de homem e educação 

que elas veiculam”. 

Nesta ótica, os objetivos pedagógicos de aprendizagem almejados se fundamentam na 

separação entre teoria e prática, ensino e pesquisa, conteúdo e ação, rompendo 

definitivamente a fronteira entre quem pensa e quem executa. 

 

 

 Já em Contreras (2002), a idéia do modelo da racionalidade técnica se resume numa 

prática pedagógica de caráter instrumental, que busca a solução dos problemas mediante a 

aplicação de um conhecimento teórico e técnico, previamente disponível, que procede da 

pesquisa científica. É instrumental porque supõe a aplicação de técnicas e procedimentos que 

se justificam por sua capacidade para conseguir os efeitos ou resultados desejados. O 

tratamento dos problemas seria mediante o diagnóstico, e a solução buscaria uma resposta 

rápida e eficaz. Neste aspecto, os professores, como meros executores passivos, nutrem as 

mesmas expectativas em relação aos educandos: uma postura silenciosa e apática diante do 

conhecimento e da figura do mestre que, nesta perspectiva, torna-se o único detentor e 

condutor do saber. 

Essa maneira linear de organizar o conhecimento compreende que “conhecer significa 

quantificar” (SANTOS, 2002, p. 61). Neste caso, a prática do professor se torna formal, 

buscando a excelência do ofício pela capacidade de adaptação às estruturas sociais 

previamente existentes e que, em sua prática, nada pode fazer para alterar. 

A crítica à concepção de prática desempenhada neste modelo é comentada por Pérez-

Gomes (1995), que destaca ser possível edificar um trabalho produtivo na escola, atuando 

com ações pedagógicas que tenham ênfase na dimensão prática, o que ajudaria no 

rompimento com os equívocos oriundos da reduzida concepção da “tarefa profissional a uma 

simplória escolha e aplicação de meios e procedimentos” (p. 100).  

Autores como Schön (1995), Zeichner (1998) e Nóvoa (1991) tecem posicionamentos 

contrários ao modelo da racionalidade técnica, posto que eles percebem o professor dentro de 

um novo cenário da prática pedagógica, que o caracteriza como profissional reflexivo. Para 

Zeichner (1998), é necessário um maior envolvimento da academia com os professores, pois 

estes materializam os seus saberes durante a prática docente. Neste sentido, a prática docente 

seria o espaço de concretização do ofício de professor frente ao mundo, onde, somente no 

cotidiano, na ponte entre a academia e os problemas específicos de ensino enfrentados pelo 
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professor, o binômio teoria e prática poderá ser redimensionado para o olhar de uma educação 

mais próxima dos alunos e de suas reais necessidades. 

Em favor de uma prática voltada para essa finalidade, Freire (1986) irá dizer que o 

educador precisa, 
 
[...] estar atento para o fato de que a transformação não é só uma questão de métodos 
e técnicas. Se a educação libertadora fosse somente uma questão de métodos, então 
o problema seria mudar algumas metodologias tradicionais por outras mais 
modernas. Mas não é esse o problema. A questão é o estabelecimento de uma 
relação diferente com o conhecimento e com a sociedade (p. 28). 
 
 

Isso nos mostra que as situações oriundas da prática do saber-fazer contradizem os 

pressupostos que atestam a excelência do método, em detrimento das relações humanas na 

dinâmica de ensino. E, nessa discussão sobre o tema, Nóvoa (1991) comenta que os 

problemas que circulam a realização da prática do professor, 
 
[...] não são meramente instrumentais; todos eles comportam situações 
problemáticas que obrigam a decisões num terreno de grande complexidade, 
incerteza, singularidade e de conflito de valores. As situações que os professores são 
obrigados a enfrentar (e a resolver) apresentam características únicas, exigindo, 
portanto respostas únicas: o profissional competente possui capacidade de 
autodesenvolvimento reflexivo (p. 27). 
 

 

O paradigma da prática pedagógica que emerge volta-se, desse modo, para a busca e 

promoção de um ambiente onde as trocas de saberes sejam significativas, que combatam o 

princípio da figura do professor como único que é ciente e capaz de exercer o papel de 

ensinar. Esse educador competente e reflexivo acerca do seu fazer pedagógico já não é, para 

Freire (2002), “mais aquele que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em 

diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa” (p. 68).  

Para que a dimensão epistemológica da prática pedagógica assuma característica de 

uma práxis pedagógica é preciso concordar que ela está voltada para seu principal papel, ou 

seja, ter um caráter social, de buscar preservar a essência do conhecimento (SACRISTÁN, 

2000). 

Segundo Candau (1986), a prática não está desvinculada do domínio técnico, mas ela 

encontra-se comprometida, sobretudo, com os aspectos políticos que a compõem. Para a 

autora, “a prática pedagógica, exatamente por ser política, exige a competência técnica” (p. 

21). Percebo em sua fala que ela busca ultrapassar a didática instrumental por uma didática 

fundamental, entendida esta como uma ação que engloba os aspectos técnicos, humanos e 

políticos, sendo responsável por uma prática pedagógica capaz de promover a aprendizagem e 

a valorização da cultura individual dos educandos na escola. 
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Assim, a partir destas discussões sobre a prática pedagógica, fica clara a sua relevância 

como ação social, capaz de promover a inclusão de todos, ao invés da segregação de alguns 

alunos com necessidades educacionais especiais no ensino regular. Entendo que muito há que 

se caminhar na direção dessa prática, visto os embates diários, “comuns”, ao contexto da 

educação, como as más condições para realização do trabalho, escassez de recursos, violência 

e tantos outros fatores, obstaculizam entrever novas práticas voltadas para todos, sem 

exclusões. 

O desafio diário de romper a distância vivida entre os professores e alunos não é feito 

sem o esforço, segundo Freire (1999), de pensar certo. Quanto a essa necessidade, assumindo 

uma postura provocativa frente ao ato de educar, Freire (1999, p. 41) diz que “faz parte 

igualmente do pensar certo a rejeição mais decidida a qualquer forma de discriminação. A 

prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero ofende a substantividade do ser humano e 

nega radicalmente a democracia”. 

Assim sendo, ao final desta pesquisa espero ter contribuído para a compreensão desse 

multifacetado conceito de prática pedagógica, que uma vez que está fortemente atrelado ao 

coletivo presente no contexto escolar, chama atenção para a participação de todas as pessoas 

no processo educativo, onde o educador não é o único detentor do saber. Por todas essas 

questões que a envolvem, considero que ela é inclusiva. 

No próximo capítulo, continuo a tratar das diversas concepções de práticas 

pedagógicas existentes, indicando, especificamente a forma como estas ao longo da história 

foram aplicadas a vida, e, posteriormente a educação de pessoas com deficiência e outras 

necessidades educacionais especiais. 
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2 - AS PRÁTICAS NA VIDA E EDUCAÇÃO DAS PESSOAS COM NECESSIDADES 

EDUCACIONAIS 

 

 Na tentativa de manter o diálogo com o capítulo predecessor e garantir maior 

visibilidade em torno do objeto, irei realizar nas linhas seguintes, além da revisão de literatura 

que fornece a compreensão histórica em torno das diversas concepções de práticas 

estabelecidas na vida das pessoas com deficiência e outras necessidades especiais, tal como a 

prática de extermínio, para posteriormente, vivenciar já com a presença da educação, as 

práticas segregadora, integradora e inclusiva, um diálogo sobre como essas três últimas 

podem ser compreendidas dentro do contexto da prática pedagógica escolar, ou seja, 

entendendo a relação desses paradigmas e como se desenvolvem numa perspectiva de uma 

Prática Pedagógica Segregadora, uma Prática Pedagógica Integradora e uma Prática 

Pedagógica Inclusiva. 

 

2.1 Práticas de extermínio e abandono: quando a diferença determinava a vida  

 

 Atualmente as práticas exercidas na vida de pessoas com necessidades especiais 

priorizam aspectos como acesso a empregos e saúde, inclusão social e escolar bem como 

outros imperativos que compõem uma melhor qualidade de vida, mas isso nem sempre foi 

assim. 

 As práticas de extermínio contra essas pessoas, tal qual ocorria em algumas primeiras 

civilizações, mostra que a vida de indivíduos que nasciam com alguma necessidade especial 

era considerada desprezível. Com isso, através da cultura local, o espaço desses seres 

humanos considerados indesejáveis seria fatalmente determinado através da triste, porém real, 

prática de execução por serem esses “diferentes” dos demais. 

 Essa prática tinha por explicação a forte concepção do ideal de beleza e destreza. 

Nesse caso, pessoas com necessidades especiais não tinham muito no que contribuir para uma 

vida produtiva, tendo suas vidas julgadas desnecessárias, pois, nessa forma de conceber a 

organização social a importância da existência de uma pessoa era medida por sua utilidade de 

algum modo ao grupo que pertencesse. 

  

 

De acordo com Silva (1998), os primeiros relatos de práticas de abandono e 

extermínio foram coletados nas primeiras civilizações entre os índios Navajos, algo que era 

igualmente compartilhado entre outras sociedades. Tendo em comum a tradição do 
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aniquilamento de pessoas que não atendessem aos moldes físicos estabelecidos para o bom 

convívio social, o autor nos aponta que, 
A criança nascida com defeito físico não tinha permissão para viver. Ela era 
asfixiada ou afogada, abandonada no meio do mato ou ocasionalmente queimada 
viva. Essas ações partiam da idéia que a criança com deficiência não estava em 
harmonia com as forças da natureza e que o contato com elas acabaria trazendo 
desarmonia na vida de cada um (p. 44). 
 

 

Assim, como já destaquei acima, a exposição ao ridículo como forma de 

entretenimento também era algo observado também em outras antigas civilizações. Entre os 

astecas, na época de Montezuma (1466-1520), um jardim zoológico possuía, entre seus 

espécimes, homens e mulheres com alguma característica física que os fazia serem 

considerados personalidades estigmatizadas como: anões, albinos e corcundas, que ficavam à 

disposição do público, expostos aos olhares curiosos, provocadores e irônicos dos seus 

expectadores. 

As pessoas com deficiência tinham suas vidas marcadas por uma concepção que os 

enxergava a partir de uma ótica em que sua existência não possuía valor para o trabalho ou 

vida social, estabelecendo desde muito cedo o conceito de inferioridade e exclusão nesses 

seres humanos. Mesmo assim, diante da constante preocupação em eliminar pessoas que não 

ofereciam “utilidade” alguma, Silva (1998) destaca que na Pré-História foi possível observar 

mesmo de maneira isolada a presença de práticas que preservavam a vida de pessoas com 

deficiência, posto que “viviam com seus membros imobilizados – ou pelo menos não usados - 

sobrevivendo na dependência dos demais. Eram, assim, transitória, mas seriamente 

deficientes” (p. 34). 

Entretanto, relatos de práticas assim, onde o respeito à pessoa existia independente de 

sua compleição física, são fatos escassos e pontuais na história. O combate às diferenças 

acontecia de modo assombroso e medidas de “superação” ao mal, diante de um ser destoante, 

eram completamente aceitas entre seus cidadãos. 

 

Com isso, é possível observar que na Grécia, entre os povos antigos, a prática 

dispensada às pessoas com alguma necessidade especial também se dava nessa mesma lógica 

de intolerância. Entre os espartanos, muitos foram exterminados a fim de manter um padrão 

estético de “normalidade”, tendo como fundamento o ideal de beleza grega, onde para eles o 

corpo perfeito era fundamental, pois o valor de um homem era medido dentro da idéia de 

utilidade para o meio em que fazia parte. Como as atividades eram a agricultura, o artesanato 

e a pecuária, a pessoa com alguma limitação (fosse ela auditiva, física, visual ou intelectual) e 
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também os idosos eram esquecidos, abandonados à própria sorte para morrerem, sem com 

isso provocar qualquer manifestação da sociedade (FONSECA, 1987). 

A seleção natural surgia como alternativa de extermínio para os “malformados”, que 

não eram considerados seres humanos. Nesta ação poucos escapavam, exceto se a família se 

dispusesse a protegê-los. Nesse caso, Pessotti (1984, p. 12) comenta que isso não acontecia 

com freqüência devido às implicações decorrentes da dependência financeira destas pessoas. 

Dando continuidade, encontrei nas leis bramânicas a concordância na lógica em 

descartar quem fosse julgado diferente. Nessa cultura, o Código de Manu negava o direito de 

herança àqueles que tinham deficiência (CORDE, 1998). Por meio dessa lógica, a pessoa com 

deficiência não se tornava um ser desejável tão somente pela ausência de alguns caracteres 

biológicos que a diferenciavam das demais, mas, sobretudo pela sensação de desconforto 

capaz despertada na coletividade diante de sua imagem que não “combinava” com a visão 

social de seres perfeitos, sem deformidades. 

 Todas essas práticas acima comentadas vão gradualmente sendo redesenhadas a partir 

da idade média. A antiga visão de um ser pavoroso, responsável pelas pestes e ira divina, 

passa gradualmente para a concepção deste como um ser possuidor de alma, portanto, filho de 

Deus. Essa mudança tornou-se possível a partir do que Fonseca (1987) irá chamar de 

“advento do sentimento piedoso” (p. 10). Muito embora essa recente comiseração coletiva, a 

concorrência e as oscilações das antigas concepções metafísicas que buscavam explicar que 

cegos, surdos, ou qualquer limitação física seriam marcas de criaturas demoníacas, possuídas 

pelo demônio ou até mesmo aplacadoras da ira divina ainda podiam ser observadas. 

Com essa mudança de condição, a pessoa com deficiência, antes estrangeira, começa a 

ser alvo do pensamento de outros para o cumprimento de novas práticas, devido à 

permanência de sua existência. Nesta nova realidade, instituições religiosas ligadas à Igreja, 

como asilos e conventos, surgiram como alternativa para o recebimento destes que até bem 

pouco tempo tinham outro fim. 

 Contudo, a permanência da vida dessas pessoas ainda não as garantia o acesso à 

escolarização, uma vez que, até o século XVIII, as explicações em torno da etiologia de 

pessoas com deficiência e outras necessidades especiais se davam por hipóteses fantasiosas 

tendo a presença do misticismo e ocultismo para aclará-las, portanto, sem nenhuma base 

científica (MAZZOTTA, 2002, p. 16). 

 

 

 Observo que, superada a prática de extermínio a esses seres humanos, institui-se outra, 

a do abandono. Esquecidos em espaços lúgubres, pessoas com necessidades especiais foram 
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deixadas para lá ficarem ao desamparo sob o olhar daqueles que dantes julgavam que essas 

mesmas diferenças requisitavam outras ações. 

 E assim permaneceram por muito, aprisionadas através de precárias condições de vida, 

ausentes do recebimento de qualquer preocupação pedagógica, fazendo com que os destinos 

dessas pessoas “deformadas” fossem o caminho do esquecimento e da exclusão social, 

lembradas em raros momentos na história.  

Esse cenário de abandono passou a ser somente modificado a partir da concepção de 

segregação institucional, que igualmente mantinha pessoas com necessidades especiais e com 

deficiências isoladas do convívio social, mas, que agora recebiam atenção de ações 

pedagógicas conforme apresento a seguir.  

 

2.2 Práticas de segregação institucional: os primeiros relatos de experiências 

educacionais 

 

Com a mudança do relacionamento e das expectativas em relação à estas pessoas, 

começa-se a assumir a educação como prática “possível”. Com isso, surgem as primeiras 

iniciativas para o oferecimento de escolarização que, de acordo com Mazzotta (2002), 

apareceram a princípio na Europa e tinham, segundo o autor, diversas expressões para definir 

a educação dessas pessoas, tais como “Pedagogia dos Anormais, Pedagogia Curativa ou 

Terapêutica, Pedagogia da Assistência Social, Pedagogia Emendativa” (p. 17). 

Vale destacar que algumas iniciativas de escolarização para pessoas com deficiência 

foram observadas na história de maneira pontual como o religioso Ponce de Leon, que de 

maneira pioneira para sua época, investiu e escreveu em 1541 a obra “Doutrina para os mudos 

– surdos” (MAZZOTTA, 2002). Com Bueno (2004), iremos igualmente encontrar o destaque 

para outras iniciativas no fim do século XVII e início do XVIII, como as de Kenelm Digby e 

John Bulwer, ambos da Inglaterra, tendo esse último publicado a obra intitulada “Quirologia 

ou Linguagem Natural”; e ainda a de Francesco Lana Terzi na Itália, dentre outras. 

Mas, somente a partir do século XVII é que vamos observar com o médico Juan 

Carlos Bonet o desenvolvimento de um estudo com maior sistematização a fim de compor um 

método de ensino para pessoas surdas com o título “Redação de Letras e Arte de Ensinar os 

Mudos a Falar” (MAZZOTTA, 2002, p. 18). O médico recebeu influência do pensamento 

moderno que buscava, por meio da educação, promover o “conserto” das “imperfeições”, 

dando um sentido racional e se contrapondo às explicações de fundo mítico até então aceitas 

sobre as origens de pessoas com deficiência. 
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Tal qual Bonet, outros médicos nos séculos seguintes se mostraram voltados a 

pesquisar e oferecer atendimento educacional para esses seres humanos como Jean Marc Itard 

(1774-1838), que estudou e desenvolveu um programa de educação para uma criança que 

ficou conhecida na história da educação como o “selvagem de Aveyron” (PESSOTTI, 1984, 

p. 36). 

Esses movimentos em torno de uma educação para pessoas com necessidades 

especiais irão aparecer no Brasil somente no final do século XVIII e começo do XIX com a 

concretização das idéias liberais (JANNUZZI, 1992, p. 19). Contudo, os ideais libertários 

ainda traziam ressalvas quanto ao caráter da educação oferecida, uma vez que essa ainda 

possuía um aspecto muito mais assistencial do que pedagógico. 

Comentando o surgimento da educação para pessoas com necessidades especiais em 

caráter institucional, Jannuzzi (2004, p. 6) dirá que “a educação das crianças com 

necessidades especiais surgiu institucionalmente, mas de maneira tímida, no conjunto das 

concretizações possíveis das idéias liberais que tiveram divulgação no Brasil no fim do século 

XVIII e começo do século XIX”. 

A segregação institucional tinha como orientação tratar a pessoa com deficiência como 

doente, alocando-as em instituições. Isoladas da família e da sociedade, eram abrigadas nestes 

locais, normalmente de caráter religioso ou filantrópico, ficando muitas vezes lá por toda sua 

vida. Neste mesmo período, surgirão as escolas especiais, pois já circulava o entendimento 

que diante de um treinamento adequado tais pessoas poderiam se tornar socialmente 

produtivas. 

Em 1854, através do Decreto Imperial nº. 1.428, teve início o Imperial Instituto dos 

Meninos Cegos, passando em 1891 a se chamar Instituto Benjamin Constant (IBC, 2008). 

Outra instituição de relevo surge em 1857 com o Instituto Nacional de Educação de Surdos 

(INES, 2008), ambos sediados na corte, Rio de Janeiro, criados pelo então Imperador do 

Brasil Dom Pedro II. Neste período, o INES possuía o nome de Imperial Instituto de Surdos- 

Mudos, tendo a peculiaridade de receber surdos somente do sexo masculino, e que em sua 

maioria ainda sofriam diante da prática de abandono pelos seus familiares. 

Vale ressaltar que, mesmo que essas ações tenham sido relevantes na história da 

educação especial, a extensão dos seus feitos se mostrou insuficiente para o acolhimento da 

demanda de cegos e surdos, posto que, segundo Figueira (2008, p. 93),  

 
[...] no ano de 1872, eram atendidos apenas trinta e cinco cegos e dezessete surdos, 
sendo que, na época, havia um contingente de quinze mil, oitocentos e quarenta e 
oito cegos e onze mil quinhentos e noventa e cinco surdos. 
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Dessa forma, as instituições que recebiam as pessoas com deficiência e ofereciam 

educação eram escassas e sob a responsabilidade dos Estados, desobrigando o Império a 

garantir e a resguardar este ensino. O atual Hospital Juliano Moreira, de 1874, em Salvador, e 

a Escola México, de 1887, no Rio de Janeiro (JANNUZZI, 1992) fazem parte do pequeno 

número de espaços que ofereciam alguma alternativa de recepção para pessoas com 

deficiência intelectual. Além dessas instituições que ofereceriam escolarização, destaco dentro 

do cenário nacional o surgimento, em 1929, da Escola Ulisses Pernambucano, em Recife/PE, 

tendo por idealizador um médico de igual nome. 

Além da concepção médicopedagógica que envolvia a educação das pessoas com 

deficiência e demais necessidades especiais, outra vertente que fortemente influenciou a 

educação especial foi a de cunho caritativo, resultado da tradição cristã presente desde a época 

do descobrimento (JANNUZZI, 1992), e a marcante presença de pais na liderança, condução 

e tomada de decisões em associações que igualmente buscavam defender os direitos dos 

educandos com deficiência. Neste sentido, D’Antino (1988) comenta que, 

 
Se por um lado, os fatores que originam as “instituições de pais” estão atrelados a 
uma concepção social de indivíduo portador de deficiência mental como um ser 
incapaz das mais simples formas de expressão, autonomia e participação social, por 
outro lado, a este mesmo indivíduo é imputada a tarefa de “carregar o estandarte” da 
benemerência e filantropia encontradas nos muros cristalizados (e não muito 
cristalinos) das instituições, que insistem em se aprisionar em seu próprio cárcere (p. 
42).  

  

Assim, é possível analisar o quanto estiveram reservados às instituições filantrópicas e 

religiosas, como a Sociedade Pestalozzi, criada em 1934, e a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais (APAE), fundada em 1950, os rumos da educação especial no país. Apesar 

dos investimentos em criar estes institutos para abrigar e oferecer educação no Brasil, o que se 

verifica é que estas iniciativas não atendiam às reais necessidades de aprendizagem desta 

parcela da população. Bueno (2004) comenta que o desgaste sofrido nestas instituições 

tornou-se semelhante ao ocorrido em outros países, onde os espaços para o ensino eram 

subutilizados em detrimento das inúmeras possibilidades de serem exploradas, pois, 

 

 

 

 
Aparentemente o processo de deterioração dos Institutos parece seguir o mesmo 
percurso de seus congêneres franceses. Mas há uma diferença fundamental: 
enquanto os institutos parisienses se transformaram em oficinas de trabalho, seus 
similares brasileiros tenderam basicamente para o asilo de inválidos... Essa diferença 
reflete, por um lado, a pouca necessidade de utilização desse tipo de mão-de-obra, 
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na medida em que uma economia baseada na monocultura para exportação não 
exigia a sua utilização pelo incipiente mercado de trabalho (BUENO, 2004, p. 86).  

 

 

Com isso, a estreita relação de proximidade desta prática segregadora com o campo da 

medicina constitui-se em um fato marcante nesta fase da história da educação especial. Sobre 

este aspecto, Jannuzzi (1992) ainda irá comentar que, no Brasil Império, essa vertente 

médicopedagógica que influenciou essa concepção de prática mantinha crianças e adultos 

segregados em hospitais psiquiátricos, fazendo do espaço ocupado pela pessoa com 

necessidades educacionais especiais um local pouco produtivo e estigmatizado. 

E nessa concepção, responsável por orientar tais práticas, entre as décadas de 1920 a 

1935, o pedagogo era reconhecido e situado como “auxiliar” das orientações dos profissionais 

da área da saúde (JANNUZZI, 1992). Nesse aspecto, a educação assumia uma composição 

que compreendia a “ortopedia mental” dos alunos, tendo o sentido de reparar o defeito e o 

aperfeiçoamento durante a intervenção pedagógica. 

Próxima ao término destas discussões chamo a atenção para a Lei de Diretrizes e 

Bases 4.024/61, aonde vem inaugurar outros avanços rumo às garantias de escolarização de 

pessoas com deficiência, resguardadas no Título X – Da Educação dos Excepcionais, onde 

afirma: 

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

 

Entretanto, essa lei novamente destina às instituições especializadas o oferecimento de 

ensino às pessoas com deficiência, devido à prerrogativa no texto normativo, demonstrando o 

quanto o sistema de ensino público não se mostrava adequado para o recebimento de alunos 

com necessidades educacionais especiais, ficando sob a responsabilidade de instituições 

particulares administrarem tal situação. Reafirmando essa problemática posta quanto ao 

sistema de ensino público para essa clientela, Mazzotta (2002) destaca que 

 
[...] pode-se interpretar que, quando a educação de excepcionais não se enquadrar no 
sistema geral de educação, estará enquadrada em um sistema especial de educação. 
Nesse caso se entenderia que as ações educativas desenvolvidas em situações 
especiais estariam à margem do sistema escolar ou “sistema geral de educação” (p. 
68). 
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Muito embora as determinações da LDB 4.024/61 ainda recuem na total 

responsabilização do Estado ao oferecimento do ensino ao aluno com necessidades 

educacionais especiais, este documento marca o início da superação de um único paradigma 

estabelecido através das práticas segregadoras orientadas pela vertente médico-pedagógica. 

Esse salto no âmbito da educação denota, ao menos parcialmente, o rompimento de um 

paradigma que responsabilizava integralmente a pessoa com necessidade especial pelo seu 

“insucesso” e que, como forma de tentar “reparar essas dificuldades”, buscava sobrepujar as 

particularidades desses seres humanos, tentando fazê-las “parecidas” com as “normais”. 

É possível atribuir o desgaste deste modelo a partir do século XX, resultado dos 

estudos que culminaram nos paradigmas de Normalização e Integração conforme discuto na 

próxima seção. 

Entretanto, mesmo próximos do “fim” deste debate em torno deste conceito existente 

na educação de pessoas com necessidades educacionais especiais, reflito o quanto a 

determinação desse modelo segregador aplicado à educação atendeu, e ainda atende, como 

instrumento de condicionamento social daqueles que através de seus discursos situam que o 

lugar de pessoas com deficiência deve ser ainda distante dos assentos escolares das escolas 

regulares por não “acompanharem” os demais alunos “normais”, atribuindo-lhes assim uma 

“culpa” que de fato não existe, fazendo com que esses seres humanos tenham que exercer 

suas diferenças ainda numa condição de clandestinidade e desvantagem perante as demais 

pessoas para poderem freqüentar as instituições de ensino, mas, sem nenhuma garantia de 

avanço pedagógico por não terem nenhuma de suas necessidades de aprendizagem 

consideradas. 

 

2.3 Práticas integradoras na educação: quando a “tolerância” ainda não acolhe as 

diferenças  

 

 O paradigma da integração escolar nasceu inicialmente com o conceito de 

normalização. Este surgiu nos Países Nórdicos em 1969 (MANTOAN, 2003a), negando o 

tratamento segregador dispensado na vertente médicopedagógica. Nesse antigo pressuposto, 

conforme apresentado, nem a família nem a sociedade precisava ocupar-se da tarefa de educar 

pessoas com alguma necessidade especial, ficando por sob o encargo dos asilos, hospitais e 

outras instituições essa incumbência. 
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 Todavia, neste novo contexto, as hipóteses defendidas pautavam-se na concepção de 

que toda pessoa com deficiência precisaria estar o mais semelhante possível das condições e 

da forma de vida das pessoas “normais”, ou seja, os pilares de sustentação do pensamento 

normalizador vieram dar início ao modelo de educação integradora. Segundo Moussatché 

“normalização é objetivo. Integração é processo” (1997, p. 11). 

 O conceito de integração possuía uma avançada defesa aos direitos de alunos com 

necessidades educacionais especiais para o convívio comum em classes regulares, mas, 

segundo Mantoan (2003a), 

 
Sua noção de base é o princípio de normalização, que, não sendo específico da vida 
escolar, atinge o conjunto de manifestações e atividades humanas e todas as etapas 
da vida das pessoas, sejam elas afetadas ou não por incapacidade, dificuldade ou 
inadaptação (p. 22). 
 

 

Entrevejo que nesse paradigma, as práticas já apresentavam modificações em relação 

às duas comentadas, posto que nesta, passam a ser oferecidos espaços para o ensino numa 

mesma sala de aula para crianças e jovens com necessidades educacionais especiais 

juntamente com os demais alunos. Mas, esses recém estudantes ingressam nas salas sob a 

escondida ressalva de que precisam se adaptar ao ritmo já existente nas instituições de ensino. 

Com isso, a prática contida na integração escolar ainda escondia a lógica da 

incompletude entre estas pessoas.  

É possível observar este fato mediante a própria concepção que a origem do nome 

integrar encerra. Segundo o dicionário Ferreira (2001, p. 424), este quer dizer “completar, 

tornar inteiro”. Ocorre que essa definição, e, por conseqüência, a sua prática na educação, 

esconde uma incoerência interna dentro dos seus fundamentos, uma vez que ao postular que a 

pessoa com deficiência precisa ser integrada, ou seja, incorporada a um contexto que nada faz 

para aceitá-la como é, mas que tenta homogeneizá-la junto às demais pessoas, nega em si o 

que faz de nós seres humanos, a individualidade. 

E, por entender que enquanto seres inconclusos, “deficientes ou não”, jamais nesta 

prática ou qualquer outra, deveria recair sobre as pessoas com necessidades especiais um 

atestado de falha ou defeito que precisa ser corrigido em função das suas particularidades. 

  

 

Com isso, a escola pautada a partir de uma prática integradora busca transformar as 

diferenças entre as pessoas em tipologias possíveis de serem moldadas através da inserção 

parcial e condicional dos alunos nas escolas regulares. Segundo Rodrigues (2003), “na lógica 
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da homogeneidade, a escola tradicional procedia de acordo com as idéias de nível e 

uniformidade, obrigando os alunos a se adaptarem às exigências do sistema” (p. 14).  

 E assim, mediante uma ética pautada na igualdade de oportunidades, compreendendo 

que todos são iguais, a prática pedagógica na perspectiva integradora mantinha o velado 

discurso da exclusão. Por descartar as necessidades particulares de aprendizagem entre eses 

alunos, a pretensão de um excelente desenvolvimento seria sempre um espectro que 

acompanharia todos os discentes, principalmente aqueles que apresentassem alguma 

dificuldade mais acentuada. 

Assim, os equívocos vivenciados nesse paradigma que ainda vigora no interior de 

muitas salas de aula revelam uma prática permeada pela distância entre professor e aluno, 

podendo tais posturas ser explicadas a partir do consenso de deficiência como doença. Nesse 

sentido, Carvalho (2000) pontua que “no imaginário social, a deficiência (principalmente a 

mental) tem foros de doença, exigindo, portanto, cuidados clínicos e ações terapêuticas” (p. 

16). 

Refletindo acerca da prática pedagógica dentro desta perspectiva, vi através de autores 

como Mantoan (2003a), Carvalho (2000a), Rodrigues (2003) dentre outros, as críticas quanto 

ao enfoque dado nesta concepção à diferença entre as pessoas como sinônimo de fracasso.  

Mesmo diante de práticas que não estimulam as competências e habilidades nos 

alunos, neste paradigma, os saldos positivos são percebidos quanto ao esvaziamento das salas 

especiais que abrigavam discentes com alguma necessidade especial ou deficiência. Vez que 

esses antes tinham negada a oportunidade de estudar numa sala de aula regular, e, ainda, o 

nascimento dos primeiros serviços de apoio ao aluno com necessidade especial, como 

oferecimento do ensino itinerante, algo que dantes sequer era cogitado para esses estudantes. 

 As fragilidades advindas desse modelo na educação também aparecem na legislação 

nacional. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº. 5.692/71 se mostrou uma promessa não 

efetivada. O único artigo destinado a discutir a educação especial reforçava a apatia com que 

foi tratado esse tema ao longo de décadas, pois o texto diz que 

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

 
  

 

 Deste modo, o escasso espaço para discussão sobre o tema com a publicação de um 

único artigo gera, segundo Carvalho (2000a), equívocos quanto à sua interpretação que são 
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percebidos em seus efeitos ainda nos dias de hoje, como o encaminhamento de alunos sem 

deficiência para salas especiais apenas por estarem fora do modelo idade/série.  

 Mesmo com os equívocos vivenciados com o modelo integrador, nesta prática surgiu a 

possibilidade para unir, mesmo que a princípio somente fisicamente, pessoas com e sem 

deficiência, destas compartilharem dos mesmos recursos disponíveis na escola, e, pela 

primeira vez, poderem pleitear o desempenho de uma atividade laboral a partir da maior 

abertura no mercado de trabalho.  

 Vale destacar que esses primeiros passos não foram conquistados facilmente, mas, 

puderam marcar as primeiras luzes rumo a defesas maiores, não somente por uma escola 

inclusiva, mas, sobretudo uma sociedade inclusiva, formada a partir de uma cultura de 

respeito à diversidade, onde não somente pessoas com alguma necessidade especial possam 

ser respeitadas por suas diferenças, mas, todos aqueles que dela arrogarem o direito. 

 

2.4 A prática escolar inclusiva: quando a diversidade se opõe ao preconceito. 

 

 O conceito de inclusão escolar foi sendo gradualmente construído a partir da 

insatisfação com a idéia em “etiquetar” pessoas através de códigos médicos em função de 

suas deficiências e outras necessidades educacionais especiais, algo que ocorria de modo 

recorrente com as práticas as quais comentei anteriormente. A abrangência das idéias contidas 

no paradigma inclusivo se mostra bem maior do que uma oportunidade em freqüentar uma 

sala de aula juntamente com outros alunos. Na inclusão, a escola é apenas um dos inúmeros 

espaços onde pessoas, não somente aquelas com necessidades educacionais especiais, podem 

exercer a sua cidadania. 

 De acordo com Mitler (2003), ao pensarmos o conceito de inclusão “estamos falando 

sobre uma mudança da idéia de ‘defeito para um ‘‘modelo social” (p. 25), pois as diferenças 

biológicas e estéticas deixam de ser condição para a prática do estigma social.  

 A inclusão proporcionou um salto qualitativo em relação ao conceito de viver com as 

diferenças. A idéia condensa a aceitação da diversidade e reúne modificações em seus 

fundamentos que vão além do contexto educacional, como já o disse, para ações maiores, 

como as reformas arquitetônicas e um maior compromisso de unidades empregadoras em 

abrir oportunidades de trabalho para profissionais com deficiência ou qualquer outra 

necessidade especial. 
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Com essas mudanças sociais, os avanços na educação não poderiam deixar de ser 

esperados. Essa perspectiva encerra uma consciência antiga e óbvia, porém, alvo de muitos 

combates, de que todos nós somos diferentes uns dos outros. Por isso, as ações oriundas de 

uma prática pedagógica guiada por esse entendimento priorizam as particularidades de 

aprendizagem de todos os alunos, inclusive daqueles com necessidades educacionais 

especiais, de modo a atendê-las. 

Nesta direção, a educação dentro desta ótica traz, em seu arcabouço, a ruptura com o 

binômio inclusão/exclusão, posto que a heterogeneidade passa a ser vista como algo positivo 

e natural, sem alteração ou prejuízo para quem a possua. E partindo desse entendimento, os 

ganhos advindos a partir de tal prática pedagógica que celebra as diferenças assumem uma 

dimensão que não busca mais “alimentar” a deficiência em pessoas com deficiência, posto 

que, 
 
Quando existem programas adequados, a inclusão funciona para todos os alunos 
com e sem deficiências, em termos de atitudes positivas, mutuamente desenvolvidas, 
de ganhos nas habilidades acadêmicas e sociais e de preparação para a vida na 
comunidade (STAINBACK, 1999, p. 22). 

  

Tomando tal posicionamento, a prática pedagógica nesta dimensão inclusiva, e por 

que não dizer, social, se distancia consideravelmente da prática pensada a partir da concepção 

integradora, pois a suposta classe homogênea que em tempo algum da história existiu passa a 

dar lugar a uma convivência plural. A esse respeito, Mitler (2003) irá dizer que a inclusão 

escolar difere da integração “muito mais do que uma moda e uma semântica do politicamente 

correto” (p. 34). Pois, 

 
A inclusão implica uma reforma radical nas escolas em termos de currículo, 
avaliação, pedagogia e formas de agrupamento dos alunos nas atividades de sala de 
aula. Ela é baseada em um sistema de valores que faz com que todos se sintam bem-
vindos e celebra a diversidade que tem como base o gênero, a nacionalidade, a raça, 
a linguagem de origem, o background social, o nível de aquisição educacional ou a 
deficiência (MITLER, 2003, p. 34). 
 

 

Entretanto, essa escola inclusiva com todos os objetivos sociais e pedagógicos que 

busca cumprir ainda não se constitui realidade unânime no atual cenário da educação, posto 

que a maioria das instituições de ensino e professores resiste em compreender que o “o aluno-

padrão não existe: cada integrante deste cenário deve ser valorizado como é, e todo o processo 

de ensino-aprendizagem deve levar em conta estas diferenças” (SANTOS; PAULINO, 2006, 

p. 12-13). 

 



47 
 

 

Todavia, mesmo não sendo vivenciada em sua plenitude e alvo de combates de 

professores que alegam não saber trabalhar com alunos “assim”, têm-se visto igualmente 

exemplos provindos da escola pública que evidenciam a brava resistência de professores, bem 

como gestores, em pensar práticas pedagógicas que visem promover a inclusão na sua 

comunidade escolar, tentando por meio do trabalho contínuo a superação das esfinges postas 

dentro de uma realidade escolar de poucos recursos e salas superlotadas. 

Ao me reportar às dificuldades elencadas por esses docentes e gestores quanto ao 

recebimento de alunos com necessidades especiais, recebi em vários episódios de minha 

trajetória profissional a explicação que a presença destes discentes alteraria o ritmo de 

aprendizagem de alunos considerados “normais”, retardando assim o avanço destes. Baseados 

nesta lógica, onde a ausência de um aluno com deficiência poderia promover tão “benéfico” 

impacto sobre os demais, Rodrigues (2003) alerta que, 
 
A classe homogênea, tão do agrado do professor num passado ainda recente, em que 
os alunos realizavam as mesmas tarefas da mesma maneira, ao mesmo tempo e com 
os mesmos recursos didáticos, terá de ceder lugar à classe heterogênea (que sempre 
foi), na qual alunos com as mais variadas e diversas expectativas, competências e 
possibilidades não só convivem, como são pretexto e contexto da própria definição e 
organização do processo ensino-aprendizagem (p. 15). 
 

 

Sendo assim, os argumentos contrários que propagam a impossibilidade de no espaço 

escolar ser desenvolvida uma prática pedagógica voltada para todos os alunos, e por isso, 

inclusiva, são passo a passo diluídos, uma vez que, 

 
Quando, pois, um professor diz que “não dá para fazer um bom trabalho em uma 
escola de periferia, onde estão estudando crianças pobres, negras, sem dentes, 
revoltadas com a vida e violentas por natureza”. Esse professor está facultando que 
esses predicativos se tornem realidade como em uma profecia de auto-realização 
(LIMA; MOURA, 2003, p. 82). 
 

 

 Sob essa perspectiva, o saldo adquirido das experiências com a integração escolar e 

com os outros modelos que o antecederam mostra que a inclusão se coloca na palavra de 

ordem para uma prática pedagógica refletida pela busca da independência pessoal, social e 

pedagógica da pessoa, que também é aluno, e, que tem além de outras características uma 

deficiência. Caso contrário, haveria sob uma nova nomenclatura a velha e tão conhecida 

educação especial, especial não pelas suas ações inclusivas, mas, por arrogar “inclusão” 

somente para quem dela pudesse usufruir. 
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Destarte, dentro do debate acerca da inclusão escolar a prática pedagógica que a guia 

concorda uma convivência que não postula limites pré-fixados a serem atingidos pelos alunos, 

porquanto todos possuem capacidades e ritmos próprios que devem ser respeitados, algo já 

dito por Lima (2005), onde “está na sociedade o limite de uma pessoa com deficiência e não 

na sua própria deficiência” (p. 3).  

Entretanto, cabe destacar que essas conquistas pedagógicas não se deram sem a 

contribuição de leis e convenções que ajudaram na legitimação de uma cisão na maneira de 

olhar a diversidade iniciada há muito, ampliando os avanços obtidos a partir deste paradigma, 

aspecto que será aprofundado a seguir. 

 

2.4.1 A prática inclusiva na educação: no que as leis e convenções contribuíram  

 

 A abertura oficial de um novo modelo de educação para pessoas com necessidades 

especiais se dá com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, documento gerado 

através da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, em Jontien (1990), e ganhou um 

fôlego maior com a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, que deu 

origem à Declaração de Salamanca (1994), assinada por representantes de vários países e 

organizações internacionais. 

 Dentre esses dois marcantes eventos para os princípios de uma educação inclusiva, 

outros também ajudaram a pensar a eliminação das barreiras discriminatórias imputadas às 

pessoas com deficiência, como a Declaração de Manágua (1993), a Convenção 

Interamericana para Eliminação de todas as Formas de Discriminação Contra as Pessoas 

Portadoras de Deficiência (1999), a Declaração Internacional de Montreal sobre Inclusão 

(2001) e a Convenção Internacional Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2006). 

 Todos esses documentos ampliam os direitos de crianças e jovens com necessidades 

educacionais especiais, abrangendo o conceito de uma prática inclusiva para além dos limites 

do pedagógico. A sociedade, a partir do entendimento do corpus destas leis e convenções 

discutidas, deixa de ver essas pessoas como párias sociais e resgata a histórica dívida humana 

com esses cidadãos. 

A partir dessas leis, a discriminação do convívio entre as diferenças passou a ser 

combatida pelo status legal, tendo mais especificamente, com a Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos, em 1990, o papel de lançar as primeiras sementes quanto à política de 

educação inclusiva, orientando para a importância de no cenário da educação haver a 
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promoção de um ambiente adequado à aprendizagem para todos, assim como se mostra 

exposto no art.6 do documento resultante desse encontro: 

 

 

 
A aprendizagem não ocorre em situação de isolamento. Portanto, as sociedades 
devem garantir a todos os educandos assistência em nutrição, cuidados médicos e o 
apoio físico e emocional essencial para que participem ativamente de sua própria 
educação e dela se beneficiem. Os conhecimentos e as habilidades necessários à 
ampliação das condições de aprendizagem das crianças devem estar integrados aos 
programas de educação comunitária para adultos. A educação das crianças e a de 
seus pais ou responsáveis respaldam-se mutuamente, e esta interação deve ser usada 
para criar, em benefício de todos, um ambiente de aprendizagem onde haja calor 
humano e vibração (DECLARAÇÃO MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO PARA 
TODOS, 1990). 
 

 

 Concordando com semelhante perspectiva, no que diz respeito ao surgimento de uma 

escola inclusiva contida numa sociedade guiada por valores como o respeito mútuo e a 

intolerância na adoção de medidas discriminatórias, é que a Declaração de Manágua (1993) 

também vem contribuir em seus pressupostos, no item O IDEAL. Neste, pode-se encontrar 

similar interesse por uma sociedade conduzida por fins de não-discriminação, assim como se 

vê em trecho do documento abaixo: 

 
Queremos uma sociedade baseada na equidade, na justiça, na igualdade e na 
interdependência, que assegurem uma melhor qualidade de vida para todos sem 
discriminações de nenhum tipo; que reconheça e aceite a diversidade como 
fundamento para a convivência social. Uma sociedade na qual o respeito à dignidade 
do ser humano e à condição de pessoa de todos os seus integrantes sejam valores 
fundamentais; que garanta sua dignidade, seus direitos, sua autodeterminação, sua 
contribuição à vida comunitária e seu pleno acesso aos bens sociais 
(DECLARAÇÃO DE MANÁGUA, 1993). 
 

 

Não obstante a agenda nacional e internacional discuta e produza documentos e 

argumentos em favor da inclusão social e escolar, os resultados práticos dessa luta ainda se 

mostram tímidos em função da constatação das práticas pedagógicas das escolas 

desenvolvidas para esses alunos, pois essas práticas ainda não atendem às especificidades dos 

alunos com necessidades educacionais especiais.  

A respeito dessa problemática, a Declaração de Salamanca (1994) destaca a 

importância para que os sistemas de ensino e programas educacionais sejam levados a se 

preparar no sentido de se levar em conta a vasta diversidade de tais características e 

necessidades, estando às escolas com o papel de se adequarem a uma “pedagogia centrada na 

criança, capaz de satisfazer a tais necessidades (p.01)”. 
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 A Declaração de Salamanca expande o conceito de necessidades educacionais 

especiais para crianças que não estejam conseguindo se adaptar à escola, envolvendo quem 

apresenta dificuldades temporárias ou definitivas, as que estejam residindo nas ruas, as 

repetentes, enfrentando problemas emocionais ou em condições de miséria. Com isso, a 

preparação do sistema educativo se torna o grande verbo para todos envolvidos no processo 

educacional, assumindo as responsabilidades com o atual cenário de ensino para alunos com 

necessidades educacionais especiais e se propondo a mudar. 

 E, neste sentido, buscando reagir ao conformismo quanto à necessária mudança na 

educação e na prática pedagógica para alunos com necessidades educacionais especiais, 

Sartoretto (2008) ressalta que 
 
O argumento do despreparo dos professores não pode continuar sendo álibi para 
impedir a inclusão escolar de pessoas com deficiência. Se não estamos preparados, 
precisamos urgentemente nos preparar. E uma verdadeira preparação começa com a 
possibilidade e pelo desafio de acolher as diferenças na sala de aula e pela busca de 
novas respostas educacionais. Nesse processo, a responsabilidade é de todos- pais, 
diretores, supervisores, orientadores educacionais, professores, alunos- e, 
principalmente, das autoridades, responsáveis pela definição e implementação das 
políticas educacionais (SARTORETTO, 2008). 
 

 

As implicações deste posicionamento resultam em posturas igualitárias na sociedade e 

na educação, em que todas as crianças podem e devem estudar, crescendo juntas como seres 

humanos. Este aspecto tem na Convenção Interamericana para Eliminação de todas as Formas 

de Discriminação Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência (1999) um grande reforço, 

porquanto, apesar de não tratar diretamente da educação, os seus fundamentos proíbem 

qualquer diferenciação que implique exclusão ou restrição de acesso a direitos fundamentais, 

sendo a educação um destes direitos (FÁVERO, 2004). 

 Esses documentos acima citados consideram em sua proposta os princípios que 

orientam um novo modelo de sociedade e educação que não exclui seus integrantes e também 

não percebe a garantia dos direitos básicos como um favor concedido, mas o cumprimento 

tardio de uma obrigação para com esses cidadãos que tiveram por longo período suas vozes e 

necessidades ignoradas. 

 Esse conceito de igualdade e atendimento às necessidades especiais de pessoas com 

deficiência arduamente conquistada, ao menos legalmente, também está presente na 

Declaração Internacional de Montreal sobre Inclusão (2001). Esta declaração afirma a 

parceria entre governos, trabalhadores e a sociedade civil, com o objetivo de que esses 
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cidadãos tenham acesso à participação da construção de uma nova sociedade tanto nos 

aspectos relacionados à educação quanto na justa inserção desta camada no mercado de 

trabalho. Diz este documento que 

 

 

 
O acesso igualitário a todos os espaços da vida é um pré-requisito para os direitos 
humanos universais e as liberdades fundamentais das pessoas. O esforço rumo a 
uma sociedade inclusiva para todos é a essência do desenvolvimento social 
sustentável (DECLARAÇÃO INTERNACIONAL DE MONTREAL SOBRE 
INCLUSÃO, 2001). 
 

 

Dentro do âmbito nacional, destaco que a legislação brasileira apresenta igualmente 

uma preocupação em atender a todos os cidadãos sejam esses com ou sem deficiência, uma 

vez que a Constituição, promulgada no ano de 1988, se constitui como lei maior do país, 

assegura em seu Art. 5º a igualdade de todos perante a lei, bem como garante o direito à 

educação, inclusive às pessoas com deficiência e demais necessidades educacionais especiais, 

tal qual consta no Art. 6º desta lei. Assim, 
 
São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição (BRASIL, 1988). 
 

 

 Em outro trecho da mesma lei, no Art. 7, inciso XXXI, ela estabelece a “proibição de 

qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de 

deficiência”, e, no Art. 37, inciso VIII, “garante às pessoas com deficiência a reserva de 

percentual de vagas de cargos e empregos públicos”. Esses aspectos demonstram os 

resultados das conquistas dos direitos pela oportunidade de trabalho, respeitando todos que se 

candidatem e estejam qualificados. 

 Mesmo observando os avanços na Constituição no tocante ao reconhecimento das 

pessoas com deficiência, como cidadão não se ignoram as fragilidades ainda existentes nas 

relações sociais com esses personagens. Muitas conquistas garantidas por força de lei, como o 

direito ao trabalho, à educação e à saúde, são desrespeitadas, fazendo do gozo natural de todo 

ser humano, as garantias mínimas de sobrevivência, uma situação que ainda precisa ser 

barganhada com a vontade de administradores públicos e/ou contratantes empresariais.  

  

Assim como no documento acima citado, encontrei em outro a Lei nº 8.069 de 1990, 

que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, no Art. 53, a certificação de que 
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toda criança e adolescente tem direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua 

pessoa, preparando-o para o exercício da cidadania (BRASIL, 1990, p. 23). Esta legislação 

pretende garantir os direitos das pessoas com deficiência, tal como consta no Art. 54, inciso 

III deste mesmo documento, em que coloca o dever do Estado em prestar um “atendimento 

educacional especializado para os portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular 

de ensino” (BRASIL, 1990, p. 24), buscando dirimir as barreiras protecionistas erguidas sob a 

égide do preconceito. 

Já no tocante à Lei de Diretrizes e Bases 9394/1996, que dispõe sobre a educação, essa 

traz a garantia, através dos artigos 58, 59 e 60, da oferta de Educação Especial no ensino 

regular, já durante a educação infantil, que tem início a partir de zero ano. As creches dentro 

de sua atual e reconhecida função de cuidar e educar devem estar preparadas para crianças 

com necessidades educacionais especiais.  

Este dever pode ser observado no parágrafo 3º do artigo 58 da referida lei, o que se 

constitui um considerável salto na qualidade da educação dessa parcela da população, haja 

vista a referência legal firmada no compromisso com a educação. 

A primeira menção feita na Lei de Diretrizes e Bases 9394/1996 consta no art. 4, 

inciso III, quanto ao atendimento educacional especializado, onde coloca “o atendimento 

educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, 

preferencialmente na rede regular de ensino” (p. 20). Neste sentido, a compreensão oriunda 

desta alínea encaminha a responsabilização do Estado sobre a educação especial. 

Esta lei no seu art. 59, incisos I e II, ressalta a importância dos 

 
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para 
atender às suas necessidades; 
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido 
para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e 
aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados 
(BRASIL, 1996). 
 

 

Vale destacar que o art. 60 desta referida lei acima citada constitui outro avanço, visto 

que busca estabelecer com “os órgãos normativos de ensino critérios de caracterização das 

instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação 

especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder Público” (BRASIL, 1996, p. 25). 

Todas essas garantias para esses alunos diferem das antigas conquistas aprovadas nas 

outras Leis de Diretrizes e Bases nº 4.024/61 e nº 5.692/71, pois estas não apresentavam, ao 

longo do texto, propostas que expusessem as condições necessárias para a escolarização 

destes educandos. 
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Contemplando a mesma preocupação em dar continuidade a uma política de educação 

inclusiva, o Plano Nacional de Educação – PNE (Lei Nº. 10.172, de 2001) tem com a 

educação especial o compromisso em manter os direitos das pessoas com necessidades 

especiais ao ensino em consonância com o art. 208 da Constituição Federal de 1988. Contudo, 

a educação especial ainda é alvo de muitos ajustes, pois as mudanças implantadas com o PNE 

na educação para esta modalidade ainda não suscitaram a esperada mudança no contexto da 

prática pedagógica no ensino regular. 

No mesmo ano de 2001, a Resolução CNE/CEB nº02/2001 que instituiu as Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica desempenhou um importante papel 

na elaboração de um documento que buscava em seus pressupostos atender uma dupla 

preocupação: o amparo ao docente para o recebimento de alunos com educandos com 

necessidades educacionais especiais, bem como a garantia de matrícula para todos estes 

discentes, tendo, através desta ação o respeito às especificidades desses educandos. De acordo 

com este documento, os currículos, metodologias e recursos didáticos devem servir de suporte 

à prática dos professores que ao longo dessa avaliam as particularidades existentes nos alunos. 

Desta forma, a legislação busca recuperar o período em que as atenções voltadas para 

essas pessoas eram quase inexistentes, fazendo, a partir desta mudança de postura, com que 

esses alunos sejam assistidos. Mas, algo que igualmente chama a atenção neste debate é a 

inclusão da importante figura do professor e das suas condições para realização da sua prática, 

posto que essa abertura no diálogo permite que se possa enxergar as dificuldades para se 

realizar uma prática tanto docente quanto pedagógica, voltada para a diversidade, 

compreendendo que a resistência de muitos docentes não se apresenta tão somente fruto do 

preconceito e da intolerância, mas também, do receio pelas condições de escassez de recursos 

dentro das escolas, aliada ao quadro de despreparo profissional em que se encontram. 

Assim, percebo um atual movimento preocupado com uma melhor formação 

profissional para os profissionais que atuam direta ou indiretamente na escola junto a tais 

alunos, nisso resultando uma melhor prática. E neste território, a Lei Federal nº 10.436/2002, 

que dispõe acerca do reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais como um meio oficial de 

comunicação, diz no seu Art. 4º: 

 
O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, municipais e do 
Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de Educação 
Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis médio e superior, do 
ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras, como parte integrante dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais - PCNs, conforme legislação vigente (BRASIL, 2002). 
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O resultado de ações como a desempenhada por essa lei busca garantir no campo da 

educação melhores condições para os profissionais da área realizar de fato uma prática 

pedagógica inclusiva, uma vez que desconhecer a maneira ou língua a qual o aluno se utiliza 

para se comunicar com o mundo, impedindo assim uma primeira troca de saberes e 

experiências, já constitui uma primeira e fundamental barreira à promoção do paradigma 

escolar inclusivo. 

Da mesma forma, as leis que orientam a inclusão escolar inserem na agenda de 

interesses a formação adequada para o professor, apresentando na portaria 2.678/2002, que 

dispõe sobre as diretrizes e a produção e difusão do Sistema Braille, a visualização desta nova 

política para a educação de pessoas com necessidades educacionais especiais. Este novo olhar 

aparece refletido no Art.1º deste documento, que “aprova o projeto da Grafia Braille para a 

Língua Portuguesa e recomenda o seu uso em todo o território nacional” (BRASIL, 2002a). 

 E por fim, compartilhando de semelhante preocupação no atendimento às necessidades 

de alunos com deficiência a Portaria nº 948, de 09 de outubro de 2007, dá origem à criação da 

Política Nacional de Educação na Perspectiva da Educação Inclusiva.  

Lançada no ano de 2008, essa portaria encerra a perspectiva de atendimento integral às 

necessidades educacionais especiais de todos os alunos. Essa política, como mais uma 

conquista legal, busca retirar do local de coadjuvante o educando, para, colocá-lo no centro da 

prática pedagógica, pois, mesmo convivendo na atualidade com o conceito de inclusão 

escolar, muitos ainda permanecem segregados, e, em melhores condições, integrados em 

supostas “salas inclusivas”. Desse modo, essa política visa em seus objetivos:  

 
[ ] assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando os sistemas de ensino 
para garantir: acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e 
continuidade nos níveis mais elevados do ensino; transversalidade da modalidade de 
educação especial desde a educação infantil até a educação superior; oferta do 
atendimento educacional especializado; formação de professores para o atendimento 
educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão; 
participação da família e da comunidade; acessibilidade arquitetônica nos 
transportes, nos mobiliários, nas comunicações e informação; e articulação 
intersetorial na implementação das políticas públicas (BRASIL, 2008, p. 14). 
 

 

Esses vários documentos que comentei permitiram a presença de um cenário na 

educação com novos indicadores para as ações desenvolvidas no ensino de alunos com 
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necessidades educacionais especiais, fazendo com que dessa forma haja uma melhor estrutura 

para a construção de uma prática pedagógica no contexto escolar para esses alunos, 

preocupada com a inclusão destes. 

Assim, conforme realizado no primeiro capítulo, tecendo os fios do pensamento no 

diálogo com os autores, tive neste, que trata das diversas concepções que orientam as práticas 

na vida e na educação das pessoas com deficiência e outras necessidades educacionais 

especiais, a mesma preocupação, tendo destacado nesta última seção a relevância das leis e 

convenções que contribuíram para a idéia de inclusão neste trabalho. 

Através desta aproximação com os conceitos trabalhados nesta última seção, fui 

enxergando que sem esses mesmos tal paradigma não possuiria tão forte brado no cenário da 

educação como se revela atualmente.  

O signo inclusão se tornou a palavra de ordem, mas apesar de considerá-la o melhor 

exemplar que possa representar uma prática pedagógica para todos, sem exclusões, sei dos 

embaraços que ainda residem em torno desse termo, mesmo assim creio, mas, sobretudo, 

apresento à luz da teoria que sustenta o arcabouço desse modelo social e também escolar as 

noções que atestam a possibilidade desta tornar-se real no interior das escolas. 

Numa prática pedagógica inclusiva, todos, sem exceções, possuem vez e voz, as 

práticas desenvolvidas na escola são pensadas a partir dos alunos que lá existem, sem 

mascaramentos, e os alunos, esses tão esquecidos ou pouco atendidos dentro de outras 

concepções, freqüentam a escola, mas, sobretudo, participam dela, deixando de receber os tão 

conhecidos títulos de “alunos de inclusão”, numa prática pedagógica inclusiva esses mesmos 

alunos passam a ser: João, Maria, Luizinho..., retomam a sua condição de criança realmente. 
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3 - O CAMPO EMPÍRICO: PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES COM A REALIDADE 
INVESTIGADA 
 

Neste capítulo tenho o objetivo de descrever o caminho teórico e metodológico desta 

pesquisa, que teve como finalidade compreender como vem sendo desenvolvida a prática 

pedagógica escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental presente em escolas que se 

declaram inclusivas para alunos com deficiência e demais necessidades educacionais 

especiais matriculados em salas regulares.  

Na busca por compreender o objeto investigado, utilizei uma abordagem teórico-

metodológica de caráter qualitativa, visto que ela “situa-se no campo profundo das relações 

sociais, exigindo a “imersão” e não o “distanciamento” da realidade” (SANTOS, 2002, p. 45). 

Outra justificativa que referendou a escolha pela abordagem qualitativa se deu ao fato 

que durante a pesquisa busquei me orientar com “a vivência, com a experiência, com a 

cotidianidade” (MINAYO, 2003, p. 24) do objeto que tencionava interpretar. Por isso, sendo a 

realidade do objeto a prática pedagógica para alunos com necessidades educacionais 

especiais, de caráter multifacetado, esse enfoque conferiu a possibilidade de compreender 

melhor o fenômeno investigado. 

Nesta perspectiva, a pesquisa foi sendo tecida com o cuidado para que as informações 

coletadas pudessem oferecer uma dimensão interpretativa sobre a realidade e não somente 

ratificar o que eu já havia conjecturado sobre o objeto. Com esse cuidado, fui gradualmente 

me identificando com a pesquisa de cunho etnográfica, vez que o dinamismo desta pesquisa 

me mostrou mais próxima de observar a prática pedagógica para alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

Adentrando neste campo de estudo, conheci as idéias de Malinowski e Radcliffe-

Brown, representantes importantes deste universo teórico que envolve a etnografia. Esses e 

outros autores, tais como André (1995), postulam que esse método busca o entendimento 

sobre a natureza que investiga, e não somente a racionalização acerca do objeto, assim como 

os métodos científicos experimentais. 

 Esta maneira de interpretar a realidade observada, algo possível através do método 

etnográfico, foi um aspecto decisivo para a aproximação com este, pois, “a principal 
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preocupação na etnografia é com o significado que têm as ações e os eventos para as pessoas 

ou grupos estudados” (ANDRÉ, 1995, p. 19). 

 

 

Essa característica do método, ausente de decisões ou hipóteses apriorísticas, foi para a 

pesquisa, nas duas fases, a exploratória e a de campo, já coletando os dados que me serviram 

de análise o meu ponto de partida e chegada, pois este possibilitou um envolvimento com o 

campo que trouxe registros de grande valor heurístico, mas, sobretudo humano para o 

presente estudo. 

A partir desses princípios, busquei selecionar o campo para a realização desta pesquisa 

através do estudo exploratório, sendo este a primeira e importante etapa que antecede ao 

ingresso no campo.  

De acordo com Minayo (2000), 
 
A fase Exploratória da Pesquisa é tão importante que ela em si pode ser considerada 
uma Pesquisa Exploratória. Compreende a etapa da escolha do tópico de 
investigação, de delimitação do problema, de definição do objeto e dos objetivos, de 
construção do marco teórico conceitual, dos instrumentos de coleta de dados e da 
exploração do campo (p. 89). 
 

 

Diante desse entendimento, gradualmente me aproximei do campo empírico, tendo em 

mente a observação de Minayo (2003) quanto à entrada neste, onde “devemos buscar uma 

‘aproximação’ com as pessoas selecionadas da área de estudo” (p. 54). 

 

3.1 A escolha do campo 

 

O campo para realização da pesquisa se constituiu em duas escolas dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental que se declaram inclusivas na Rede Municipal de Ensino da Cidade 

de Recife (RMECR). Tendo como fundamento que entre as redes municipais da região 

metropolitana que trabalham dentro de uma proposta intitulada inclusiva, essa rede foi a que 

recebeu maior destaque. 

Na Rede Municipal de Ensino da Cidade de Recife, identifiquei por meio da pesquisa 

exploratória, com a aplicação do primeiro instrumento metodológico de coleta, a entrevista 

semi-estruturada com uma funcionária da Gerência de Educação Especial, a presença de 

algumas ações que diferenciam essa rede em relação às outras, no que tange a promoção do 

aluno com necessidades educacionais especiais no ensino regular.  



58 
 

Entre essas ações, destaco a presença de estagiários com a formação de nível médio 

(Normal Médio) ou superior (Pedagogia), para auxiliar a prática docente do professor que 

possua alunos com alguma necessidade educacional especial; a presença da Sala de Apoio 

Pedagógico Especializado (SAPE), local onde, pela Região Político-Administrativa (RPA), 

crianças da rede são atendidas uma ou duas vezes na semana em horário extra-escolar por 

professores itinerantes especializados. 

 

 

Ao escolher este importante recurso, defini um roteiro para as perguntas, conforme 

apresento no apêndice A, contudo, mantive a atenção para guardar grande flexibilidade em 

sua execução, tendo como princípio o pleno atendimento aos meus “questionamentos básicos, 

amparados em teorias e hipóteses que interessam à pesquisa” (TRIVINÕS, 2006, p. 174). 

Sendo através deste que obtive os primeiros dados que compõem as respostas ao primeiro 

objetivo deste trabalho. 

Identifiquei também nesta rede, ainda por meio da entrevista semi-estruturada, a 

parceria com profissionais da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, prestando 

atendimento aos alunos com deficiência matriculados no município. Esta secretaria municipal 

também mantém parceria com o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Professor Zaldo 

Rocha, localizado no bairro Encruzilhada, Recife, para os alunos com autismo e outros 

transtornos invasivos do comportamento em horário extra-escolar. 

Outra ação movida, diz respeito às formações continuadas promovidas para os 

professores ao longo do ano letivo em todas as modalidades de ensino, e nessas a presença de: 

curso de libras, encontros com professores itinerantes e estagiários, formação docente com os 

professores especializados do SAPE, curso teórico de fundamentos da educação inclusiva, e 

formações para os gestores em educação inclusiva. A existência desse calendário para todos 

os docentes da rede, segundo informações fornecidas da Gerência de Educação Especial por 

intermédio da entrevista semi-estruturada, me indicou a princípio uma maior preocupação na 

formação de seus profissionais de ensino. 

E, por fim, para os docentes que já possuem alunos com deficiência, há a presença 

sistemática do professor itinerante na instituição escolar, profissional que possui sua presença 

amparada pelas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial de 2001, onde no subitem 4.2 

diz ser um serviço de 
 
[...] orientação e supervisão pedagógica desenvolvida por professores especializados 
que fazem visitas periódicas às escolas para trabalhar com os alunos que apresentam 
necessidades educacionais especiais e com seus respectivos professores de classe 
comum da rede regular de ensino (BRASIL, 2001, p. 50). 
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Durante essa aproximação com o campo, tive conhecimento sobre o modo de 

organização da Secretaria de Educação da Rede Municipal de Ensino de Recife e suas 

diretorias. Sendo essas: Diretoria Geral de Ensino e Formação Docente (DGEFD); Diretoria 

Geral de Tecnologia na Educação e Cidadania (DGTEC); Diretoria Geral de 

Acompanhamento e Avaliação Educacionais (DGAAE); Diretoria de Ações Educacionais 

Complementares (DAEC); Diretoria de Apoio Social à Educação (DASE); Diretoria de 

Alimentação Escolar (DIAE); Diretoria de Gestão de Pessoas (DIGP); Diretoria Geral de 

Administração Setorial (DGAS). Subordinada à Diretoria Geral de Ensino e Formação 

Docente (DGEFD), se encontra a Gerência de Educação Especial (GEE) que se faz 

responsável pela administração das matrículas e demais providências necessárias aos alunos 

com deficiência de todas as escolas da rede. 

Estando melhor informada, constatei que para chegar às futuras escolas e sujeitos teria 

também que entender o modo de organização estabelecido por esta Gerência de Educação 

Especial, para assim, poder chegar às mesmas.  

Tal constatação indicou que nesse percurso haveria outro momento dentro da pesquisa 

exploratória: o da seleção das escolas dentro das seis Regiões Político-Administrativas – 

RPAS, sendo para isso necessário realizar uma pesquisa documental com alguns registros 

oriundos da Gerência de Educação Especial, para, somente depois da aquisição desses dados 

iniciais que refletem a distribuição de matrículas para os alunos com deficiência e outras 

necessidades educacionais especiais dentro da rede de ensino, selecionar as RPAS, e, em 

seguida, as instituições que visitaria. 

 

3.1.1 O método utilizado na pesquisa exploratória 

  

Ao ingressar na Gerência de Educação Especial para maiores informes acerca das 

futuras escolas que poderiam sediar o estudo, descobri que a realidade de instituições que 

‘incluem’ alunos com deficiência era mais numerosa que imaginava. Por esse motivo, surgiu a 

necessidade de realizar uma pesquisa documental a partir dos apensos desta Gerência, e 

assim, mapear os caminhos por onde iria trilhar os passos nesta etapa da pesquisa. 

Para aclarar o conhecimento sobre o método empregado, vi que segundo Gil (1999) o 

método da Pesquisa Documental vale-se de documentos originais que ainda não passaram 
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pelo crivo de nenhum autor. Esses mesmos podem ser “qualquer escrito para consulta ou 

prova” (FERREIRA, 2001, p. 264). Com isso, tive nesta pesquisa acesso ao Quadro de 

Quantitativo Geral de Alunos Inclusos do ano de 2008, tendo sido cedido para nosso 

conhecimento, conforme apresento abaixo. 

 

Quadro nº 01 – Demonstrativo de alunos com deficiência, altas habilidades, 
superdotação e transtornos globais do desenvolvimento matriculados por Região 
Política Administrativa nas Creches e Escolas Municipais da rede municipal de ensino 
da cidade do Recife em 2008. 
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Total de Alunos: 1088 

Em função da grande quantidade de siglas neste quadro, apresento-o na íntegra com 

todas as legendas para maior conhecimento dos leitores (conforme anexo A). 

 Neste primeiro material, identifiquei parcialmente como está caracterizada a 

organização interna da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Recife quanto à educação 

desenvolvida para alunos com deficiência e demais necessidades educacionais especiais 

dentro das seis Regiões Político-Administrativas – RPAS, e, finalmente o itinerário que iria 

tomar para iniciar a visitação às escolas.  

A partir da leitura e contagem desses dados obtidos com o primeiro documento, 

verifiquei que as Regiões Político-Administrativas – RPAS que abrigam maior número de 

matrículas de alunos com alguma necessidade educacional especial estão localizadas nas 

RPAS 05 e 06.  

Desta constatação, conferi a necessidade de localizar tais escolas dentro do universo 

dos bairros que compõem cada RPA. Para isso, consultei um segundo documento fornecido 

pela Gerência de Educação Especial, sendo este o Quadro Demonstrativo de Alunos Inclusos 

com Acompanhamento de Professor Itinerante que pode ser visualizado no (anexo B), onde, 
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após a exploração deste segundo material, consegui atender aos requisitos que preenchem ao 

primeiro objetivo neste estudo, a saber: identificar como está caracterizada a organização da 

Rede Municipal de Ensino da Cidade de Recife quanto à educação desenvolvida para alunos 

com necessidades educacionais especiais dentro das seis Regiões Político-Administrativas – 

RPAS. 

Este documento se encontra presente em todas as pastas das seis RPAS e descreve de 

maneira detalhada o quantitativo dos alunos com laudo médico e daqueles sem diagnóstico ou 

parecer matriculados em cada escola. Assim, de posse deste material, passei então a pesquisar 

as pastas das RPAS 05 e 06 onde ficam arquivadas essas informações, a fim de catalogar as 

escolas e os nomes dos alunos matriculados na instituição, tendo o propósito de facilitar a 

localização desses discentes quando chegasse ao local. 

 

3.1.2 Conhecendo as Regiões Político-Administrativas 05 e 06.  

 

Com os nomes das escolas e seus alunos, elaborei um roteiro baseado em informações 

fornecidas pelos funcionários da própria Gerência de Educação Especial quanto aos 

endereços, pontos de referência e telefone. Vale destacar que nessa fase de seleção das 

escolas, tive certa dificuldade com a localização de muitas dessas, posto que os logradouros 

eram para mim desconhecidos, aspecto que causou alguns atrapalhos, mas, que não a 

inviabilizou em momento algum.  

Desta forma, ao chegar nestas escolas para coletar as informações que precisava, 

lancei mão do questionário, o terceiro instrumento de coleta na pesquisa exploratória. 

Neste momento, onde já havia selecionado as RPAS e escolas que visitaria, precisei de 

um instrumento que revelasse melhor a realidade que desejava compreender. Tendo com este 

recurso, a finalidade de estabelecer os primeiros contatos com as escolas e professores 

da rede, mapeando e caracterizando conforme o perfil de participantes que buscava 

dentro dos meus objetivos. 

Nestas escolas, me identifiquei como pesquisadora, apresentando uma carta de 

anuência fornecida pela Diretoria Geral de Ensino e Formação Docente (DGEFD), e, expondo 

as intenções com a realização do estudo. Ao chegar nesses locais, era normalmente 

recepcionada pela dirigente escolar ou coordenadora pedagógica.  

É importante ressaltar que em muitas instituições visitadas, vivenciei alguns episódios 

de incompreensão quanto à minha presença na escola, onde, a chegada ao local era felicitada 

com falas tais como: “que bom que mandaram alguém pra (sic) trabalhar aqui com a gente 

com esses meninos. A gente fica tão só...”, aspecto que além de indicar o equívoco em relação 
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ao meu papel, indicava a ansiedade vivenciada pelas gestoras e professores por um maior 

acompanhamento de profissionais especializados para auxiliar na prática pedagógica da 

escola com os alunos com necessidades educacionais especiais matriculados. 

 

 

Após os devidos esclarecimentos, e o ânimo das gestoras arrefecido, novamente 

expunha os meus objetivos de pesquisa bem como o questionário que pretendia aplicar 

(conforme consta no apêndice B). 

Neste instrumento, destaco que este material esteve somente reservado para o seu 

preenchimento por escolas que se declarassem inclusivas. A partir desta afirmação que 

busquei através das gestoras, prosseguia apresentando o instrumento. 

Nessas visitas, ocorridas nos turnos da manhã e da tarde, contabilizei o número de 05 

instituições de ensino visitadas com 15 professoras entrevistadas na RPA 05, e, 08 escolas 

com 16 professoras entrevistadas na RPA 06. Em todas essas, recebi a informação que a 

escola possuía uma prática pedagógica inclusiva, e que a minha aproximação com as docentes 

se daria de modo tranqüilo para a aplicação do questionário. 

Entretanto, a pesquisa com as docentes assumiu um contexto não previsto a princípio, 

pois a recusa à minha presença na sala de aula, aliada ao fato dessas declararem não ver sua 

prática docente voltada para uma perspectiva de educação inclusiva, passaram a se mostrar 

fatos que se repetiam ao longo da aplicação dos questionários, uma realidade que 

impossibilitou a minha permanência nas RPAS 05 e 06 em questão. 

Contudo, destaco de acordo com a tabela abaixo o perfil das docentes entrevistadas 

durante o tempo nestas duas RPAS. 

 

 

 

 

Tabela 01 - Caracterização das 15 professoras consultadas na RPA 05  

 
Nível de Formação  
 

F % 

 
Pós – graduação (lato sensu) – concluída     12   80 
Pós – graduação (lato sensu ) - cursando      X   0 
Graduação – concluída        01   6.6 
Graduação – cursando        01   6.6 
Normal Médio         01   6.6 
 
Faixa etária  F % 
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30 – 35          05   33.33 
36 – 40          01   6.6 
41 – 45          06   40 
46 – 50          01   6.6 
51 – 55          X   0 
56 – 60                                                                                                         02   13.33 
 
Tempo de serviço  
 

F % 

 
01 – 05 anos         02   13.33 
06 – 10 anos         04   26.66 
11 – 15 anos         06   40 
16 – 20 anos         03   20 
 

S Séries que lecionam F % 

 
1º Ano do 1 Ciclo        04   26.66 
2º Ano do 1 Ciclo        04   26.66 
3º Ano do 1 Ciclo        04   26.66 
1º Ano do 2 Ciclo        01   6.6 
2º Ano do 2 Ciclo        02   13.33 
 
Tempo de experiência com alunos com deficiência 
 

F % 

 
Menos de 1 ano         03   20 
01 – 05 anos         11   73.33 
06 – 10 anos         01   6.6 
 
Fonte: Dados colhidos na aplicação do questionário com as professoras.  

 
 
 
 
 

 
Tabela 02 - Caracterização das 16 professoras consultadas na RPA 06 
 
Nível de Formação  
 

F % 

 
Pós – graduação (strictu sensu) – concluída     01   6.25 
Pós – graduação (strictu sensu) – cursando     X   0 
Pós – graduação (lato sensu) – concluída      10   62.5 
Pós – graduação (lato sensu) - cursando      02   12.5 
Graduação – concluída        02   12.5 
Graduação – cursando 
       01   6.25 
  
Faixa etária  
 

F % 
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30 – 35          02   12.5 
36 – 40          06   37.5 
41 – 45          03   18.75 
46 – 50          02   12.5 
51 – 55          01   6.25 
56 – 60                                                                                                           02   12.5 
 
 
 
Tempo de serviço  
 

F % 

 
01 – 05 anos         03   18.75 
06 – 10 anos         05   31.25 
11 – 15 anos         01   6.25 
16 – 20 anos         02   12.5 
21 – 25 anos         04   25 
26 – 30 anos         01   6.25  
  
 

S Séries que lecionam F % 

 
1º Ano do 1 Ciclo        02   12.5 
2º Ano do 1 Ciclo        04   25 
3º Ano do 1 Ciclo        05   31.25 
1º Ano do 2 Ciclo        04   25 
2º Ano do 2 Ciclo        01   6.25 
 
Tempo de experiência com alunos com deficiência 
 

F % 

 
01 – 05 anos         15   93.75 
06 – 10 anos         X 
11 – 15 anos         X 
16 – 20 anos         X 
21 – 25 anos         X 
26 – 30 anos         01   0,25 

 
Fonte: Dados colhidos na aplicação dos questionários com as professoras.  
 
 

Diante das recorrentes recusas das docentes à minha presença na sala de aula, tive que 

redirecionar a pesquisa sob a justificativa de cumprir o principal objetivo de estudo. Para isso, 

me apoiei na compreensão de Duarte (2002) que diz: 
 
De modo geral, durante a realização de uma pesquisa, algumas questões são 
colocadas de forma bem imediata, enquanto outras vão aparecendo no decorrer do 
trabalho de campo. A necessidade de dar dessas questões para poder encerrar as 
etapas da pesquisa frequentemente nos leva a um trabalho de reflexão em torno dos 
problemas enfrentados, erros cometidos, escolhas feitas e dificuldades descobertas 
(p. 141). 
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 Deste modo, resolvi para dar continuidade à pesquisa, selecionar as escolas que 

possuíam alunos com deficiência e outras necessidades educacionais especiais nas outras duas 

RPAS mais populosas após as RPAS 05 e 06. Tal critério me fez ir às RPAS 02 e 03 

respectivamente. 

 

 

 

Com base nessas informações, senti a necessidade para o fechamento desse subitem 

realizar essa digressão para explicitar os caminhos que percorri para chegar ao lócus e aos 

sujeitos da pesquisa, posto que sem isso não informaria devidamente aos leitores desta obra os 

meandros que justificaram a adoção pela mudança, não do campo, uma vez que mantive a 

Rede Municipal de Ensino da Cidade de Recife, mas o redirecionamento das Regiões Política 

Administrativa – RPAS.  

 

 

3.2 O lócus da pesquisa: as Regiões Político-Administrativas 02 e 03 

  

As Regiões Político-Administrativas 02 e 03 possuem a maior abrangência territorial, 

se comparadas às demais. Contando com 18 bairros na RPA – 02 e 29 na RPA - 03 essas duas 

regiões superam consideravelmente as outras conforme apresento no quadro abaixo: 

 

Quadro nº 02 - Divisão dos bairros por RPA 
Regiões Político- 

Administrativas – RPA 
Localização Número de bairros 

RPA 1  Centro 11 bairros 

RPA 2 Norte 18 bairros 

RPA 3 Noroeste 29 bairros 

RPA 4  Oeste 12 bairros 

RPA 5  Sudoeste 16 bairros 

RPA 6  Sul 8 bairros 

Fonte: Dados coletados no site da Secretaria de Planejamento da Cidade do Recife 
(http://www.recife.pe.gov.br/pr/secplanejamento/pnud2005/mapas.html) no dia 18/11/2008.  

  

 

Dada a circunscrição dessas RPAS bem como o tempo despendido durante o período 

que fiquei nas RPAS 05 e 06, encontrei como fator limitante o período que tive para 

desenvolver as mesmas ações já realizadas antes com a pesquisa exploratória, mas também 

encontrei nessas novas regiões outras compensações, tais como a maneira receptiva em que 
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fui recebida pelas professoras, aspecto que me fez encontrar com relativa facilidade as novas 

escolas e docentes que colaboraram para a realização deste estudo. 

 

 

Como resultado das investidas no campo, descobri a partir de informações contidas na 

página da internet da Secretaria de Planejamento da Cidade de Recife1 que a primeira, a RPA 

02, localiza-se na Região Norte, situada no limite com o município de Olinda, ao norte e a 

leste; e, com a RPA 3 a oeste e ao sul. 

Já com a RPA 03, identifiquei que esta se encontra na Região Noroeste, limitando-se 

ao norte com a RPA 2 e com os municípios de Olinda e Paulista; à oeste com o município de 

Camaragibe, ao sul/sudoeste com o rio Capibaribe e RPA 4. Destacando ainda que essa região 

é a mais extensa da Cidade de Recife. 

Todas essas informações sobre o campo acima citadas podem ser melhor 

compreendidas após a visão das seis Regiões Político-Administrativas no mapa que apresento 

a seguir, e, da leitura do apêndice C, onde ofereço os nomes dos bairros que compõem cada 

região política administrativa. 

 

 

Mapa nº 01 - Distribuição das seis Regiões Política Administrativa – RPAS existentes na 
Cidade de Recife. 

 

                                                 
1 Fonte: Dados coletados no site da Secretaria de Planejamento da Cidade do Recife 

(www.recife.pe.gov.br/pr/secplanejamento/inforec/) no dia 13/10/2008. 
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Fonte: Dados coletados no site da Secretaria de Planejamento da Cidade do Recife 
(www.recife.pe.gov.br/pr/secplanejamento/inforec/) no dia 14/10/2008.  
 
 
 

De posse dessas informações sobre as novas regiões, segui os mesmos princípios da 

chegada ao campo nas regiões anteriores, realizando uma nova triagem através do Quadro 

Demonstrativo de Alunos Inclusos com Acompanhamento de Professor Itinerante (conforme 

consta cópia deste documento no anexo B). 

Destas novas RPAS, colhi gratas surpresas ao ser bem recebida pelas docentes, 

acolhendo a possibilidade de ficar para a realização da pesquisa. E, tal quais as duas RPAS 

anteriores, todas essas tiveram nas figuras das gestoras e coordenadoras a declaração de 

exercerem uma prática pedagógica inclusiva, aspecto que permitia a continuidade do trabalho 

através da aplicação do questionário com as docentes. 

As idas a essas duas RPAS também ocorreram nos turnos da manhã e da tarde, tendo 

contabilizado o número de 05 escolas visitadas com 15 entrevistadas na RPA 02, e, 06 escolas 

com 10 professoras entrevistadas na RPA 03. Assim, apresento o perfil das professoras 

entrevistadas nessas duas RPAS conforme as tabelas abaixo. 

 

 

 

Tabela 03 - Caracterização das 15 professoras consultadas na RPA 02 
 
Nível de Formação  
 

F % 

 
Pós – graduação (lato sensu ) – concluída      06   40 
Pós – graduação (lato sensu ) - cursando      04   26.66 
Graduação – concluída        03   20 
Graduação – cursando        01   6.6 
Normal Médio         01   6.6 
 
Faixa etária  
 

F % 

 
20 – 25          02   13.33 
26 -- 30          03   20 
31 – 35          02   13.33 
36 – 40          02   13.33 
41 – 45          02   13.33 
46 – 50          01   6.6  
51 – 55          01   6.6 
 
Tempo de serviço 
 

F % 
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01 – 05 anos         02   13.33 
06 – 10 anos         05   33.33 
11 – 15 anos         03   20 
16 – 20 anos         01   6.6 
21 – 25 anos         03   20 
26 – 30 anos         01   6.6 

S Séries que lecionam F % 

 
1º Ano do 1 Ciclo        05  33.33 
2º Ano do 1 Ciclo        04   26.66 
3º Ano do 1 Ciclo        04   26.66 
1º Ano do 2 Ciclo        X   0 
2º Ano do 2 Ciclo        02   13.33 
 
Tempo de experiência com alunos com deficiência 
 

F % 

 
Menos de 1 ano         02   13.33 
01 – 05 anos         09   60 
06 – 10 anos         02   13.33 
11 – 15 anos         01   6.6 
16 – 20 anos         01   6.6 
21 – 25 anos         X 
26 – 30 anos         X  
  
Fonte: Dados colhidos na aplicação do questionário com as professoras. 
 

 
 
 
 

Tabela 04 - Caracterização das 10 professoras consultadas na RPA 03 
 
Nível de Formação  
 

F % 

 
Pós – graduação (lato sensu ) – concluída      04   40 
Pós – graduação (lato sensu ) - cursando      X 
Graduação – concluída        05   50 
Graduação – cursando        X 
Normal Médio         01   10 
 
Faixa etária  
 

F % 

  
25 – 30          01   10 
30 – 35          02   20 
36 – 40          01   10 
41 – 45          01   10 
46 – 50          05   50 
 
Tempo de serviço  
 

F % 

 
01 – 05 anos         02  20 
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06 – 10 anos         X 
11 – 15 anos         02   20 
16 – 20 anos         02   20 
21 –25 anos         02   20 
26 –30 anos         01   10 
31 –35 anos         01  
 

S Séries que lecionam F % 

 
1º Ano do 1 Ciclo        03   30 
2º Ano do 1 Ciclo        02   20 
3º Ano do 1 Ciclo        02   20 
1º Ano do 2 Ciclo        03   30 
2º Ano do 2 Ciclo        X 
 
Tempo de experiência com alunos com deficiência 
 

F % 

 
  
01 – 05 anos        08   80 
06 – 10 anos         02   20 
 
Fonte: Dados colhidos na aplicação do questionário com as professoras.  

 

Assim, depois das diversas pesquisas e visitas realizadas para obter uma visão geral e 

detalhada sobre o lócus de estudo que se concluiu na escolha de duas escolas, uma na RPA 03 

no turno da manhã e outra, na RPA 02 no horário da tarde, apresento estas duas escolas, 

destacando aspectos como a origem de fundação do prédio e a estrutura de gerenciamento da 

instituição com o seu quantitativo de funcionários e turmas. 

 Em virtude de manter o sigilo e identidade das escolas e participantes me refiro às 

mesmas a partir da escolha de nomes fictícios. A opção destas novas identidades se deu a 

partir da observação que nos dois ambientes de ensino havia a forte presença de árvores e 

flores, algo que durante o processo de escolha dos nomes que daríamos aos locais e aos 

sujeitos do campo empírico logo nos remeteu a simbologia das flores. 

 Cada flor tem uma cor, um perfume e significado especial. As flores podem expressar 

paixão, amor, condolências, amizade... A variedade de sentimentos possíveis de ser 

divulgados através das flores me inspirou para nomear o campo e as participantes, pois, tal 

qual as flores, nós, seres humanos, possuímos complexos e distintos aromas e características 

particulares que nos diferenciam uns dos outros. 
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3.2.1 Escola Campo das Acácias 

 

 A Escola Campo das Acácias está localizada na RPA 03, em um bairro da zona norte, 

subúrbio da cidade do Recife. Fundada desde 1982, a escola ficou até o ano de 1994 

funcionando em um primeiro andar de uma igreja presbiteriana do bairro. 

Em 1982, conveniada com a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco o 

prédio funcionava com turmas de educação infantil aos primeiros anos do ensino 

fundamental. Em 1983 a junho de 1984, a ONG Visão Mundial manteve a escola e a partir de 

junho de 1984 passou a ser ligada à antiga Fundação Guararapes, mantida pela Secretaria de 

Educação do Recife. 

 No início, funcionando com quatro turmas, divididas em 02 turnos, a unidade de 

ensino sofreu uma ampliação em seu espaço com a construção de três salas, cozinha e 

banheiros financiados pela Prefeitura do Recife, passando a atender um número maior de 

alunos. 

 Em setembro de 1994 foi concluído o novo prédio e atual localização da escola, onde 

conta com um espaço pedagógico de um único andar, contendo quatorze salas, uma 

biblioteca, um laboratório de informática, uma sala dividida em dois ambientes funcionando 

como direção e secretaria, uma cozinha, dois banheiros, sendo um destes para uso dos 

professores e funcionários da escola, uma sala de vídeo, um pátio e uma quadra coberta 

pequena. 

 Esta escola teve como grande idealizadora e colaboradora uma personalidade religiosa 

da comunidade, pois julgava que essa seria uma boa maneira de colaborar com a sociedade 

local. Foi dela a escolha do nome da instituição, pois a personagem homenageada era uma 

pessoa bastante atuante no movimento religioso do bairro, dando aulas na Escola Dominical 

do templo e atraindo as crianças das redondezas para estudarem na escola. 

 A escola goza de uma boa conservação física e todas as salas de aula foram projetadas 

para possuírem uma visão para o jardim. O pátio possui uma agradável aparência e serve para 

o recreio dos alunos. O jardim possui muitas peças decorativas como sapinhos, os sete anões e 

uma branca de neve, que reina imperiosa entre todos os bonecos que ornam o ambiente. 
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 Os muros que divisam a escola da rua são todos grafitados. O colorido das imagens 

acompanha o interior da quadra, causando um visual alegre para alunos, pais e funcionários. 

  

 

As salas possuem iluminação natural e por isso o uso das lâmpadas torna-se 

desnecessário, mas a temperatura no interior destas é incômoda devido ao calor produzido. 

Para suprir essa problemática, o uso constante de ventiladores para amenizar a 

temperatura no interior da classe se tornou a medida adotada. Em cada sala de aula, foi 

escolhido pela coordenadora pedagógica e professoras os nomes de autores da literatura 

brasileira devido à temática adotada pela escola para a Feira de Conhecimentos que elegeu 

personalidades da cultura literária brasileira para pesquisa e exposição. 

 As carteiras acompanham mesas para os alunos e ficam dispostas em duplas, 

facilitando a acomodação dos livros didáticos, cadernos e demais materiais escolares. Na sala 

também é realizado o lanche. Os alunos de cada sala vão a horários diferentes em filas para a 

cozinha para receberem e voltarem a fim de concluírem a refeição. O lanche é servido 

diariamente por funcionárias de uma empresa contratada pela prefeitura sendo auxiliada 

juntamente com a professora que coordena a fila, evitando brincadeiras que possam atrapalhar 

a organização do momento. O fornecimento e distribuição da merenda ficam sob a 

responsabilidade de uma empresa terceirizada e sua dieta é variada, agradando ao paladar dos 

alunos com refeições como cuscuz com leite, iogurte com bolachas, sopas e frutas. 

 Atualmente, a administração da escola é composta por uma dirigente e sua vice que se 

dividem nos horários da manhã, tarde e algumas noites o gerenciamento do prédio de ensino. 

 As dirigentes foram eleitas por votação realizada na escola e gozam de bom 

relacionamento com as professoras e demais funcionários. O funcionamento da instituição 

conta com vários profissionais entre efetivos, contratados e estagiários. A relação de respeito 

entre alunos e funcionários não é alterada em função do vínculo empregatício; estagiários e 

contratados por empresas prestadoras de serviço têm o seu espaço e funções valorizados, 

assim como os demais funcionários concursados que trabalham na escola, conforme o quadro 

na página seguinte. 
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Quadro nº 03 - Quantitativo de funcionários e funções.  
FUNÇÃO MANHÃ TARDE NOITE VÍNCULO 
Direção / 8 hs  X X CONCURSADA 
Vice- Direção/ 8 hs X X  CONCURSADA 
Coordenadora Pedagógica 01 01  CONCURSADA 
Apoio Pedagógico  02 02 CONCURSADA 
Agente Administrativo 02 03 02 CONCURSADOS 
Estagiário/ 
Administrativo 

02 01  ESTÁGIO 

Professores 12 10 08 CONCURSADOS 
Estagiário /Docência 02 09 05 ESTÁGIO 
Estagiário/ Aluno 
Especial 

02   ESTÁGIO 

Professora Itinerante 01  01 CONCURSADA 
Bibliotecária 01 01  CONCURSADA 
Estagiário / 
Laboratório de 
Informática 

01 01 01 ESTÁGIO 

Porteiro 01 02 01 TERCEIRIZADO 
Auxiliar de Serviços 
Gerais 

05 05 02 CONCURSADOS E 
TERCEIRIZADOS 

PROJETO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 
COORDENADORA 01   CONCURSADA 
ESTAGIÁRIOS 04   ESTÁGIO 
PROJETO/ LETRAMENTO  
COORDENADORA   01 CONCURSADA 
ESTAGIÁRIO   01 ESTÁGIO 
Total de funcionários 
por turno 

36 37 25  

Total geral de 
funcionários na escola 98 
 

 

 

Durante a semana ainda é desenvolvido um projeto escolar com os alunos para o 

ensino em tempo integral, e durante a noite, outra ação é desenvolvida para estimular as 

turmas de Educação de Jovens e Adultos, com um projeto que valoriza a aquisição do 

letramento. 

 Nos finais de semana a escola também abriga o Projeto Escola Aberta para alunos da 

instituição e comunidade, onde são desenvolvidas atividades de animação cultural, canto 

coral, entre outras. 
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 A escola conta com um amplo número de matrículas distribuídas cuidadosamente em 

turmas pouco numerosas, a fim de facilitar o trabalho dos professores, dentro dos turnos 

manhã, tarde e noite, conforme apresento no quadro a seguir. 

 

Quadro nº 04 - Quantitativo de turmas e alunos por turno escolar  
Turnos Manhã Tarde Noite
Séries iniciais do Ensino 
fundamental  Nº de Turmas Nº de Turmas Nº de Turmas 

1º ano/ 1º ciclo  01 - -
2º ano/ 1º ciclo  01 - -
3º ano/ 1º ciclo  04 - -
1º ano/ 2º ciclo  03 - -
2º ano/ 2º ciclo  03 -
Séries finais do Ensino 
fundamental 
1º ano/ 3º ciclo - 04 02 
2º ano/ 3º ciclo - 04 02 
1º ano/ 4º ciclo - 03 02 
2º ano/ 4º ciclo - 03 01 
Educação de Jovens e 
Adultos 
MÓDULO I  -  01 
MÓDULO II -  02 
MÓDULO III -  03 
Total 12 14 13
Total Geral de Turmas 39

 

 

 Dando continuidade às observações na Escola Campo das Acácias, vi que o recreio se 

mostrou um rico espaço para o nosso olhar investigativo. Neste horário aguardado pela 

maioria dos alunos, o pátio e a quadra se tornam o espaço para a recreação que ocorre no 

mesmo horário para todas as turmas, possuindo uma duração de trinta minutos após o lanche. 

 Neste intervalo, as professoras se reúnem na sala dos professores para lanchar, 

conversar, trocar experiências ou resolver assuntos de interesse pessoal. Durante esse tempo, 

os alunos ficam ausentes do olhar das professoras, exceto os discentes com deficiência que 

permanecem na companhia das estagiárias. 

 Durante o intervalo dos estudantes, as brincadeiras, gritos e correrias tomam a 

paisagem da escola. Conversar nos corredores torna-se uma prática pouco viável tamanha 

euforia que envolve as crianças. O horário da diversão é também o momento de trabalho para 

alguns. Diariamente, são escolhidos de cada sala, em sistema de rodízio, alunos dispostos a 

fiscalizar a boa conservação do jardim da escola durante a diversão dos outros, para esta 

função é atribuído um crachá de identificação, contendo o nome: Amigo do Jardim. Este 

posto é bastante valorizado e disputado entre os discentes, pois, as crianças regam as plantas, 
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fiscalizam se há alguém pisando na grama e têm o poder de retirar e comunicar à professora 

quem insista em permanecer brincando em local impróprio. 

 Embora este tempo ansiado pela maioria esteja reservado para a diversão e rápido 

descanso das professoras, existem muitas situações do cotidiano escolar que impedem essas 

de conseguir ‘aproveitar’ esse breve horário. Fatos corriqueiros como tombos e discussões 

entre alunos fazem parte da rotina de interrupções ao restabelecimento das forças das 

professoras para as próximas horas que antecedem o término das aulas. 

 

3.2.2 Escola Lírio do Campo  

 

A Escola Lírio do Campo está situada em um bairro populoso do subúrbio da RPA 02, 

também na zona norte da cidade do Recife. Esta instituição foi fundada em 1998 devido às 

solicitações da comunidade, pois no mesmo bairro existem duas outras escolas, sendo uma da 

rede municipal que fica localizada ao lado do ambiente pesquisado, e outra instituição da rede 

particular, mas que mesmo assim não conseguia atender a numerosa demanda de alunos do 

lugar. 

A origem do nome da escola surgiu em homenagem ao engenheiro que projetou o 

prédio, falecido antes da conclusão das obras. A escola atende uma comunidade composta em 

sua maioria de trabalhadores de nível fundamental e médio, pequenos comerciantes, 

biscateiros com um perfil de pais e responsáveis carentes. 2 

O bairro já avançou com a instituição da associação de moradores, clube de mães e 

associação das mulheres que realizam trabalhos comunitários. 

O prédio do estabelecimento é amplo e possui a maioria das salas de ensino no andar 

superior, contendo nesse espaço pedagógico: sete salas de aula, um banheiro feminino com 

nove vestiários, um banheiro masculino com oito vestiários, uma sala para os professores, 

uma sala para a direção, uma biblioteca, um laboratório de informática com dez 

computadores, uma secretaria, uma área coberta com um jardim em seu interior, uma sala que 

funciona como um arquivo, e outra, que ocupa o espaço de almoxarifado, uma cozinha, uma 

dispensa e uma quadra coberta. 

A escola não dispõe de auditório, mas os eventos ocorridos na instituição são 

realizados na ampla área coberta, que também serve para o recreio dos alunos. Neste espaço 

há um grande jardim que embeleza e suaviza o ambiente, contando neste cenário com largos 

bancos e mesas de madeira que servem como refeitório para o momento do lanche dos alunos. 

 
                                                 
2 Informação coletada no Projeto Político Pedagógica da escola. 
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As salas de aula são espaçosas, entretanto, quentes, fato contornado pelo uso constante 

de ventiladores para amenizar a sensação térmica quente e abafada sentida no interior das 

classes. A disposição das salas é composta de várias fileiras de carteiras escolares que 

acomodam os alunos, essas são acolchoadas e com braços reclináveis, havendo normalmente 

a presença de uma ou duas bancas com braços específicos para estudantes canhotos.  

É no interior das salas de aula que também os alunos lancham os alimentos trazidos de 

suas residências, para, posteriormente, irem à cozinha receber a refeição oferecida pela escola, 

através de funcionárias de uma empresa terceirizada pela prefeitura para a função. A dieta 

proporcionada no núcleo escolar possui bastante aceitação dos educandos e tem igualmente 

em seu cardápio a presença de frutas, sopas, macaxeira com salsichas e iogurte com pão, entre 

outros, tal qual observado na Escola Campo das Acácias. 

O clima vivenciado na escola entre professores e estudantes é agradável e respeitoso. 

Ocasionalmente, alguma indisposição ocorrida no cotidiano escolar entre docentes e discentes 

como: tombos ou desentendimentos entre alunos e ocasionais desaparecimentos de materiais 

escolares, são logo tratados com polidez e discrição pela coordenadora e professora 

responsável pelos alunos que estejam envolvidos no incidente.  

Quanto ao funcionamento da Escola Lírio do Campo, a sua administração conta com 

uma dirigente e sua vice que foram eleitas por votação e se revezam em dias alternados da 

semana para cumprir a supervisão da escola nos três turnos de ensino oferecidos. As 

administradoras desta escola também desfrutam de bom relacionamento com as professoras e 

demais funcionários.  

  A escola também busca organizar sistematicamente momentos para reuniões com os 

pais e conselhos de classe com as professoras. A comunidade nesta instituição se apresenta 

participativa, manifestando com frequência o desejo que a prefeitura compre um terreno 

localizado ao lado da escola, a fim de ampliar o número de salas e turmas oferecidas, pois, 

essa escola, segundo relato de mães e pais,3 é a mais “ajeitada” do bairro. 

 Essa instituição possui o total de cinquenta e seis funcionários, onde trinta e oito são 

efetivos, e os dezoito restantes estão na condição de estagiários e terceirizados, distribuídos 

segundo suas funções e turnos conforme quadro abaixo.  

  

                                                 
3 Comentário coletado no momento da formação da fila para entrar no início das aulas. 
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Quadro nº 05 - Quantitativo de funcionários e funções.  
 FUNÇÃO MANHÃ TARDE NOITE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

19 Professoras 7 7 5 CONCURSADAS 
01 Direção / 8hs  X X CONCURSADAS 
01 Vice-Diretora / 8hs X X  CONCURSADAS 
01 Assist. de Direção   01 CONCURSADAS 
01 Secretaria 01   CONCURSADAS 

02 Coordenadora 
Pedagógica 01 01  CONCURSADAS 

02 Professora Itinerante 01 01  CONCURSADAS 
01 Bibliotecária 01   CONCURSADAS 

02 Atendente 
Administrativo 01 01  CONCURSADA E 

ESTAGIÁRIA 

05 Aux. de Serv.Gerais 02 02 01 CONCURSADA 
E TERCEIRIZADOS 

03 Merendeira 01 01 01 CONCURSADAS 

05 Estagiários (sala de 
aula)  02 03 ESTÁGIO 

03 Estagiários (Lab. de 
Informática) 01 01 01 ESTÁGIO 

04 Porteiros  02 01 01 TERCEIRIZADOS 

02 Estagiário (Animador 
cultural) 01 01  ESTÁGIO 

02 Estagiário 
(Secretaria)  01 01 ESTÁGIO 

02 Estagiário 
(Biblioteca)  01 01 ESTÁGIO 

Total de funcionários por 
turno 20 21 15  

Total geral de 
funcionários na escola 56 

 

Além de coordenar essa equipe de servidores, a direção ainda cede o espaço escolar 

para a realização de outros projetos que ocorrem aos finais de semana, como: o PROJOVEM 

(Estação Juventude) com reuniões aos sábados; Cursinho Pré-Vestibular, aos sábados e 

domingos; Projeto Formação de Leitores, a Escola Dominical com crianças da comunidade, 

sob a responsabilidade da Igreja Assembléia de Deus; e o Recreio Legal. 

 Através da parceria com o grupo ASA (Agentes de Saúde Ambiental), e com a 

Associação Trapeiros de Emaús, a escola permite a utilização do espaço para suas reuniões, e 

em troca recebe palestras educativas para os alunos e trabalhos de escovação bucal. 

  A escola goza de boa procura em suas matrículas para todas as séries oferecidas. 

Segundo relato informal de alguns pais, “o colégio é organizado, as professoras não faltam e 

passam tarefa”. Esses adjetivos conferem à instituição uma boa reputação no bairro, fazendo 

com que as dezenove turmas existentes conforme apresentadas no quadro abaixo sejam 

disputadas entre os moradores. 
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Quadro nº 06 - Quantitativo de turmas e alunos por turno escolar 
Turnos Manhã Tarde Noite 

Séries iniciais do Ensino 
fundamental  

Nº de 
Turmas 

Nº de Turmas Nº de 
Turmas 

GRUPO V 01  
1º ano/ 1º ciclo  03 - - 
2º ano/ 1º ciclo  03 - - 
Séries iniciais do Ensino 
fundamental 
2º ano/ 1º ciclo - 01  
3º ano/ 1º ciclo - 04  
1º ano/ 2º ciclo - 02  
Séries finais do Ensino 
fundamental 
1º ano/ 3º ciclo    
2º ano/ 3º ciclo    
Educação de Jovens e Adultos
MÓDULO I   01 
MÓDULO II -  02 
MÓDULO III -  02 

Total 07 07 05 
Total Geral de Turmas 19

  
 

Com isso, após a conclusão da caracterização das duas escolas campo, passo para a 

etapa seguinte, onde apresento o perfil das professoras que foram os sujeitos colaboradores.  

 

3.3 Os sujeitos 

 

 Ao olhar o objeto, a prática pedagógica para os alunos com necessidades educacionais 

especiais, e também o campo escolhido, duas escolas que declararam possuir uma prática 

pedagógica inclusiva da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Recife, vi que iria interagir 

com grande quantidade de personagens, posto que no lócus de ensino se concentra vasta 

quantidade de sujeitos. 

 Entretanto, mesmo considerando essa ampla interação comum ao ambiente escolar, 

reuni o olhar investigativo na escolha e acompanhamento sistemático de seis educadoras, 

sendo: duas professoras, duas coordenadoras, uma vice-dirigente e uma gestora escolar, como 

sujeitos da pesquisa.  

Vale destacar que as coordenadoras, dirigentes e vice-gestora participantes não 

obedeceram a nenhum critério específico, exceto o fato de declararem a prática pedagógica da 

escola numa perspectiva inclusiva. Quanto às professoras, a escolha esteve fundada a partir de 

três critérios previamente estabelecidos. O primeiro consistiu na opção por professoras dessas 

escolas ‘inclusivas’ dos anos iniciais do ensino fundamental que possuíssem alunos com 

deficiência ou outras necessidades especiais de aprendizagem que igualmente declarassem 
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possuir uma prática docente inclusiva. O segundo critério consistia nestas aceitarem a minha 

presença para observação na sala de aula. 

E por fim, como terceiro e último critério, elegi dentre essas docentes que se 

declaravam ‘inclusivas’ e que aceitavam os termos da pesquisa, aquelas com o maior número 

de alunos matriculados, vez que esses discentes apresentam uma freqüência irregular devido à 

participação em atendimentos na rede SAPE duas vezes por semana, bem como consultas 

médicas. Em função disso, uma sala com mais estudantes seriam mínimos os riscos de não 

encontrá-los e ter a observação invalidada. 

Deste modo, selecionei duas professoras, de RPAS distintas, tendo a da RPA 02 o 

quantitativo de três alunos com deficiência, e, a outra, da RPA 03 com quatro discentes 

freqüentando a sala de ensino regular. 

É importante destacar que de maneira assistemática também interagi durante o período 

de realização desse estudo nas duas escolas com as dirigentes escolares e vices bem como as 

coordenadoras pedagógicas dos turnos que freqüentei. 

Deste modo, esclarecidos quais sejam os sujeitos, resolvi destacar através de um 

quadro meramente didático as identidades que atribuímos às participantes, garantindo assim 

aos leitores a compreensão e fluidez necessária sobre quem e de onde estou tratando quando 

na apresentação dos episódios conforme apresento abaixo. 

 

Quadro nº 07 Caracterização das identidades das participantes nas duas escolas campo 

ESCOLA CAMPO DAS ACÁCIAS 

 

VICE – DIRIGENTE 

 

ORQUÍDEA 

 

COORDENADORA PEDAGÓGICA 

 

BEGÔNIA 

 

PROFESSORA 

 

PEÔNIA 

ESCOLA LÍRIO DO CAMPO 

 

DIRIGENTE 

 

MADRESSILVA 

 

COORDENADORA PEDAGÓGICA 

 

MARGARIDA 

 

PROFESSORA 

 

JASMIM 
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Contudo, esclareço que em função do maior tempo de permanência entre os sujeitos 

ter se dado entre as professoras e seus alunos, realizei com estas uma caracterização com 

maior detalhamento. Para isto, decidi igualmente por uma organização didática para que as 

informações referentes as docentes, inclusive no que se refere à relação com a estagiária, 

estejam concentradas em dois blocos distintos, com vistas a não confundir os leitores, 

conforme será percebido logo a seguir. 

 

3.3.1 A Professora Peônia 

 

 A professora Peônia tem 35 anos, é casada, e possui uma carreira de doze anos na 

docência, atuando inicialmente em escolas da rede particular. No ensino médio, cursou o 

antigo curso de Magistério, tendo se formado e logo assumido o ensino. Em 2000, buscando 

aprimorar os conhecimentos e a formação profissional, prestou vestibular e ingressou no curso 

de Pedagogia no turno noturno de uma faculdade pública para quatro anos após, em 2004, 

concluí-lo. 

 Buscando maior estabilidade profissional, Peônia ingressa na função de professora 

polivalente após prestar um concurso público no ano de 2002. A partir da aprovação, a 

professora iniciou sua carreira no sistema municipal de ensino, mas, ainda vinculada à rede 

particular, reduzindo, entretanto sua carga horária em decorrência das atividades assumidas 

com o novo emprego. 

 Antes de conseguir ser lotada na escola Campo das Acácias, Peônia trabalhava em 

outra instituição também situada na RPA 03, onde recebeu uma turma do ensino regular. 

Devido à sua experiência, admitiu não sentir dificuldades para alfabetizar os alunos, exceto ao 

fato de constatar a ausência de acompanhamento pelos pais e responsáveis com a rotina 

escolar dos filhos, fato que a incomodava bastante. 

 Após alguns anos, Peônia resolve sair da escola da rede particular e começa a 

acumular outra carga horária na rede municipal coordenando outras professoras em um 

projeto de alfabetização do município durante o período de dois anos. 

 Sentindo a necessidade em ser lotada em uma escola melhor com melhor localização e 

com fácil acesso, visto a distância de sua residência para o local de trabalho, situação que a 

fazia sair ainda mais cedo de sua casa, a professora Peônia solicita um pedido de transferência 

para a escola Campo das Acácias, pois, mesmo sendo na RPA 03, bairro distante do seu 

ambiente doméstico, esta conta com maiores opções de transportes coletivos para seu 

deslocamento. 
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  Após sua transferência para a atual escola, a professora iniciou sua função com uma 

turma do terceiro ano do primeiro ciclo, no turno da manhã, ainda não possuindo nenhum 

aluno com deficiência. 

  Nesta escola, conheceu e adquiriu novas companheiras de trabalho com quem possui 

um bom relacionamento, realizando trocas de experiências que possam ajudá-la em seu dia a 

dia profissional e permutando também as alegrias e dissabores comuns ao cotidiano escolar 

existentes em todas as profissões.  

 Atualmente, na sala de aula da professora Peônia estão matriculados 21 alunos. Deste 

total, quatro possuem necessidades educacionais especiais, onde, dois desses discentes 

recebem maior atenção da estagiária por possuírem transtornos globais do desenvolvimento.  

O papel da estagiária se constitui em acompanhar com as tarefas escolares, 

deslocamento ao sanitário e supervisão do recreio. E, para esses personagens, que participam 

da prática da professora Peônia, e a quem me reporto em alguns momentos, atribuí igualmente 

nomes fictícios em virtude do sigilo necessário aos participantes conforme os dois quadros 

abaixo. 

 

Quadro nº 08 Caracterização da estagiária que atua com a professora Peônia. 

 

PERSONAGEM NOME FICTÍCIO 

ESTAGIÁRIA VIOLETA 
 

 

Quadro nº 09 Caracterização dos alunos com deficiência e transtornos globais do 

desenvolvimento da professora Peônia. 

 

PERSONAGENS NOMES FICTÍCIOS TIPO DE NECESSIDADE ESPECIAL4 

ALUNO 1 MIL – CORES 
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E 
TRANSTORNO DO DÉFICIT DE 
ATENÇÃO – HIPERATIVIDADE 

ALUNO 2 PINGO – DE – OURO DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

ALUNO 3 GIRASSOL AUTISMO 

ALUNO 4 COPO DE LEITE AUTISMO 
 

                                                 
4 Essa informação ao quanto aos diagnósticos dos alunos, obtive mediante um encontro com a professora 
itinerante que atende tais discentes, onde esta apresentou para meu conhecimento os laudos médicos de cada um 
deles.  
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Dando continuidade, observei que a professora Peônia interage de modo mais próxima 

com os alunos Mil - Cores e Pingo de ouro, onde, para ela, esses alunos, não necessitam de 

modificações na forma de apresentar os conteúdos e com as atividades escolares.  

Através deste relato, observei que apesar do aluno Mil – Cores possuir uma freqüência 

regular, este não acompanha o ritmo da turma, deixando normalmente suas tarefas escolares 

incompletas. O aluno apresenta um comportamento bastante inquieto. Esconder materiais 

escolares, mexer no caderno dos colegas para impedi-los de concluir as tarefas e trabalhos, 

escrever na lousa e dizer insultos e palavrões são algumas das ações realizadas por esse 

estudante em sala de aula. 

 Quanto ao segundo aluno, Pingo de Ouro, possui uma freqüência irregular. Estando 

fora da faixa etária para os alunos da classe, esse aluno se destaca por sua altura e porte físico.  

 Segundo a professora, Pingo de Ouro mora distante da escola, e o único meio de 

transporte para se deslocar consiste numa bicicleta, condução compartilhada por quase todos 

os familiares. Esses fatores resultam na baixa frequência deste aluno as aulas, uma vez que 

este também não possuía uma carteira de livre acesso que o garantiria gratuidade na passagem 

em transportes coletivos. 

 Oferecendo acompanhamento diário, a estagiária Violeta realiza a função de auxiliar 

nas tarefas escolares o aluno Copo de Leite. Além desta, supervisiona o aluno a quem dei o 

nome de Girassol durante os seus banhos de sol na quadra da escola, “banhos” que perduram 

todo o horário de aula. 

 É importante ressaltar que, ainda nesta turma, havia outra criança que a coordenação, e 

gestoras ‘suspeitavam possuir alguma deficiência’, mas, pela ausência de um laudo médico 

para comprovar tais hipóteses, a aluna foi contabilizada pelo censo escolar anual como 

matrícula dos “alunos regulares” ao invés da contagem de “alunos de inclusão”. 

 

 3.3.2 A Professora Jasmim 

 

 A professora Jasmim tem 39 anos, é solteira, e possui uma carreira de dezessete anos 

que teve início numa conceituada escola da rede de ensino particular da Cidade de Recife no 

turno da manhã, a qual ainda leciona.  

 

 

Iniciou a profissão no ensino médio, no antigo curso de Magistério e no ano de 1994 

prestou vestibular para o curso de Pedagogia numa faculdade privada, tendo se formado 
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quatro anos depois, em 1998. Também numa faculdade da rede particular, buscou logo em 

seguida à sua graduação um curso de especialização em Educação Especial, concluindo-o dois 

anos depois. 

 Com um interesse por essa modalidade na educação, buscou por iniciativa pessoal 

cursos e informações, pois, normalmente recebia alunos com necessidades educacionais 

especiais em sua sala de aula da escola na rede particular. Entre os conhecimentos adquiridos, 

contam cursos de: introdução a libras, braille, autismo e deficiência intelectual. 

 Para garantir maior estabilidade profissional, a docente resolve prestar um concurso 

público no ano de 2002 para o cargo de professora oferecido pela prefeitura da Cidade de 

Recife. Chegando à escola Lírio do Campo em dezembro de 2002, passou três anos 

cumprindo ao estágio probatório na função, lecionando numa sala de aula. Concluído o 

período, a professora se inscreve para ocupar a função de professora itinerante em educação 

especial, mediante apresentação de currículo, tendo sido aprovada. 

 No ano de 2007, sob o anúncio de um novo concurso público no município, a 

professora Jasmim novamente se inscreve, sendo mais uma vez aprovada. Diante da nova 

atribuição na itinerância, e recém empossada no concurso, Jasmim organiza sua carga horária 

para o ensino na sala de aula regular no horário da tarde e, no turno da noite, desenvolve as 

ações próprias da itinerância. 

 Jasmim relata está aprendendo sobre a educação de pessoas com deficiência e 

transtornos do desenvolvimento na sua função de professora itinerante. Acompanhando 

alunos localizados em três escolas, sendo duas localizadas na RPA 2 e a última na RPA 6, 

onde nesta última, a docente relata ir sempre uma vez por semana na companhia do 

namorado, visto a sensação de insegurança que o ambiente revela. 

 Para facilitar o cumprimento dos horários nos três empregos, a docente prefere se 

deslocar para os ambientes de ensino em seu carro particular. Segundo ela, apesar dos custos 

torna-se mais cômodo e seguro para o retorno a sua residência. 

 Jasmim leciona nesta escola há quase sete anos, desde o seu primeiro vínculo com a 

prefeitura. O seu relacionamento com as colegas, coordenação e direção é bastante amigável, 

mantendo vínculos de amizade com algumas docentes que ultrapassam o horário de trabalho, 

realizando passeios turísticos e outros encontros. Na escola, Jasmim é reconhecida pela 

coordenação e direção pelo trabalho que desempenha com todos os alunos.  

 

 

No início do ano, a turma que recebeu para ensinar do terceiro ano do primeiro ciclo 

não estava alfabetizada; sem ler e escrever, esses estudantes tinham muitos problemas para 
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acompanhar o ritmo esperado para a série, convocando da professora o início de um intenso 

trabalho de alfabetização. No segundo semestre, a classe já conseguia ler e produzir pequenas 

redações e poesias.  

  Na turma entregue a Jasmim estão matriculados trinta alunos, estando dentro desse 

quantitativo os três alunos com necessidades educacionais especiais e transtornos globais do 

desenvolvimento a quem igualmente dei nomes fictícios, assim como a estagiária, a fim de 

preservar a identidade destes conforme os dois quadros abaixo. 

 

Quadro nº 10 Caracterização da estagiária que atua com a professora Jasmim. 

 

PERSONAGEM NOME FICTÍCIO 

ESTAGIÁRIA HORTÊNCIA 
 

 

Quadro nº 11 Caracterização dos alunos com deficiência e transtornos globais do 

desenvolvimento da professora Jasmim. 

 

PERSONAGENS NOMES FICTÍCIOS TIPO DE NECESSIDADE ESPECIAL5 

ALUNO 1 GERÂNIO AUTISMO 

ALUNO 2 BONSAI DEFICIÊNCIA FÍSCA 

ALUNO 3 NARCISO DEFICIÊNCIA VISUAL 
 

 

 Para a professora Jasmim, não é a primeira vez que recebe alunos com necessidades 

educacionais especiais. Há dez anos a escola em que trabalha na rede particular busca 

promover a inclusão escolar. Mesmo assim, a professora acredita que existam ainda muitos 

empecilhos que impedem a inclusão escolar ser uma realidade na educação, principalmente na 

esfera da escola pública.  

 

 

Neste sentido, as dificuldades elencadas pela docente gravitam em torno da falta de 

materiais pedagógicos adequados para as necessidades de aprendizagem dos alunos, maior 

número de formações para os professores, menor número de alunos por sala, e, o mais 

                                                 
5 Essa informação ao quanto aos diagnósticos dos alunos, obtive mediante um encontro com a professora 
itinerante que atende tais discentes, onde esta apresentou para meu conhecimento os laudos médicos de cada um 
deles.  
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importante: o fim do preconceito sobre as capacidades destes educandos, visto que, assim 

como os outros, esses têm os seus limites e possibilidades, e por isso não devem ser 

lembrados somente pelo que não conseguem fazer, mas pelo que podem realizar mesmo que 

suas conquistas requisitem maior participação dela como professora ou da estagiária. 

 

3.4 Os procedimentos metodológicos para coleta de dados 

 

Em harmonia com Gewandsznajder e Mazzotti (2001), para quem “as pesquisas 

qualitativas são caracteristicamente multimetodológicas” (p. 163), pensei para esta etapa do 

trabalho o uso da observação e da pesquisa documental6 para uma maior imersão no objeto 

estudado. A motivação para adotar esse instrumento durante a permanência no campo teve 

como justificativa que este me permitiria deslindar as sendas do cenário da prática pedagógica 

escolar para alunos com deficiência e com outras necessidades especiais na aprendizagem.  

As observações foram de caráter participante, onde busquei interagir com o 

ambiente e todos os personagens que compõem o espaço escolar, tais como os alunos, 

as professoras, gestoras, coordenadora e demais funcionários da instituição.  

Através de uma postura flexível, busquei como pesquisadora uma conduta baseada na 

pressuposição de que o uso desse procedimento, de caráter sistemático, mas ao mesmo tempo 

dinâmico, poderia ajudar a aclarar a compreensão sobre o fenômeno estudado bem como 

auxiliar a desenvolver novas hipóteses em torno deste. 

Para isso, durante o ato de observar continuamente esse objeto, procurei captar 

as orientações de Triviños (2006) quando diz que: 

 
“Observar”, naturalmente, não é simplesmente olhar. Observar é destacar de um 
conjunto (objetos, pessoas, animais etc.) algo especificamente, prestando, por 
exemplo, atenção em suas características (cor, tamanho etc.). Observar um 
“fenômeno social” significa, em primeiro lugar, que determinado evento social, 
simples ou complexo, tenha sido abstratamente separado de seu contexto para que, 
em sua dimensão singular, seja estudado em seus atos, atividades, significados, 
relações etc. (p. 153). 
 

 

As observações ocorreram no horário de segunda à sexta-feira, nos turnos e horários 

definidos para o cumprimento das aulas, totalizando 376 horas. Durante a pesquisa, não 

busquei olhar unicamente o que estava visível, posto que procurei compreender nas 

                                                 
6 O documento ao qual tivemos acesso foi Projeto Político Pedagógico da escola, onde neste havia registrado o 

seu histórico de fundação, quantidades de turmas, turnos, funcionários e demais informações que destacaremos 
no próximo capítulo na caracterização do campo. 
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entrelinhas as concepções, a história que justifica e legitima a tomada de decisões e posturas 

dos sujeitos no contexto onde estão inseridos. 

 

 

Visando, portanto, atender aos objetivos traçados, realizei a observação participante 

dos sujeitos dentro dos seus ambientes de trabalho, registrando no diário etnográfico e 

realizando as súmulas “no dia-a-dia de acontecimentos e eventos quotidianos, ordinários e 

extraordinários da vida social dos grupos e instituições” (HAMMOUTI, 1999 apud SOUZA, 

1999, p. 16 ). Durante a escrita do diário, procurei atender à organização do texto de modo a 

anotar os relatos de comportamentos culturais do grupo. 

O diário etnográfico segundo Hammouti (2002) contém: 

 
[...] uma cronologia que indica datas, horas e lugares onde acontecem as cenas e 
histórias relatadas. Trata-se de relatar situações e encenações de diferentes atores 
que interagem entre eles e com os outros grupos. O autor do diário precisa tentar 
mostrar a construção permanente no espaço do aqui-e-agora dos contextos de trocas, 
interações e relações, processos de negociação dos conflitos de estabelecimento da 
ordem social, comunicação de normas e valores, ensino/aprendizagem formal e 
informal, etc. (p. 15).  

 

Esses instrumentos permitiram além da conclusão do trabalho de campo refletir sobre 

a prática pedagógica que desejava conhecer, tendo sido para isso também necessário o uso 

adequado do procedimento para entendimento desses dados, aspecto que irei explanar nesta 

próxima seção. 

 

3.5 Procedimento para análise dos resultados 

 

A escolha para o tratamento dos dados coletados se deu a partir da compreensão de 

Chizzotti (2001), em que “os dados não são coisas isoladas, acontecimentos fixos, captados 

em um instante de observação” (p. 84). Deste modo, tive ao iniciar o trabalho de transcrição 

das observações realizadas no campo7 sempre o cuidado de buscar o detalhamento, mas, de 

igualmente destacar aspectos dos processos interativos desses sujeitos com quem atuei. 

Para o detalhamento do material que tinha em mãos e assim realizar o tratamento dos 

dados, cumpri a exigência de transcrever o conteúdo dos dois cadernos de campo, um para 

                                                 
7 Durante as transcrições, destaco o fato que essas mesmas foram feitas pela própria pesquisadora, uma vez que 

diante da exigência do anonimato das duas instituições de ensinos e seus profissionais, a contratação 
temporária de uma segunda pessoa para realizar esse serviço traria à tona a identidade destes a quem me 
comprometi em preservar. 
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cada escola em protocolos diários de observação. Essas linhas, antes jóias brutas, agora se 

encontravam previamente lapidadas. 

 

 

Nesse caminhar, o passo seguinte consistiu na localização dentro desses achados dos 

episódios que serviriam para análise, tendo como parâmetro para categorização, três das 

quatro categorias teóricas do presente estudo, a saber, a prática segregadora, prática 

integradora e a prática inclusiva.  

Somente a partir desse movimento, iniciei as análises dos dados tendo como 

fundamento a análise de conteúdo de Bardin (2004). Assim definida como: 
 
Um conjunto de técnicas e análise das comunicações, visando, por procedimentos 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, obter indicadores 
positivos ou não, que permitam a inferência de conhecimentos relativos as condições 
de produção/recepção (variáveis inferidas) das mensagens (p. 33). 
 

 

Tendo por entendimento que a análise de conteúdo se faz por um conjunto de técnicas 

de análise, elegi a análise categorial para tratamento e análise dos dados. Segundo Bardin 

(2004), 
 
A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 
conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero 
(analogia), com os critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou 
classes, que reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no caso da análise 
de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos 
caracteres comuns destes elementos (p.111). 
 

 

Ampliando o conhecimento sobre a técnica, destaco que esta com a qual trabalhei 

compreende duas etapas: o inventário, que consiste em isolar os elementos, e a classificação, 

onde acontece a repartição dos elementos, na procura por impor certa organização às 

mensagens (BARDIN, 2004, p. 112). 

Em sendo assim, ao utilizar essas técnicas obtive um material claro para ser analisado, 

algo que somente digo ter sido possível quando me referi à escolha dos procedimentos, posto 

que o recorte das ações, falas, gestos e demais eventos cotidianos resultou em um trabalho de 

grande fôlego, pois taxinomizar eventos nos quais estava envolvida, preservando o caráter 

científico da pesquisa e o cumprimento dos objetivos, foi um motivo de constante vigilância 

durante todo o estudo. 
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Deste modo, ao encerrar por ora este capítulo, seja por ousadia ou fruto das vastas 

leituras e inúmeras inquietações que me inquietaram durante todo o processo, vi que esse 

fechamento se fez necessário ao bom prosseguimento das próximas linhas do capítulo a 

seguir, crendo, contudo, nas possíveis reescritas que esta mesma obra ainda irá receber algo 

que para o momento deixo tão somente no plano das idéias. Assim, o que apresentarei em 

seguida será o resultado das análises dos dados colhidos neste caminho que teve por objetivo 

neste capítulo deixar o mais visível para os leitores quanto à maneira que transcorreu. 

4 - A PRÁTICA PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS CAMPO DAS ACÁCIAS E LÍRIO 

DO CAMPO 

 

Prestes a concluir a junção das peças deste tão afamado mosaico, imagem que, como 

já o disse em outras linhas, representa de forma emblemática a maneira como essa pesquisa 

transcorreu em todas as suas fases, anuncio neste a análise dos dados os quais já foram 

problematizados teoricamente bem como detalhados no seu percurso metodológico durante as 

páginas anteriores. 

O material de análise para compreensão do fenômeno investigado teve como fonte o 

diário etnográfico, método eficaz para o registro das práticas pedagógicas dos dois campos e 

sujeitos observados durante os dois meses de efetivo trabalho que tive nas instituições de 

ensino já caracterizadas. 

Esta tão notável prática pedagógica pôde ser observada em diversas situações, tais 

como: nos encontros promovidos nas escolas para pais, mães e responsáveis, nos encontros 

semanais de formação para as docentes, durante o horário reservado ao recreio dos alunos e 

restabelecimento das professoras e nas relações de ensino das duas professoras, tendo 

especificamente nesta prática o olhar sobre as relações de ensino estabelecidas com os alunos 

com deficiência, bem como outras necessidades educacionais especiais. 

A observação da prática pedagógica nestas locações me ajudou na construção das 

linhas que irão se seguir, onde interpretei a partir dos autores com quem dialoguei, e, 

sopesando com base no crivo de pesquisadora as práticas já observadas. Nesta costura entre a 

problemática estudada e a realidade do campo empírico, trago à tona os episódios vivenciados 

para escrutínio deste objeto que possam melhor retratar e responder aos questionamentos que 

deram origem a este estudo. 

Ao pensar a estrutura desse capítulo, optei durante a releitura dos setenta e seis 

protocolos de observação, sendo trinta e oito gerados da permanência na Escola Campo das 

Acácias, e a outra metade da Escola Lírio do Campo, por contabilizá-los a partir das questões 

que motivaram compreender esse objeto, a prática pedagógica, a fim de garantir maior fluidez 
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na exibição e na leitura dos dados. Embora, destaco que ainda exibidos em blocos 

aparentemente distintos, as três categorias dialogam entre si. 

 

Na releitura dos materiais, identifico que neles coexistiam por vezes em único 

protocolo, e, noutros casos, em um mesmo episódio, a presença de uma ou mais concepções 

em torno da educação de pessoas com deficiência na observação das relações de ensino das 

professoras, assim como com as práticas pedagógicas. Esse primeiro dado revela que 

nenhuma prática, quer seja pedagógica ou docente, assume um único perfil, posto que a 

manifestação destas acontece de maneira dinâmica.  

Mesmo ciente da inter-relação entre as concepções observadas, concentrei os mais 

significativos recortes das duas escolas campo que melhor ilustrem os paradigmas conhecidos 

na prática pedagógica dessas instituições.  

Neste sentido, a gênese das categorias apresentadas neste estudo teve íntima relação 

não só com a observação dos dois campos, mas, com o referencial teórico, posto que à luz dos 

estudos históricos e sócio-epistemológicos sobre a prática pedagógica e a educação de pessoas 

com necessidades educacionais especiais, inovo ao criar uma tipologia para dialogar com 

esses dois universos, estando visível esse tratamento a partir da exposição e debate dos dados 

que respondem ao segundo e terceiro questionamentos desta pesquisa. 

Assim, na disposição dos dados referentes ao terceiro objetivo que buscou conhecer a 

partir da prática pedagógica das escolas inclusivas quais as concepções de prática pedagógica 

existentes orientando a educação de alunos com deficiência e outras necessidades 

educacionais especiais, incorporo os conceitos da prática pedagógica e da educação de 

pessoas com deficiência para anunciar as três categorias de análise, a saber, a concepção de 

prática pedagógica segregadora, a concepção de prática pedagógica integradora e a concepção 

de prática pedagógica inclusiva. 

  Neste terceiro objetivo, destaco ainda para maior compreensão em torno da prática 

pedagógica das instituições, aspectos que dizem respeito à administração das gestoras a partir 

de cada uma das concepções trabalhadas, e, a maneira como o espaço físico pode igualmente 

fomentar a permanência destas, quais sejam, as segregadoras ou integradoras, ou se podem 

promover novas vivências, direcionadas numa perspectiva inclusiva. 

   Por fim, antes de iniciar as análises, destaco que adoto a medida de realçar os dados 

durante a apresentação de maneira separada entre as escolas, para não incorrer no risco 

desnecessário de cansar ou confundir os leitores com informações ou episódios das duas 

instituições simultaneamente. 
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Deste modo, darei início o exercício de resposta à primeira interrogação, ou seja, 

identificar a caracterização da organização na Rede Municipal de Ensino da Cidade de Recife 

quanto à forma em que é desenvolvida a educação para alunos com deficiência e outras 

necessidades educacionais especiais. 

 

 

 

 

4.1 A Organização Interna da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Recife no tocante 

à educação de alunos com deficiência e demais necessidades educacionais especiais. 

 

Entendendo que o cumprimento deste questionamento posto em forma de objetivo, ou 

seja, identificar como está caracterizada a Organização da Rede Municipal de Ensino da 

Cidade de Recife quanto à forma em que é desenvolvida a educação para alunos com 

deficiência e outras necessidades educacionais especiais se fez necessário empreender uma 

pesquisa documental nos arquivos da Gerência de Educação Especial da Secretaria de 

Educação deste município. 

Segundo Gil (1999), esse método científico é "o caminho para se chegar a determinado 

fim" (p. 27). Com isso, esclareço que partes dos resultados desta primeira indagação já se 

encontram apresentados no capítulo anterior.  

Essa composição para a exibição dos dados, tornou-se necessária em função do 

interesse que orientava o primeiro objetivo deste trabalho, pois, ainda durante a pesquisa 

exploratória foi possível ter acesso e conquistar as informações que caracterizam a Rede 

Municipal de Ensino da Cidade de Recife no tocante à educação de alunos com necessidades 

especiais de aprendizagem. 

Com base nestes achados, pude inicialmente montar algumas das peças desse grande 

mosaico, informações que me ajudaram com os passos seguintes da pesquisa, e, na elaboração 

do texto dissertativo deste capítulo.  

 Deste modo, as descobertas e as análises que irei apresentar obedecem a um nexo 

semelhante iniciado no capítulo precedente, dando um sentido de continuidade ao percurso já 

estreado dantes. 

 Os caminhos que me levaram chegar às escolas Campo das Acácias e Lírio do Campo 

possuíram íntima relação com o êxito ao cumprimento do primeiro objetivo desta pesquisa.   

Tendo sido este de caráter procedimental, permitiu o entendimento da rede de ensino, e, em 

seguida com as instituições com as quais trabalhamos.  
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Com isso, os contributos anunciados através do manuseio a primeira fonte, o 

Quantitativo Geral de Alunos Inclusos (com acompanhamento) do ano de 2008, por meio da 

pesquisa documental, indicou que a mesma possui uma organização interna no que tange à 

distribuição das escolas segundo a estrutura de divisão das seis Regiões Político-

Administrativas – RPAS existentes no município.  

 

 

 

Obedecendo esta divisão por RPAS, a Gerência de Educação Especial contabiliza as 

escolas que possuem alunos com deficiência matriculados, sendo essas que compõem o 

referido documento.  

De posse das informações, procurei compreender de maneira detalhada esta disposição 

das ações voltadas para estes alunos nesta rede, por isso, senti necessidade em permanecer na 

Gerência de Educação Especial para coleta de outros dados, sobre como este espaço se 

articula para obter maior conhecimento em torno das inúmeras escolas que compõem cada 

RPA, e ainda, exercer suas ações, conforme já descritas no capítulo anterior. 

Deste modo, continuei a pesquisa documental e identifiquei a existência de outro 

documento que fornece de forma detalhada as informações de todos os alunos nas escolas 

para cada RPA, sendo este o: Quadro Demonstrativo de alunos inclusos com 

acompanhamento de professor itinerante do ano de 2008.  

Esta fonte, elaborada por funcionários da própria Gerência para maior detalhamento 

das instituições de ensino, dispõe de dados sobre o sexo, nome, data de nascimento, ano e 

ciclo em que está matriculado, a deficiência ou transtorno do desenvolvimento que o aluno 

possui, bem como o nome do estagiário enviado para acompanhá-lo, atuando em parceria com 

a professora regente. 

Sendo assim, a partir dos contributos da identificação sobre o modo como está 

caracterizada a organização desta rede de ensino, passo a apresentar na próxima seção os 

dados referentes ao segundo objetivo desta, ou seja, conhecer nas relações de ensino e 

aprendizagem das duas professoras que se declaram inclusivas as concepções de educação de 

seus alunos com deficiência e com outras necessidades educacionais especiais. 

 

4.2 As concepções de educação das professoras inclusivas  

 

 Tomando como ponto de partida para a compreensão do objeto a premissa que não 

bastaria coletar as concepções das docentes através de instrumentos de coleta como 
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entrevistas ou questionários visto o interesse de conhecer essas imersas no cotidiano das 

relações de ensino das professoras, como também na forma orientam suas práticas, foi que me 

fez decidi pelo uso da observação participante, único recurso de coleta. 

 

 Tal opção por captar na prática das professoras o que essas concebem sobre a 

educação de alunos com deficiência se deu ao fato que diante do movimento da inclusão 

escolar, declarar-se “inclusivo” tornou-se o discurso da moda. Com isso, ouvi alhures falas 

que desconectadas da prática sugerem de fato a presença de sujeitos que incorporaram uma 

concepção de educação inclusiva, algo que resulta em práticas na sala de aula bem mais 

animadoras das constatadas atualmente. 

 Entretanto, ao confirmar essas idéias contextualizadas nas relações de ensino, no dia a 

dia da sala de aula, percebi algo que contabilizei como dado relevante, a saber, a existência de 

um fenômeno que na língua portuguesa é conhecido pelo nome de oxímoro, ou seja, a 

“combinação engenhosa de palavras contraditórias ou incongruentes” (FERREIRA, 2001, p. 

540). 

 Tornando mais claro o pensamento, anunciei essa incoerência detectada na forma de 

dados, pelo fato que todas as duas docentes com quem trabalhei declararam possuir uma 

prática inclusiva ao responder o questionário. Deste modo, o que deveria ter visto, ao menos 

em tese, e neste momento, apresentar com as análises deveriam ser tão somente episódios que 

retratassem nas relações de ensino as concepções que se encaminhassem numa perspectiva 

inclusiva. 

 Mas o que confirmei nestas relações foi a coexistência de outras duas: a concepção 

segregadora e a concepção integradora, já apresentadas no referencial teórico e que de acordo 

com o que já anunciei vem auxiliar na leitura dos dados. 

 Desta forma, a partir da constatação da existência de outros paradigmas concorrendo 

com a intitulada concepção inclusiva declarada pelas docentes, começo a apresentação da 

primeira percepção que ocupou maior número de episódios envolvendo a docente da primeira 

instituição de ensino, a Escola Campo das Acácias. 

  

4.2.1 A Concepção de Educação Segregadora da Professora da Escola Campo das 

Acácias  

 

 De modo geral, pude identificar nesta concepção o maior número de episódios 

envolvendo a professora desta referida escola. A professora Peônia, apresentou durante o 

período que passei na instituição o maior número de concepções de educação segregadora do 
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que à percepção integradora, uma vez que referente ao pensamento inclusivo, não foi 

observado qualquer episódio nas suas relações de ensino. 

Ao iniciar as considerações em torno deste primeiro achado, onde a maior parte das 

concepções conhecidas na prática destoa do discurso anteriormente proferido, de ser 

inclusivo, vi que para o professor que realmente adota o cumprimento de acolher as 

diversidades deve ter por compromisso além do domínio sobre a técnica, uma postura ética e 

política frente ao mundo e aos educandos. Pois o professor 

 
[...] que realmente ensina, quer dizer, que trabalha os conteúdos no quadro da 
rigorosidade do pensar certo, nega, como falsa, a fórmula farisaica do “faça o que eu 
mando e não faça o que eu faço”. Quem pensa certo está cansado de saber que as 
palavras a que falta a corporeidade do exemplo pouco ou quase nada valem. Pensar 
certo é fazer certo (FREIRE, 1999, p.38). 
 

 

 Tomando por base esta recomendação do autor, considero que numa perspectiva de 

educação inclusiva, cabe ao mestre que se intitule possuir tal prática o compromisso com 

ações que obviamente promovam não somente a construção de saberes construídos através 

das aulas, mas de uma visão global sobre o mundo, onde esse não seja tão somente 

expectador, mas, protagonista do seu próprio processo de formação. 

 Entretanto, nesse lócus, a sala de aula, onde passei muitas horas durante a permanência 

no campo, identifiquei à luz da teoria e das observações e análises, diversas situações onde os 

alunos com deficiência vivenciaram condições marginais, ausentes de atenção às suas 

mínimas necessidades de aprendizagem, assumindo figuras de espectro, posto que suas 

presenças sequer eram lembradas em algumas situações durante a aula, conforme registrei em 

inúmeros protocolos.  

 Destaco um primeiro episódio ocorrido no interior e no exterior da sala de aula que 

retrata esta primeira concepção orientando a prática da professora. Vejamos: 

 
A professora folheava umas páginas no livro didático. Os alunos estavam 
conversando muito e fazendo barulho. Peônia permanecia olhando o livro e de vez 
em quando, dizia para algum aluno parar com a zoada. Enquanto isso, a estagiária 
Violeta foi até Peônia e pediu a chave do armário. Violeta pegou o jogo de letras e 
figuras emborrachadas para o aluno Copo de Leite e disse para ele que iriam fazer as 
tarefas juntos. Peônia parece ter escolhido a tarefa que irá passar para os alunos e 
começa a escrever no quadro. Nesse momento chega outro aluno com deficiência, 
Girassol, acompanhado do seu pai que se desculpa pelo atraso. Peônia cumprimenta 
o pai de Girassol e diz que está tudo bem. Enquanto isso, Copo de Leite ao ver 
Girassol assume uma postura inquieta e se agita na cadeira. O pai de Girassol o 
deixa na porta da sala de aula e vai embora. A estagiária Violeta se levanta e se 
despede do aluno Copo de Leite deixando-o sozinho e vai encontrar com o aluno 
Girassol que está na porta da sala se balançando para frente e para trás. A estagiária 
leva esse aluno para o pátio da escola e lá ficam até às 10h30min. A professora se 
levanta e entrega para o aluno Copo de Leite uma folha e diz para ele desenhar, o 
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aluno risca na folha com força, entrega a professora que a guarda sem olhar. Depois 
dessa atividade o aluno Copo de Leite fica ocioso durante o resto do horário. 
(ESCOLA CAMPO DAS ACÁCIAS) 
 
 
 
 
 
 
 

Esse episódio contraria completamente o direito à inclusão escolar e social destes dois 

alunos, pois, os dois discentes protagonizaram situações de segregação e exclusão, sendo um 

dentro da sala e o outro fora dela. Com este último, se constituiu em prática ainda mais 

evidente, pois, permanecer durante todo o horário a que o aluno está na escola na área externa, 

isolado das trocas de informações e convivência geradas na sala de aula, nega completamente 

uma garantia já conquistada de direito e acesso à educação através da Lei de Diretrizes e 

Bases - LDB nº 9394/1996 no seu artigo 59, inciso I, que diz: 
 
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 
especiais. 
 
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica, para 
atender às suas necessidades (BRASIL, 1996). 
 

 

Entendendo que a educação escolar se dá em diversos ambientes do espaço 

pedagógico, mas, especificamente nas relações de ensino e aprendizagem entre professor e 

alunos no interior da sala de aula, considero que, com o aluno Girassol a concepção de 

educação segregadora nesta professora, responsável por orientar sua prática chega a atingir 

um nível extremo de exclusão. 

Vale salientar que durante toda a permanência nesta escola, em momento algum 

observei este discente ter participado de qualquer atividade pedagógica com os demais alunos 

ou mesmo sem eles. Este estudante sequer adentrava a sala de aula, ficando todas as vezes que 

foi à escola, localizado no pátio tomando banho de sol em companhia da estagiária. Neste 

sentido, o propósito que justifica a vinda deste estudante se tornou um questionamento, uma 

vez que sendo apartado completamente da companhia dos outros colegas de classe que não 

sabiam sequer o seu nome, sendo chamado por alguns pela expressão “aquele menino doente 

que fica ali do lado de fora”.  

Compreendo que a simples inserção do aluno com necessidade especial não o torna 

incluído. A convivência com seus colegas de classe e demais crianças, socializando-o e 

preparando-o para os desafios na sua vida pedagógica tem sido um dos muitos eixos que 

devem guiar a prática do professor na perspectiva inclusiva. Quando esse conceito não é 
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compreendido e vivenciado acaba-se por viver uma contradição entre os discursos proferidos 

e as práticas realizadas. 

Essa realidade de exclusão social e escolar com estes seres humanos, apesar de ser 

vivenciada no cotidiano de muitas salas de aula, remonta uma prática iniciada em tempos 

imemoriais. Nas várias passagens na história da educação destas pessoas, a promoção do 

distanciamento físico era algo comum para aqueles que se afastassem de uma concepção de 

normalidade construída socialmente.  

 

 

O pensamento de apartamento social na educação pode ser igualmente encontrado na 

visão de muitos educadores, onde as escolas para alunos “excepcionais”,  

 
[...] devem ser localizadas fora das cidades. O local natural é o campo. Espaços mais 
largos permitem movimentos mais amplos. Os ritmos da vida são ali mais regulares: 
o sol, melhor que o relógio, e os sinos marcam as horas, convidando ao trabalho e ao 
sono. (...) A estética do ambiente é o fundo no qual se perfilarão as ações dos 
adolescentes. Esses, rapidamente, eles mesmos, ou com o auxílio dos educadores, 
procurarão a harmonia, fugindo do chocante visível e da cacofonia das 
discordâncias. E, assim, paulatinamente, se aproximam das regras da vida social e 
moral (ANTIPOFF, 1992 apud LOURENÇO, 2000, p. 27).  
 
 

A compreensão que o isolamento promove “a cura” para a “deficiência” transfere a 

responsabilidade que concerne à sociedade, e, ao professor, de exercer sua prática para todos 

os alunos. Quanto a esse equivocado entendimento Charlot (2000) irá nos dizer que na relação 

com o saber “todo ser humano aprende e se não aprendesse, não se tornaria ser humano” (p. 

65). 

Ao negar a mínima convivência social para o aluno Girassol, a professora Peônia 

revela uma concepção de educação, com este discente em particular, que se afasta a passos 

largos de uma relação de ensino permeada pela concepção inclusiva, visto que nega a vocação 

ontológica do ser humano em se tornar sujeito por meio da educação.  

Entretanto, meu papel durante a análise deste polêmico paradigma, porém atual, o 

segregador, não está circunscrito à realização de “julgamentos” emitidos a priori, sem 

conhecimento de outras passagens que possam justificar minhas compreensões. Para isso, 

trago dois episódios que exibem a concepção da professora quanto à educação de alunos com 

necessidades educacionais especiais, ressaltando a maneira como se dá o seu ofício com o 

aluno Girassol. 
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Às 08h10min chega o aluno Girassol trazido pelo seu pai. O pai do aluno se despede 
e vai embora. O aluno fica na porta da sala de aula e ao ver a estagiária Violeta 
começa a se balançar para frente e para trás. A estagiária levanta da cadeira e vai 
para o jardim com ele. A professora Peônia vem ao meu encontro (a pesquisadora) e 
comenta que trabalhar com Girassol é muito difícil. E diz:  
“Antes eu me angustiava muito. Chorava. Porque não conseguia fazer Girassol ficar 
na sala de aula e fazer as tarefas. Ele comia cola, lápis, baixava a roupa e fazia coco 
no pátio. Eu não conseguia fazê-lo parar, avançar pedagogicamente. Eu lia, 
pesquisava, procurava, mas eu não conseguia nada.  
Agora eu estou mais tranqüila. Eu sei que não vou mudar o mundo, mas quando a 
estagiária falta eu fico muito complicada. Muito complicada mesmo. Não consigo 
fazer tudo que planejo pra ele e pro (sic) dia” (ESCOLA CAMPO DAS ACÁCIAS) 

 
Na última semana de aula os alunos fizeram uma avaliação de Matemática e foram 
liberados após o lanche. Os alunos Mil Cores e Copo de Leite não compareceram à 
escola neste dia. O aluno Girassol ficou com Violeta durante todo o primeiro horário 
no pátio da escola e após o lanche o seu pai veio buscá-lo. O pai do aluno Girassol 
disse que não iria trazê-lo mais nesse ano e que agradecia muito tudo o que a 
professora, a escola e a estagiária fizeram pelo seu filho. A professora sorriu e disse 
que não precisava agradecer nada porque ela estava fazendo o trabalho dela mesma. 
Depois disso, o pai do aluno pediu a professora se ela não tinha nenhuma tarefinha 
do filho dele para ele levar e mostrar a sua esposa as coisas que Girassol faz na 
escola. A professora olhou para mim (a pesquisadora) e deu um sorriso encabulado e 
disse que Girassol não tem nenhuma atividade porque o trabalho dele é mais com a 
socialização dele na escola, porque ele não alcança essas partes.  
O pai consentiu e foi embora levando Girassol. (ESCOLA CAMPO DAS 
ACÁCIAS) 

 
 

  Estando a aprendizagem dos alunos elencada como mais alto objetivo perseguido 

pelos professores durante toda sua prática, pude ver que neste caso, embora a professora 

explicasse as razões que a fizeram chegar a conclusão que o aluno Girassol não conseguiria 

avançar pedagogicamente, essas mesmas residem na representação que esta possui acerca das 

limitações do aluno e dos demais discentes com necessidades especiais. A representação que 

o outro precisa ser “igual” a mim para ser aceito estimula essas e outras relações de ensino 

excludentes dentro e fora dos domínios da sala de aula. Sobre este fato, Skliar (2003) 

comenta: 

 
Quando a representação insiste com sua centralidade, individual ou coletiva, ela se 
exacerba, se multiplica, se torna uma repetição do mesmo. Por isso, uma das 
perguntas mais instigantes, entre muitas outras, seria: como olhar o olhar sobre nós 
e sobre os outros? (p. 68). 
 

 

 A representação de ser humano que o professor possui acerca de seus alunos se 

constitui aspecto fundamental para o sucesso das relações que irão ser estabelecidas no 

cotidiano escolar. A maneira de perceber o outro confere ao docente o incentivo de ir mais 

além, investir um pouco mais.  
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Nessa dinâmica, a aprendizagem dos conteúdos de ensino torna-se o meio utilizado 

pelo professor para o alcance destes bons desempenhos esperados. Quando isso não acontece, 

quando se estancam as tentativas e a resignação assume o lugar de destaque, passo a 

identificar um cenário distante da inclusão escolar mesmo que no discurso a fala indique total 

adesão. 

 

 Todavia, destaco que destes dois episódios citados emerge ainda outra compreensão 

em torno das discussões sobre esta concepção, a falta de preparo profissional e a forma 

natural como este fenômeno é percebido. A maneira que a professora Peônia apresenta em 

conceber sua própria prática a encaminha para a realização de um trabalho 

descontextualizado, distante de “intervir na realidade, tarefa incomparavelmente mais 

complexa e geradora de novos saberes do que a de simplesmente nos adaptar a ela” (FREIRE, 

1999, p. 86). 

 Neste direcionamento, destaco outros dois últimos episódios dentro desta concepção, 

onde essa compreensão descontextualizada que orientou a maior parte dos episódios colhidos 

das relações de ensino na prática da professora da Escola Campo das Acácias torna-se 

novamente visível, conforme saliento a seguir: 

 
Na sala dos professores uma professora questiona o que eu faço todos os dias na 
escola e na sala da professora Peônia. Esclarecido os motivos essa diz que: “inclusão 
pra mim é coisa muito difícil. Eu mesmo (sic) num (sic) faço isso. Pra mim, seria 
bom mesmo se eles (os alunos) ficassem separados, cada um na sua!” A professora 
Peônia escuta o que a colega diz e me observa com olhar ansioso. A outra docente 
continua: “eu não vejo com bons olhos esse negócio de incluir, a gente pega esses 
meninos que num (sic) sabem de nada e tem que dar conta deles”. Nesse momento, a 
professora Peônia diz timidamente: “antes todo mundo tinha sua sala né? Agora é 
isso! Tudo mundo junto e ninguém sabe fazer nada com eles. Não é bom não. Eu 
mesma não gosto”. E a professora termina sua fala dizendo: “a inclusão é um 
negócio muito lindo, mas na verdade eu não sei é de nada! O que eu sei é que no 
final do ano eu tenho que entregar esses alunos sabendo o assunto, por isso, quando 
dá eu incluo. Nem sempre sabe?” (ESCOLA CAMPO DAS ACÁCIAS) 

 
A professora aplicou uma prova de matemática para os alunos. O aluno Copo de 
Leite ficou pintando um desenho mimeografado e pinta-o com a ajuda da estagiária 
Violeta. O aluno Mil Cores fica com a prova nas mãos por um tempo aparentando 
não saber como responder. A professora vai até a banca do aluno Mil Cores e 
começa a dizer as repostas para que o aluno copie na folha. O aluno marca as 
respostas sugeridas pela professora e entrega a folha com os exercícios. A professora 
pega a folha sem olhá-la e guarda-a entre as outras que estão no bureau. Depois o 
aluno Mil Cores começa a beliscar e chamar palavrões com os outros alunos que 
ainda estão fazendo a prova. 
Os alunos começam a reclamar para a professora o comportamento de Mil Cores, e a 
professora pede que os alunos deixem ele pra lá, que ele pára. O aluno Mil Cores 
continua beliscando e dizendo palavrões na sala. Depois de um tempo a professora 
levanta da cadeira irritada, olha para mim (a pesquisadora) e diz: Você vem aqui 
atrás de inclusão, mas o que você vê é isso, ta vendo? Dito isso a professora pega no 
braço do aluno com força e o coloca sentado no fundo da sala, dizendo em tom de 



97 
 

voz baixo para o aluno: Era melhor que você nem tivesse vindo (ESCOLA CAMPO 
DAS ACÁCIAS). 
 

 

 

  Próxima de encerrar as análises dos dados nesta concepção, demonstrei nesse bloco 

com o primeiro episódio, a naturalidade a qual me referi anteriormente no tocante ao 

desconhecimento aos saberes necessários para uma prática que atenda às necessidades de 

todos os alunos, com ou sem deficiência, é algo presente e que não interfere ou compromete 

as expectativas de realização de um bom trabalho para os seus alunos por parte da professora.  

  Neste caso, como não há maiores angústias com o trabalho a ser feito para esses 

alunos, vejo que o foco de atenção da professora ainda permanece voltado para o protótipo do 

aluno “normal”, por isso é que “quando dá ela inclui”, revelando quem tem a prioridade na 

hora de aprender, fruto de uma relação de ensino permeada por uma concepção segregadora. 

  Acredito que na prática do professor, faz-se importante que este tenha entre os seus 

interesses a preocupação com a sua formação inicial e continuada. Entendo que deva ao 

docente refletir o quanto não somente o sistema municipal de ensino tem a responsabilidade 

com a formação do profissional que abriga, mas que o próprio docente deve se ver ator do seu 

percurso de formação profissional. 

  A busca por adquirir conhecimentos é, acima de tudo, um compromisso individual e 

político do mestre perante sua profissão. Por isso, Brito (2004, p. 44) comenta que “[...] não 

há como continuar esperando pelos cursos específicos para que o professor atenda aos alunos 

com necessidades especiais. Esse específico deve fazer parte de todos os momentos da 

formação inicial e continuada do professor”. 

  Deste modo, entendo que se o professor não se organiza e não busca garimpar 

melhores condições de aprendizagem na sua profissão, permitindo-o encontrar subsídios, ou 

seja, saberes para promoção de uma convivência inclusiva, o exercício do seu ofício será 

fatalmente permeado pela desinformação e imprecisão nas atividades que melhor se adéqüem 

às necessidades especiais de aprendizagem de seus alunos. 

   Essa concepção de prática pedagógica, que de modo consciente escolhe e seleciona 

quem irá ter a vez, não atendendo aos alunos com deficiência e outras necessidades especiais, 

e que por isso torna-se, segregadora, revelada igualmente no segundo e último episódio. Nesta 

ocasião, o discente a quem dei o nome de Mil Cores, vivenciou durante a avaliação escolar 

uma experiência onde foi novamente segregado dos demais.    

  No primeiro, o aluno tem nas mãos a mesma prova realizada pelos colegas de classe, 

mas, sem possuir compreensão do que os enunciados traziam e solicitavam.  
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  Tomando como ponto de partida a equivocada compreensão sobre o processo de 

inclusão escolar, a igualdade de oportunidades e instrumentos avaliativos sugere a vivência de 

tal prática. No entanto, o aluno se encontra segregado, nem ao menos integrado, uma vez que 

a professora elaborou uma avaliação tendo pleno conhecimento que o aluno necessitaria de 

outros meios para verificação de sua aprendizagem, fato não ocorrido. 

 

 

  A forma como o professor define e conduz sua prática numa perspectiva inclusiva já o 

faz perceber que partindo de um olhar plural e diversificado somos diferentes uns dos outros. 

Com isso, os modos para se aproximar e verificar as aprendizagens deve garantir a igualdade 

dentro da heterogeneidade que cada aluno necessita. 

 Ainda neste segundo episódio, destaco o momento onde o mesmo aluno, Mil Cores, 

foi novamente segregado, posto que a professora o retira do seu local na intenção de tentar 

resolver o conflito instalado na sala. Sobre esta problemática da disciplina entre os discentes, 

Nocarato, Varani e Carvalho (1998) comentam que a indisciplina vivenciada entre os 

discentes pode representar um fator de tensão dentro do trabalho docente.  

 Todavia, essa relação de conflito alojada entre a professora e aluno teve, a 

característica de uma convivência pontuada por uma concepção de educação segregadora 

baseada na observação e comparação com outros episódios de indisciplina vividos na sala por 

outros alunos. Neste episódio, a docente declara que teria sido melhor o aluno não ter vindo 

naquele dia, segurando-o com energia pelo braço. 

Embora a ação de mudar de lugar um aluno na sala seja uma cena corriqueira no dia a 

dia escolar, esta ação assumiu tamanha afinidade nesta concepção, devido ao fato que 

somente este discente ter sido conduzido e alvo de tamanho vigor físico e verbalizações da 

professora. Em situações semelhantes, a professora ao sugerir a mudança de local não 

chegava sequer a tocar nos alunos, fazendo a indicação ao novo assento apontando ou falando 

calmamente com o aluno.  

 Assim sendo, ao concluir as considerações acerca desta primeira concepção 

identificada nas relações de ensino da professora da Escola Campo das Acácias, identifiquei 

que a grande incidência de episódios com esta docente estavam concentradas neste 

paradigma. Esse dado se mostrou surpreendente, pois, mediante a declaração da professora 

que possuía uma prática pedagógica inclusiva, sopesava encontrar ações que sinalizassem 

vivências segregadoras, mas dentro de uma escala menor do que pude tristemente observar. 

Termino meus apontamentos na compreensão que a realidade da segregação escolar e 

negação aos direitos já conquistados, ainda se mostram em sua plenitude na vida escolar de 
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alunos com necessidades especiais, algo triste em ser observado considerando o longo período 

em que a história subtraiu as conquistas comuns para esses seres humanos.  

Deste modo, dou continuidade apresentando os dados que se referem à concepção 

integradora nesta mesma instituição. 

 

 

 

4.2.2 A Concepção de Educação Integradora  

 

Nesta nova concepção, destaco que os números de episódios gerados nesta segunda 

compreensão não foram tão expressivos quanto no paradigma anterior. Esta primeira 

informação indica que a concepção segregadora nesta docente é responsável por orientar a 

maior parte das suas relações de ensino com os alunos com necessidades especiais de 

aprendizagem. 

Dando prosseguimento, vejo que nesta concepção a visão estática em torno destas 

pessoas demonstra maiores avanços, agora, tais alunos não se encontram refugiados em locais 

insalubres para receber escolarização, posto que com a criação das salas especiais esses 

experimentam melhores condições de vida e ensino. 

De outro modo, mesmo encaminhados para as salas de aula de ensino regular, já não 

são, ao menos em tese, sitiados nos fundos da sala com jogos ou massas de modelar, algo que 

na prática nem sempre pude comprovar8. 

 Na integração a pessoa com deficiência possui maior respeito humano e social ou 

sendo mais explícita, detém maior tolerância da sociedade sobre a sua condição de handicap 

(SASSAKI, 2003). A sociedade, nesta perspectiva, apesar de não oferecer espaços acessíveis, 

já desenvolveu uma mentalidade que existem pessoas diferentes umas das outras, prerrogativa 

aparentemente simples, mas, que no paradigma anterior sequer era cogitado. A ênfase dada 

neste arquétipo é que as pessoas com deficiência “se adaptem as realidades dos modelos que 

já existem na sociedade, que faz apenas ajustes” (VIVARTA, 2003, p. 21). 

 Assim como a sociedade, a educação também não faz diferente. A integração escolar 

compreende que deva a este aluno a responsabilidade para superar todas as dificuldades, 

                                                 
8 Refiro-me nesta passagem a minha experiência durante a pesquisa exploratória. Quando na aplicação do 

questionário com as docentes, via, com freqüência os alunos com alguma necessidade especial localizados nos 
fundos da sala alheios ao que ocorria na sala, em meio a jogos de montagem, massas de modelar, papéis e 
lápis para desenhar e colorir. Essa mesma experiência também pôde ser igualmente verificada na Escola 
Campo das Acácias quando no momento de observação na sala de aula da professora Peônia. 



100 
 

sejam físicas ou de aprendizagens, pois, a escola já os “aceita”, portanto, cabe ao discente 

resolver individualmente. 

 A relação de meritocracia na educação destes alunos é algo que chama a atenção 

dentro desta visão. Nesse paradigma, as supostas melhores condições de igualdade assumem 

caracteres de perversidade, pois dão lugar ao livre consentimento de práticas pedagógicas que 

não pensam nas desiguais condições de vida dos educandos que lá estão, ou seja, numa 

mascarada justiça social e escolar. 

 Na petição de um projeto social e escolar justo e democrático, os constructos da 

concepção integradora defendem a normalização das pessoas com deficiência e outras 

necessidades educacionais especiais colocando-as nas salas regulares. Com isso, se oculta a 

desigualdade social claramente visível no paradigma anterior, e, dá a entender que as 

mudanças sociais e estruturais atingiram níveis de justiça social para todos. 

 

 Mas, o que esse elitismo republicano presente na integração escolar garante, não 

somente para as pessoas com deficiência, mas, para todos aqueles que de algum modo se 

encontrem numa condição de marginalidade com os padrões impostos pela educação, é uma 

finíssima porta de acesso para uma mobilidade social e escolar, fazendo com que poucos 

consigam passar, tamanhas exigências requisitadas. 

 Assim, os mais deficientes ou incapazes, se é que se torna possível existir tal 

nomenclatura, sofrem uma silenciosa prática, que, de certo modo, remete às estabelecidas em 

Esparta. 

Vale destacar que neste paradigma, a morte não representa o destino dessas pessoas, 

todavia, esses seres humanos ainda são obrigados a passar por um silencioso e desigual rito de 

isolamento no contexto escolar, posto que neste ambiente esporadicamente são promovidas 

ações acolhedoras, fazendo deste cenário, quer seja no pátio ou na sala de aula, um grande e 

gélido iglu. Com isso, cogito se as mais notáveis “conquistas” para esse grupo, não são, 

infelizmente, somente a permanência da vida, “liberdade”, e, “ter o direito” de estudar numa 

escola para “alunos normais”. Ou seja, “aqueles que não são deficientes” diante das inúmeras 

negações.   

 Diante destas reflexões em torno das concepções que atendem aos pressupostos deste 

paradigma, e, das impressões em torno dele, inicio com a apresentação do primeiro episódio, 

chamando a atenção para as difíceis condições de permanência do aluno com deficiência, 

pois, para ser aceito é preciso ser parecido com os demais. Vejamos: 
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Na sala de aula a professora Peônia passa uma atividade para os alunos no quadro 
enquanto a estagiária Violeta segura na mão do aluno Copo de Leite para que ele 
pinte uma atividade. A professora se vire para os alunos e começa a explicar as 
questões de matemática, pedindo que os alunos respondam oralmente. Poucos 
alunos ensaiam respostas e a professora continua os encorajando. Enquanto isso, o 
irmão do aluno Copo de Leite, uma criança de seis anos que também possui um 
diagnóstico de síndrome de autismo e que igualmente estuda na escola, assiste a aula 
da professora em silêncio.  
A professora insiste para que os alunos concluam as tarefas, mas esses dizem que 
está muito difícil. Neste momento, o irmão do aluno Copo de Leite entra na sala e 
em silêncio vai respondendo todas as questões propostas pela professora. Na sala os 
alunos ficam admirados e fazem comentários e brincadeiras como “olha, ele é 
pequeno, mas é mais sabido que a gente”. A professora Peônia permite que o jovem 
aluno termine todas as respostas que estão certas, e diz “vejam só, ele fez tudinho. E 
nem é tarefa da série dele, ta vendo vocês?”. Os alunos sorriem. 
Depois a professora Peônia vem até onde eu estou (a pesquisadora) e diz sorrindo 
“visse aquilo? Ele é parada mesmo! E é especial também vice ? Bem que Copo de 
Leite poderia ser assim também né?” (ESCOLA CAMPO DAS ACÁCIAS).  
 
 
 
 

Neste episódio, chamo a atenção para algo corriqueiro nas relações de ensino 

permeadas pela concepção de educação integradora, a prática de empreender comparações 

com os alunos com deficiência com os demais estudantes da sala, tendo neste caso, as 

particularidades do ídolo no qual o aluno com necessidades especiais deveria se espelhar ser o 

próprio irmão, e também, aluno com necessidade educacional especial. 

Diante de tal prática, compreendo a concepção desta professora afiliada ao paradigma 

integrador, vez que apresenta sua predileção pelo aluno que gostaria de ter, ao destacar 

positivamente a habilidade com a qual o irmão do aluno Copo de Leite resolve os problemas 

matemáticos. 

Neste direcionamento, apesar dos avanços concebidos neste modelo, como a extinção 

de ambientes segregadores como mão única para a escolarização, ainda há nesta concepção 

muitos aspectos que obstaculizam a vida escolar desses seres humanos, pois, na descrição do 

episódio acima à luz da teoria que sustenta este paradigma vejo o quanto ainda é atribuído ao 

aluno a responsabilidade para o seu convívio no ambiente escolar, estando a partir desta busca 

solitária pela equiparação com os demais, em condições de ser inserido entre os demais 

estudantes. 

Outro dado que aponto neste episódio diz respeito novamente à incompreensão vivida 

pela docente no que tange ao paradigma anteriormente explorado, o segregador, onde esta 

docente anuncia uma concepção de prática, a inclusiva, mas na sua realização não demonstra 

o seu cumprimento. Esse equívoco na concepção torna-se facilmente percebido a partir deste 

segundo episódio. 
 

A professora Peônia está na sala de aula, sentada corrigindo umas tarefas que havia 
passado para que os alunos fizessem em casa, enquanto isso os alunos copiam uma 
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atividade de português posta no quadro. O aluno Mil Cores até o momento não havia 
aberto a bolsa nem para retirar o caderno para correção da tarefa, nem para a escrita 
do trabalho posto na lousa. A professora começa lembrando individualmente aos 
alunos que na próxima semana haverá prova, por isso, os alunos tinham de estudar e 
responder as tarefas para se exercitarem.  
Chegada o momento em que a professora chama pelo nome o aluno Mil Cores, 
levanta da cadeira e entrega o caderno com as atividades do dia anterior 
parcialmente respondidas. A professora ao ver o caderno com algumas questões 
resolvidas elogia o aluno verbalmente, passa a mão em sua cabeça e dá um visto no 
seu caderno. O discente sorri e se agita e volta para o seu assento. 
A professora sorri e diz “é bom quando é assim, quando ele consegue fazer alguma 
coisa. Na maioria ele não consegue, mas quando consegue fica assim, feliz”. E 
continua dizendo “é bom sabe, porque ele vai assim se incluindo né? Fazendo uma 
tarefa sim, dez não, mas vai se incluindo. Por isso que eu tinha que ter menos 
alunos, porque com esses meninos da inclusão, pra eles se incluir a gente tem que 
integrar eles com os outros né? Aí, tem que ter menos alunos, pra eles se integrarem 
melhor com a sala, comigo, com as tarefas, com tudo né? (ESCOLA CAMPO DAS 
ACÁCIAS). 

 

 

 

 Deste modo, a tentativa da professora de empreender uma prática desmedicalizadora, 

se afastando da marcante visão da segregação institucional, esbarra na sua própria 

incompreensão em torno do que o conceito de inclusão e integração escolar encerra. Pois, a 

docente toma emprestado no recorte deste episódio, a concepção inclusiva, acreditando que de 

fato a realiza, quando o que aparece neste mesmo aparece fundamentos de uma concepção de 

educação integradora. 

Werneck (2002) diz que “integrar? Depende de algumas condições, das possibilidades 

de cada pessoa. A inclusão exige rupturas. A integração? Pede concessões” (p. 22). Com o 

depoimento da autora, saliento o fato que a integração escolar jamais pode ser notada como 

resultado de uma prática inclusiva, pois, a realidade a que esses alunos estão submetidos passa 

pelo contexto de inserção escolar, onde lá estão, mas, sem qualquer esforço da escola ou do 

professor para implementar melhores condições. 

A compreensão esboçada pela professora, quanto ao fato da inserção física ser 

confundida por uma prática inclusiva, me fez lembrar os resultados obtidos por Sant’ Ana 

(2005) em seu trabalho. A pesquisadora identificou, assim como eu, que entre os seus 

participantes o conceito inclusão escolar também se dava pelo viés da inserção física do 

sujeito, que passa a “gozar” o mesmo espaço que os demais. 

Entretanto, na divisão deste ambiente e de suas oportunidades, a fatia oferecida aos 

alunos com necessidades especiais de aprendizagem normalmente não conta com o mesmo 

volume, peso e espessura. Na integração escolar, a conquista pela aprendizagem se assemelha 

a uma corrida, e, através dessa competição somente aqueles mais preparados, ou melhor, 

mais lembrados e atendidos, entrevêem opções de construir o seu próprio saber. E, para os 
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que não conseguem tal prova, os louros do esquecimento ofertado pela escola vêm consolar 

uma triste e cruel realidade que não muda em função de todos os alunos.   

Assim, próxima ao término das análises em torno da segunda concepção, elenco um 

último episódio que julgo de caráter emblemático. Vejamos: 

 
A professora estava trabalhando matemática com a turma enquanto a estagiária 
estava com o aluno Girassol no pátio. Às 08h10 o aluno Pingo de Ouro chega 
atrasado na sala. A professora sorri para ele e diz que eles estão estudando 
matemática hoje. O aluno acena a cabeça, pega o caderno e começa a copiar a tarefa. 
Enquanto a turma respondia os exercícios a professora foi a mesa do aluno Pingo de 
Ouro e pediu para ajudá-lo com a tarefa. O aluno mostrou o caderno e disse que já 
sabia qual era a conta que a professora havia passado no quadro. A professora sorri e 
diz: “é, você já sabe mesmo não é?”. 
A docente olha para mim, sorri e diz: “assim é mais fácil né? Incluir um menino 
assim, ele não dá nem trabalho!” (ESCOLA CAMPO DAS ACÁCIAS). 
 
 
 
 
 

Ao se posicionar desta maneira a professora apresenta mais uma vez a concepção 

integradora que, na visão de Mantoan (2003a), representa uma concepção de inserção parcial, 

uma vez que considera a coexistência de dois modelos educacionais: regular e especial, pois, 

com os alunos mais trabalhosos seria feita indicação da sala especial. Na inclusão, por sua 

vez, todos teriam acesso à escola e não seriam julgados como mais ou menos difíceis de se 

trabalhar uma vez que não há hierarquia entre as deficiências.  

Desta forma, para proferir o discurso inclusivo na prática pedagógica bem como na 

sua função de docente, não basta tão somente inserir o educando com deficiência, posto que 

isso é conhecido pela literatura como um processo de integração escolar, mas, sobretudo 

garantir-lhe o cumprimento das suas necessidades educacionais especiais de modo que estar 

presente num ambiente comum seja algo que promova o crescimento de todos, sem exceções. 

 Apresento a seguir a terceira e última concepção de educação responsável pela 

orientação da prática desta primeira professora. 

 

4.2.3 A Concepção de Educação Inclusiva  

 

 Nesta terceira e última concepção, no tocante às relações travadas com a primeira 

docente a quem dei o nome de Peônia, elenco como dado a ausência de qualquer episódio que 

possa ser apresentado e discutido nesta concepção.  

Este dado foi algo surpreendente e triste, uma vez que a perspectiva da educação 

inclusiva passa distante dos assentos escolares desta sala. As tentativas para registrar algum 

episódio foram inúmeras. No momento do recreio, na sala de aula, na sala dos professores...., 
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sempre à espera de um resultado mais otimista, mas, não logrei êxito, as concepções 

observadas na prática desta primeira docente contrariam o paradigma escolar inclusivo e 

tomam a direção de relações permeadas por concepções segregadoras e integradoras. 

Refletindo em torno deste dado, posto que a ausência de relações que confirmem a 

concepção inicialmente anunciada configura um achado na pesquisa, aponto como possíveis 

razões que justifiquem tal fenômeno a compreensão equivocada apresentada pela docente 

quanto ao paradigma escolar inclusivo.  

Outra possível razão que aponto, residia na distanciada convivência entre professora e 

seus alunos com deficiência. Corroborando essa hipótese, Ribas (2007) diz “não conhecemos 

o bem o outro estando com ele em momentos passageiros, nos quais notamos aquilo que ele 

não tem porque o ponto de partida de referência é aquilo que temos” (p. 8). 

Dessa relação ambivalente entre o discurso e a prática, constato que essa professora 

vive no limiar de uma prática fundada em bases teóricas frágeis, sem sustentar nas suas 

relações com seus alunos uma vivência inclusiva. 

 

 

E neste caminhar vacilante, aguarda, e, poucas ações implementa a fim de promover 

melhores condições à sua própria formação, algo que também considero fator para o 

distanciamento de práticas numa concepção de educação inclusiva. Sobre este aspecto, 

Machado (2006) diz que 

 
Muitas vezes, as dificuldades apresentadas pelas crianças produzem nos professores 
a sensação de eles não estarem preparados para trabalhar com a presença dessas 
crianças na sala de aula, ou a sensação de os problemas serem tão intensos que não 
dá para ensinar certas crianças. Neste território no qual as dificuldades nos 
paralisam, essas dificuldades têm servido para isso mesmo: paralisar. E fica 
parecendo que somente seria possível movimento, crescimento, desenvolvimento, 
mudança, criação, se houvesse as ilusórias condições ideais (p.133). 

 

 Deste modo, entendendo que uma educação para todos, e por isso, inclusiva, ainda se 

faz um projeto em construção, compreendo que, mesmo sofrendo oscilações as quais julgo 

comuns à acomodação dessa nova realidade, esta, a educação inclusiva, seja, sem dúvidas, a 

melhor opção no rol de concepções existentes a ser incorporada entre os educadores em suas 

práticas comuns a profissão.  

 A confiança que trago quanto a este paradigma, reside no fato que, ao longo da 

história, a presença de alunos com deficiência tem sido vista através de um olhar enviesado e 

pouco produtivo em termos de crescimento humano e pedagógico. Percebo que na inclusão 

isso não ocorre, pois, o professor já não determina o local do esquecimento para esses alunos, 
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e, com isso, todos, com ou sem transtornos aparentes tem as chances de crescer juntos numa 

convivência que excede aos ganhos possíveis dentro de outras concepções na educação.   

Entendo que para muitos o conceito da inclusão esteja enquadrado como uma utopia. 

Entretanto, creio que o fator de maior limitação à concretização deste consista nas concepções 

que ainda povoam o imaginário de muitos educadores, onde muitos a partir disto, 

desenvolvem uma postura contemplativa no que diz respeito a busca pelas “condições ideais” 

para se promover a inclusão, estando tal condição de ociosidade em franca contramão com 

uma perspectiva pontuada por este paradigma. 

 Deste modo, conforme havia esclarecido, irei apresentar agora os resultados referentes 

a este segundo objetivo com os episódios e análises envolvendo essas três concepções da 

segunda instituição de ensino, a Escola Lírio do Campo.
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4.3 A concepção de educação segregadora da professora da Escola Lírio do Campo 

 

   Ser professor num contexto inclusivo não se constitui uma tarefa fácil. As inúmeras 

exigências profissionais, requisitando-o um olhar ausente de preconceitos, fazem da prática 

deste uma constante busca pelo ato de reavaliar os seus atos. Permeado pela interrogação de si 

mesmo, o professor inclusivo não segrega, sua relação com os alunos é pautada por um 

constante bem querer a esses educandos (FREIRE, 1999).  

  Contudo, numa prática segregadora, assim como será discutida nesta seção, o 

professor não estabelece essa ponte entre a necessária relação de amorosidade entre seus 

alunos, e neste caso, o distanciamento ocupa lugar de destaque.  

  Nesta relação, onde a presença do afeto ou a falta dele convivem nas relações 

pedagógicas, Freire (1999) diz que 

 
[...] a afetividade não me assusta, não tenho medo de expressá-la. Significa esta 
abertura ao querer bem a maneira que tenho de autenticamente selar o meu 
compromisso com os educandos, numa prática específica do ser humano. Na 
verdade, preciso descartar como falsa a separação radical entre seriedade docente e 
afetividade (p.159). 
 
 

  Destaco que uma convivência permeada pelo afeto não se faz condição pouco 

relevante nas trocas entre professor e alunos. Por outro lado, na concepção segregadora essa 

discussão torna-se difícil existir, uma vez que encerra uma separação da pessoa e sua 

deficiência, tornando-a quase duas personalidades distintas. 

  Entretanto, no que tange ao debate em torno desta percepção, destaco que nesta 

segunda professora a relação com seus alunos com deficiência havia um particular que a 

distinguia da primeira, pois, mesmo nos episódios onde apresentei a concepção segregadora 

há, a existência, de afetividade entre ela e seus alunos permeando sua prática.  

  Considero essa distinção entre as professoras um dado relevante em ser apresentado, 

visto que os motivos pelo qual uma professora concebe e realiza uma prática segregadora não 

serem realidades unânimes, conforme pode se perceber no episódio abaixo: 
 
Entramos na sala às 13: 50h, (eu, a pesquisadora, e a professora Jasmim) e a 
estagiária Hortência já havia copiado o cabeçalho da escola para que os alunos 
pudessem ir adiantando e se mantendo ocupados, segundo seu próprio relato. A 
professora Jasmim entrou e desejou boa-tarde a todos os alunos e alunos e comentou 
calmamente com duas alunas a qual as mães haviam saído a pouco tempo que havia 
conversado com elas, e que elas precisavam ter mais coragem na hora de fazer as 
tarefas, diminuindo as conversas e maquiagens durante a aula. As meninas e toda a 
sala sorriram. 
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A professora foi cumprimentar alguns alunos, perguntando como havia sido o dia 
deles e se haviam dormido bem na noite passada. Enquanto isso, Hortência já estava 
com o aluno Narciso, fazendo-o manusear umas letras de plástico para que ele as 
conhecesse e as identificasse.  
E nesse tempo, o aluno Gerânio estava sentado numa cadeira com os dedos nos 
ouvidos. A professora Jasmim inicia silenciosamente a escrita de uma tarefa de 
matemática, pedindo que a turma leia e interprete o problema para depois resolvê-lo. 
Os alunos copiam a tarefa e enquanto isso Jasmim se dirige a mesa onde estão os 
alunos Narciso e Gerânio para cumprimentá-los. Gerânio aceita o beijo dado pela 
professora, mas se esquiva rapidamente, Narciso, entretanto, ao ser beijado pela 
professora se agarra a essa que perde o equilíbrio e tomba por cima do aluno que 
fica sorrindo. Jasmim pergunta a estagiária Hortência como está o andamento de 
Narciso e ela o informa que ele tem avançado bastante no reconhecimento das letras 
de plástico, mas que é sempre muito mandão com ela e a manda fazer atividades que 
ele mesmo pode desempenhar como retirar o lanche da bolsa e abri-lo. Jasmim 
escuta calmamente o relato e pergunta a Narciso porque ele tem feito isso se ele sabe 
que não é algo difícil de realizar. Narciso a responde que não sabe fazer e que não 
quer e, que Hortência tem a obrigação de fazer isso por ele porque ele sabia disso. 
Jasmim o questiona como ele sabe deste fato, e ele responde que foi a mãe dele que 
disse que Hortência trabalha pra ele e que é para ficar cuidando e fazendo as coisas 
pra ele na escola porque ele é cego. Jasmim esclarece a Narciso que isso não é 
verdade e que Hortência também é estagiária de Gerânio e Bonsai, e por isso, não 
está à disposição somente dele. Narciso fica contrariado ao ouvir de Jasmim tal 
comentário e se esquiva dela, evitando o seu toque. Jasmim olha para Hortência e 
para mim, (a pesquisadora) sorri e se despede de Narciso e volta para frente do 
quadro negro. 
Enquanto isso, Gerânio permanece sem nenhuma atividade, tendo depois de tempo 
saído da sala para dar uma volta pela área e voltando depois, perto da hora do 
lanche. (ESCOLA LÍRIO DO CAMPO). 
 
  

  Neste episódio, a professora Jasmim demonstra interesse e apresenta uma relação de 

afetividade com todos os alunos, pois, ao chegar à sala não seleciona os alunos a quem irá 

demonstrar carinho. Mas, ainda diante de uma convivência afetuosa, não consegue estabelecer 

um convívio de igualdade de oportunidades para todos, mesmo entre os alunos com 

necessidades especiais. 

  Tal destaque pôde ser feito em função da observação na sala de aula, onde, o aluno 

Narciso contava com a companhia da estagiária, ajudando-o com as atividades para o 

reconhecimento das letras do alfabeto, e, na sua alfabetização no sistema braille. Quanto ao 

aluno a quem dei o nome de Bonsai, mesmo não tendo participação neste episódio, 

igualmente contava com a colaboração dos colegas indicados pela professora Jasmim para 

auxiliá-lo. Porém, com o aluno Gerânio foram poucos episódios onde participou da realização 

de atividades produzidas na sala de aula. 

 

  A permanência do aluno Gerânio nesta segunda sala de aula me fez lembrar o discente 

Girassol, da Escola Campo das Acácias. Gerânio, é um aluno também com transtorno global 

do desenvolvimento, tendo mais especificamente a síndrome do autismo. Na maior parte do 

horário passava o tempo fora da sala de aula, mesmo diante das recorrentes idas e vindas da 
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professora que ia buscá-lo ou levar atividades para não deixá-lo ocioso e sem qualquer 

vínculo com o que acontecia na sala.  

  Um aspecto que destaco é que em momento algum das observações identifiquei a 

professora sugerir à estagiária sair da sala para acompanhar o ócio deste aluno, mesmo 

quando os alunos Narciso ou Bonsai faltavam à escola. 

  Em algumas oportunidades, quando o aluno Gerânio ficava na sala, adquiria um 

comportamento inquieto, mas não era recriminado pela professora ou estagiária. Segundo 

relatos de Jasmim, Gerânio havia melhorado bastante desde o início do ano letivo, pois, era o 

seu primeiro ano na escola, e, já depois do segundo semestre o estudante não chorava tanto 

quanto antes, e também não queria fazer mais suas necessidades fisiológicas no pátio da 

escola, fato que acontecia no início do ano. 

 Outro fato que a professora relatou que também ocorria, era este aluno não conseguir 

brincar com os colegas e sempre ficar na hora do recreio em cima de um galho do pé de lírio 

da instituição, situado na parte externa, algo que de acordo com a docente e minhas 

observações não se mostraram tão freqüentes.  

  Neste direcionamento, identifico que na concepção segregadora desta professora as 

relações se davam através de uma prática de seleção hierárquica de quem iria ser promovido 

com os conteúdos, mas, nessa loteria, Gerânio normalmente não lograva êxito. Mesmo dentro 

dessa concepção essa professora se distanciava da convivência observada com a docente 

Peônia da primeira escola campo, pois, ainda compartilhando semelhança com as difíceis 

condições de trabalho como uma sala ainda mais numerosa e com poucos materiais 

disponíveis. 

  Sobre esse aspecto, Carvalho (2008) comenta que, 

 
A maioria de nossos professores, em especial os que trabalham em escolas da rede 
governamental de ensino, queixam-se dessas condições e, principalmente do 
tamanho das turmas, consideradas muito numerosas, dificultando-lhes “atender” às 
diferenças individuais de seus alunos (p. 53). 
 

   Contudo, essa docente mantinha uma postura salutar de insistir com o aluno Gerânio, 

buscando-o no pátio, e, não o deixando na maior parte das ocasiões sem atividades, mesmo 

quando essas não mantinham elo com as produções geradas na sala.  

 

Com base nessa constante insistência em dar um sentido à presença dos seus alunos 

com deficiência na sala de aula, mesmo para aquele que recebia segundo minhas análises a 

menor fatia do bolo no tocante à realização de atividades pedagógicas, sendo, o aluno 

Gerânio, vejo que diante desse episódio e das observações realizadas, esta docente mantinha 
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uma concepção de educação segregadora, mas, com alguns pontos de distanciamentos se 

comparados a primeira professora acompanhada. 

Esta segunda educadora não estimulava através de “conselhos” os pais, as dirigentes 

ou a coordenadora pedagógica para que o estudante Gerânio fosse liberado mais cedo, mesmo 

este apresentando relativa impaciência em permanecer junto aos colegas de classe por alguns 

momentos.  

Esse dado não foi algo observado com o estudante Girassol na primeira instituição, a 

professora em poucos momentos manteve contato com o aluno, e, também este tinha a sua 

permanência reduzida na escola, posto que o responsável do aluno sempre vinha buscá-lo às 

10h30min, ou seja, sendo diariamente sonegado com o direito de receber mais uma hora de 

aula. 

Destarte, para mim se mostrou importante destacar que os meandros pelos quais 

algumas concepções proclamadas inclusivas terminam por esbarrar em relações segregadoras, 

nem sempre se dão pelo único viés do sentimento de exclusão. Na diária trama da sala de 

aula, em função das inúmeras contingências as quais os professores estão submetidos, o 

esforço por empreender uma prática que condiga com um paradigma inclusivo não se torna 

um esforço de pouco fôlego. 

Ainda assim, diante das adversidades ao sistema escolar que ainda não acolhe todos os 

alunos, realizando silenciosamente em todas as fases do ensino uma triagem dos melhores, o 

professor que não se coaduna a esta prática e tenta no que lhe é possível incluir, ainda não irá 

consegui-lo em sua totalidade, posto que há a necessidade de ações outras que subsidiem ao 

docente a realização de uma relação de ensino de fato inclusiva. 

Nesse direcionamento, onde a concepção declarada não se encaixa com a prática 

diária, devido às condições de trabalho que cerceiam as oportunidades de realização de um 

trabalho voltado para tal perspectiva de acolhimento as diversidades, selecionei um episódio 

onde acontece uma prática segregadora mediante a ausência de recursos que promovam uma 

prática inclusiva. 

Vejamos: 
 
 
 
 
A professora entra na classe e me apresenta (a pesquisadora) para alguns alunos 
como mais uma nova professora que ficaria na sala até o final do ano e trabalharia 
com os alunos. Depois, relembrou a turma que era dia de ir para o laboratório de 
informática e os alunos ficaram contentes e agitados. 
Os alunos levantaram e se organizaram em uma fila e se dirigiram para o 
laboratório. Narciso ficou animado e gritou pela estagiária Hortência para que ela o 
levasse logo.  
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Ao chegarem ao laboratório os alunos sentaram em duplas, pois o número de 
computadores não atende todos. A professora e a estagiária orientaram o estagiário 
do laboratório de informática para ligar um programa que elas já haviam mostrado 
para ele. O estagiário ligou o programa e foi ajustar a altura da cadeira do aluno 
Bonsai para a sua altura. O aluno Narciso estava ansioso para participar da aula e 
ficava falando: Borá tia, que demora. Daqui a pouco já vai acabar! A professora e a 
estagiária sorriram e pediram para que ele deixasse de agonia. 
A professora depois de arrumar os outros alunos vai até Narciso e disse: “vamos 
agoniado. Agora a gente vai trabalhar!”. O aluno se anima bastante. Mas ao ouvir 
essa declaração da professora o estagiário do laboratório de informática diz: “eita tia, 
tinha esquecido de avisar a senhora que ainda não nem consertaram, nem mandaram 
outro equipamento pra (sic) esse menino ter as aulas dele também”. Ao ouvir a 
informação do estagiário, Narciso se irrita e diz que não quer mais ficar no 
laboratório, porque ele não é palhaço. (ESCOLA LÍRIO DO CAMPO). 
 

 

  Ao refletir em torno deste episódio vejo que havia anteriormente por parte da 

professora um planejamento para a realização de uma aula que envolvesse todos os alunos, 

mas, em função da ausência de uma tecnologia assistiva presente na escola, que auxiliasse 

com o equipamento necessário para o real aproveitamento na aula de informática o aluno 

termina por não conseguir participar do momento de aula como os demais.  

  Quando a escola não está preparada para receber todos os alunos, a Declaração de 

Salamanca (1994) diz que:  

 
As escolas devem ajustar-se a todas as crianças, independentemente das suas 
condições físicas, sociais, linguísticas ou outras. Neste conceito devem incluir-se 
crianças com deficiência ou superdotadas, crianças da rua ou crianças que 
trabalham, crianças de populações imigradas ou nômades, crianças de minorias 
linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de áreas ou grupos desfavorecidos ou 
marginais (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994). 

 

 

  Nessa perspectiva, se a escola estivesse realmente preparada dentro da perspectiva 

inclusiva a qual se intitula, a prática desta professora não teria determinado para este discente 

tal constrangimento, uma vez que o planejamento da professora foi interrompido pela falta do 

recurso apropriado, mesmo entendendo que o uso de uma tecnologia assistiva começa por 

uma simples ação de fixar com fita adesiva uma folha para que ela não corra no braço da 

carteira escolar, permitindo assim maiores e melhores condições para os casos onde o aluno 

com dificuldade de manter o seu equilíbrio e movimentos possa desempenhar com dignidade 

o seu papel de aluno assim como os outros.  

 

 

  Neste sentido, constato o quanto as potencialidades dos alunos com alguma 

necessidade especial na sua aprendizagem ocupa a retaguarda na escala de prioridades para a 

educação, que, por direito é de todos, mas na prática, só alguns têm acesso, algo que revela o 
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quanto a prática segregadora goza de antecedência ao momento de ingresso a sala de aula. A 

constatação desta triste realidade sugere que o professor somente continua a repetir a trajetória 

de inúmeras negações impostas de maneira preconceituosa a esses seres humanos. 

  Deste modo, para a plena vivência de práticas que justifiquem a concepção anunciada, 

muito há que se caminhar na direção por mudanças na estrutura da educação, pois, uma escola 

desprovida de condições também se constitui em fator limitante sobre a forma como o 

professor irá desenvolver a sua prática. 

  Com isso, seja pela concepção orientando a prática ou pela ausência de incrementos à 

prática do professor a concepção segregadora permanece convivendo na atualidade da 

educação com mais representatividade do que a própria concepção de educação inclusiva 

nomeada pelas docentes, e, defendida como um paradigma que promove uma justa prática na 

hora de aprender. 

 Assim sendo, apresento a segunda concepção presente nas relações de ensino da 

professora, a concepção integradora. 

 

4.3.1 A concepção integradora 

 

 Ao iniciar as análises em torno desta concepção, senti a necessidade de realizar uma 

breve digressão para situar de onde parte a minha fala, tendo com isto o entendimento que 

melhor trarei aos leitores a compreensão dos dados bem como das análises realizadas. 

 Entendo que a prática de declarar direitos consta um fato que por si só não configura 

na aplicação desses na vida das pessoas. Sabe-se, por exemplo, que de acordo com a 

Declaração dos Direitos das Crianças adotada pela Assembléia das Nações Unidas em 1959 e 

sancionada também pelo Brasil, diz no seu 1º Princípio que “toda criança gozará todos os 

direitos enunciados nesta Declaração” (ONU, 1959). 

Entretanto, ao analisar o 5º e o 7º princípio deste mesmo documento, onde no seu 

quinto princípio, diz que “à criança incapacitada física, mental ou socialmente serão 

proporcionados o tratamento, a educação e os cuidados especiais exigidos pela sua condição 

peculiar” (ONU, 1959), e o sétimo, afirma que: 

A criança terá direito a receber educação, que será gratuita e compulsória pelo 
menos no grau primário. 

 Ser-lhe-á propiciada uma educação capaz de promover a sua cultura geral e 
capacitá-la a, em condições de iguais oportunidades, desenvolver as suas aptidões, 
sua capacidade de emitir juízo e seu senso de responsabilidade moral e social, e a 
tornar-se um membro útil da sociedade. 
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Os melhores interesses da criança serão a diretriz a nortear os responsáveis pela sua 
educação e orientação; esta responsabilidade cabe, em primeiro lugar, aos pais. 

 A criança terá ampla oportunidade para brincar e divertir-se, visando os propósitos 
mesmos da sua educação; a sociedade e as autoridades públicas empenhar-se-ão em 
promover o gozo deste direito. (ONU, 1959). 
 

  

Vejo o quanto essas duas prerrogativas já se mostram desnecessárias, mas, ilustram 

claramente a concepção dos idealizadores de tal texto normativo, pois, se houvesse a 

compreensão que desde o 1º princípio desta lei, a criança com deficiência, é, da mesma forma 

um ser infante, esta mesma já se encontraria contemplada. 

 Sendo intelectualmente, fisicamente, sensorialmente ou qualquer outra característica 

que a distinga, ainda sim, este ser humano, possui a sua condição comum, a de ser criança, 

não havendo a necessidade desta cisão entre uma lei para a criança com deficiência e a 

“normal”.  

 E dentro deste entendimento que se localiza a concepção integradora, situando, assim 

como esta lei, as pessoas nos seus devidos lugares, onde deficientes e não deficientes podem 

conviver juntos, vez que na segregação seria algo impraticável, mas, na medida em que cada 

um saiba qual o seu papel. 

 Essa estrutura pensada para a concepção do paradigma integrador, onde, assim como 

no jogo de xadrez cada um tem o seu papel, mas, somente o rei ocupa o lugar de destaque, 

havendo depois dele uma hierárquica lista de personagens no tabuleiro que são responsáveis 

pelo equilíbrio do jogo, têm, na vida real, muitas semelhanças com a forma como as pessoas 

com deficiência e outras necessidades educacionais especiais são tratadas na visão 

integracionista. 

 Assim como na competição, as pessoas com deficiência nesta concepção são tratadas 

pela sociedade integradora como peões, fazem parte do todo, mas, são as peças de menor 

importância na escala de valores do jogo. 

 A escola integradora por sua vez reproduz dentro dos seus domínios o que já vive fora 

dela, ou seja, uma suposta igualdade de oportunidades, onde todos têm os mesmos direitos e 

deveres, o que na maior parte das situações somente o segundo item é plenamente vivenciado. 

 Tomando como ponto de partida esse cenário pouco animador, onde a pessoa com 

deficiência precisa estar fazendo a todo o momento concessões às suas parcas “regalias” como 

o direito de acesso à escola regular, precisa também entender, pasmem, que o professor que se 

relacione com ele dentro desta perspectiva, irá, igualmente representá-lo como aquele que 

deva sempre esperar um pouco mais no cumprimento das rotinas escolares. 



113 
 

 

 E diante desta resignada espera, selecionei um episódio onde se torna evidente o quão 

constrangedor ainda pode ser a educação para esses seres humanos. Leiamos: 

 
A professora Jasmim copia uma tarefa de matemática para os alunos na lousa e 
pedem que eles leiam, interpretem e resolvam em seguida. Os alunos copiam a tarefa 
e depois de um tempo vão um a um ou em duplas mostrar os resultados a professora. 
Passado algum tempo a professora pergunta ao aluno Bonsai se ele já havia 
terminado de responder as questões. O aluno sorri e diz que já está acabando, que a 
professora relaxe. 
Jasmim sorri e concorda dizendo que irá esperar mais um pouco.  
Próximo ao horário de ir para o lanche e recreio, Jasmim novamente pergunta se o 
aluno Bonsai já respondeu tudo, senão ele iria ter que ficar um pouco mais na sala 
para terminar.  
O aluno ao ouvir isso, confidencia a professora que estava tentando fazer a tarefa, 
mas as letras estavam emboloadas para ele, e por isso não conseguia enxerga-las 
direito. A professora levantou da cadeira e viu que no caderno de Bonsai haviam 
palavras na primeira e das linhas seguintes todas misturadas, sem uma ordem 
correta. A professora olhou para o aluno e disse “se você não estava enxergando 
porque não mudou de lugar? Agora, quando voltarmos do recreio você irá sentar em 
outra cadeira para não perder a tarefa de casa, porque essa você já perdeu. Tá 
vendo?” (ESCOLA LÍRIO DO CAMPO). 

 

 

Neste episódio, vejo o quanto é rápida a decisão da professora de que o aluno já 

perdeu a tarefa, onde, por outras situações observadas, outros alunos tiveram que esperar um 

pouco mais no momento do recreio a fim de não perderem a resolução das atividades 

produzidas na sala. 

Se tomar como parâmetro a postura da professora e o que diz a Constituição Federal 

(1988), no seu artigo 205, que garante “a educação como um direito de todos, e dever do 

Estado e da família” [...], e, também, o artigo 206 desta lei, onde o ensino deve ser ministrado 

a partir dos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 
saber; 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais (BRASIL, 
1988), 

logo é possível identificar a concepção integradora justificando tal tomada de atitude. 

   

Baseados no princípio que todos possuem os mesmos direitos previstos na lei, o que 

faz com que esta docente conceba que este aluno possa perder a tarefa ao invés dos outros, 



114 
 

seria a existência da concepção integradora em torno de sua necessidade especial de 

aprendizagem, sobrepujando a sua primeira condição na escola, de aluno. 

 O que constatei, neste episódio, efetivamente, foram duas realidades distintas, onde 

fatos semelhantes ocorridos com os demais incorria na espera para ser liberado para o recreio 

a fim de não prejudicá-los, segundo comentário da professora. Essa constatação, atesta o olhar 

integrador neste episódio, pois, se um aluno não pode deixar de fazer a tarefa para não 

acarretar riscos à sua aprendizagem, leia-se, nas entrelinhas, que um discente com “especial” 

que não recebe esse mesmo tratamento, pode sim, ter danos ao seu rendimento.  

 Não obstante as dificuldades inerentes ao sistema de ensino, principalmente quando 

tratamos da educação destes alunos, sei que a evolução paradigmática da segregação escolar 

para a integração garantiu a estes um maior aproveitamento em suas aprendizagens, vez que 

esse paradigma requisita do professor, bem como de toda a escola, outras práticas para fins de 

inserção do aluno. 

 De outro modo, considerando que inserir não diz o mesmo que incluir, esses discentes 

ainda precisam fazer uma longa caminhada para se equipararem com uma espécie de ensino e 

de escola que não se volta para ele, onde, ter uma deficiência ainda é uma condição de 

excentricidade no espaço escolar. 

 Algo que elenco outro fator limitante dentro desta concepção na educação, e, muito 

freqüente conforme apresentarei com o próximo episódio, é que na ponta desse grande novelo 

chamado educação, está o aluno, que, novamente não contemplado plenamente na sua 

aprendizagem vive uma aparente normalidade na sua vida escolar, assim como destaco 

abaixo: 

 

 

 
A professora trabalhava o conteúdo sobre as partes do corpo humano com os demais 
alunos enquanto a estagiária tentava convencer ao aluno Narciso furar com o 
instrumento de punção. O aluno Narciso reclamava bastante para a professora 
Jasmim dizendo que não queria continuar com aquele fura fura porque já havia 
machucado o dedo e não estava gostando nada da tarefa. A professora sorriu e disse 
que aquilo era para o bem dele, pois, ele tinha de aprender o braille mais cedo ou 
mais tarde, e, seria melhor se fosse logo, mesmo assim, Narciso continuava 
reclamando.  
A professora terminou de colocar as explicações no quadro e começou a debater na 
sala sobre o conteúdo em questão. Os alunos iam falando, respondendo e a 
professora ia estimulando-os.  
 Nesse momento, Narciso que estava com a estagiária pergunta “tia, a cabeça dos 
meninos é igual a minha?” E a estagiária responde “é claro que sim! Porque não 
seria?” 
Narciso fica calado um tempo e diz “sei lá....” 
A estagiária pergunta “é porque você é cego é? Por isso que tu acha que a tua cabeça 
é diferente é?” 
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Narciso fica em silêncio e a estagiária diz “Ôxe, Narciso tua deficiência são nos 
olhos meninos, mas tu és igualzinho a mim. Mas que besteira heim?” 
A estagiária levanta e conta o ocorrido a professora que leva ao conhecimento de 
todos os alunos e diz “agora Narciso vai pegar em tudo o que é cabeça aqui para ver 
que não tem nada de diferente com a dele”. 
Os alunos começam a sorrir e fazem uma fila, enquanto Jasmim vai conduzindo o 
toque de Narciso aos colegas. O aluno Narciso sorrindo diz para mim (a 
pesquisadora) “ôxe tia se eu soubesse já tinha falado isso antes pra não continuar 
furando aquele negócio”. (ESCOLA LÍRIO DO CAMPO). 

 
 

 Ao reler este episódio, tive à primeira vista o ímpeto de categorizá-lo dentro da 

concepção de educação inclusiva, uma vez que a participação do aluno Narciso sugere a sua 

inclusão na aula viabilizada pela professora.  

Mas, tomando como referência os princípios da integração escolar, onde, cabe ao 

aluno com deficiência correr atrás da sua aprendizagem, reconsiderei o meu impulso inicial 

e, separei esse momento dentro da concepção integradora, por perceber que nenhum 

movimento foi realizado previamente pela docente para que o aluno participasse desta 

aprendizagem, ao contrário disso, o estudante estava na companhia da estagiária 

desempenhando uma tarefa importante, mas que o mantinha alheio sobre o que acontecia na 

sala. 

 Outro dado identificado neste episódio foi, a salutar iniciativa da estagiária para a 

socialização do questionamento do aluno Narciso, pois, nesta ocasião, havia somente a 

estagiária, o aluno e, a pesquisadora, posicionada próxima ao assento deste aluno, a fim de 

captar os dois movimentos que ocorriam simultaneamente na sala, com a aula da professora 

Jasmim e o trabalho realizado pela estagiária Hortência. 

 E por fim, considero que se essa mesma iniciativa tivesse partido da professora regente 

este aluno não teria tido como único fator de participação na aula o toque na cabeça dos 

colegas de classe, pois, o planejamento o convocaria para a realização de outras atividades. 

  Neste sentido, a importância de um currículo plural que atenda as diversidades entre os 

alunos precisa ter em mente as: 

 
[...] manifestações normais dos seres humanos, dos fatos sociais, das culturas e das 
respostas dos indivíduos frente à educação nas salas de aula. A diversidade poderá 
aparecer mais ou menos acentuada, mas é tão normal quanto a própria vida, e 
devemos acostumar-nos a viver com ela e a trabalhar a partir dela. A 
heterogeneidade existe nas escolas, dentro delas e também nas salas de aula porque 
existe na vida social externa (SACRISTÁN, 2000, p. 15). 
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 Ainda nesta concepção, identifico dentre outros, um episódio que para um olhar 

desavisado sugere uma relação de ensino entre a professora com o aluno Bonsai condizente 

com a perspectiva inclusiva anunciada, conforme exponho abaixo: 

 
A professora Jasmim copia uma atividade de português no quadro para os alunos. 
Terminada a cópia a professora pede que os alunos respondam a atividade e levem 
para que ela a corrija. Os alunos vão aos poucos se levantando e levando o caderno. 
A professora pergunta ao aluno Bonsai se ele já está próximo de terminar de 
responder a tarefa e o aluno comenta com ela que as letras estão se mexendo no 
quadro de novo. A professora escuta o que o aluno diz e pede que ele dê uma 
pressinha para não se atrasar novamente. O aluno escuta a professora e retoma a 
cópia, mas não consegue escrever toda a atividade. Chega o horário do recreio e o 
aluno não havia terminado a tarefa, a professora vai até a banca do aluno Bonsai e 
diz “pôxa Bonsai, mas uma vez né? Dessa vez eu vou te deixar ir com os outros para 
o recreio, mas da próxima não tem desculpa, você fica tá?” (ESCOLA LÍRIO DO 
CAMPO). 

 

 

 Este episódio ilustra o quanto essa relação de ensino caminha em direção contrária à 

perspectiva de educação inclusiva, pois, de acordo com Sassaki (2003), 
 
As escolas passam a ser chamadas inclusivas no momento em que decidem aprender 
com os alunos o que deve ser eliminado, modificado, substituído ou acrescentado 
nas seis áreas de acessibilidade (arquitetônica, atitudinal, comunicacional, 
metodológica, instrumental e programática), a fim de que cada aluno possa aprender 
pelo seu estilo de aprendizagem e com o uso de todas as suas inteligências (p. 34). 
 

 

  Dois aspectos chamam a atenção neste episódio, onde o primeiro, diz sobre a 

responsabilidade acerca da própria aprendizagem colocada em torno do aluno, e o segundo, 

revela o quanto há de penalidade e culpa por este não atingir o mesmo rendimento que os 

demais. 

  Nas relações de ensino e aprendizagem permeadas por tal concepção o papel do 

professor não se apresenta como um facilitador da aprendizagem, direcionando as idéias e 

construindo estratégias alternativas para verificação dos saberes construídos, mas, de um 

árbitro que somente acompanha o andamento, apontando quando o discente se desvia da 

pensada, desejada, e, acima de tudo, ilusória normalidade “comum a todos os alunos”.  

  O professor integrador, pouco ou nada faz em prol de si mesmo enquanto profissional, 

posto que não se percebe um ser inconcluso (FREIRE, 1999), muito menos por seus alunos, 

pois, não os vê como atores e sujeitos em formação humana e social. 
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  Assim, finalizando a discussão em torno dessa concepção, novamente chamo a 

atenção para o papel fundamental do professor, pois, através desse profissional são 

oportunizadas as primeiras mediações do aluno com a vivência escolar, e, somente pelas mãos 

do mestre, alguns preconceitos podem ser desconstruídos para dar lugar a novas construções, 

dentre as quais destaco a concepção de educação inclusiva, o terceiro e último debate dentro 

desta escola. 

 

4.3.2 A concepção inclusiva 

 

 Ao dar início a esta última concepção, destaco a presença de episódios neste 

paradigma com esta docente, algo que não foi possível observar na primeira instituição. A 

filosofia inclusiva presente na prática da professora da Escola Lírio do Campo em alguns 

momentos também permitiu reafirmar que nenhuma prática é somente segregadora, 

integradora ou inclusiva, os sujeitos mudam, e com eles, as ações realizadas. 

No cerne da idéia de inclusão, seja ela social ou escolar, se depreende a busca por 

igualdade de oportunidades, mesmo entre as diferenças. Mesmo assim, esse modelo não se 

mostra fácil de ser compreendido, e, acima de tudo, aplicado entre seus pares. 

 Normalmente o que vejo em muitos contextos supostamente inclusivos são práticas 

integradoras, que tentam negar as reais diferenças entre as pessoas, como algo que deva ser 

escondido, assim como ocorria às pessoas epiléticas durante a Idade Média. 

 Remidos esses, e, outros enganos em torno da figura da pessoa com alguma 

necessidade especial, a inclusão vem arrogar um direito que há muito já deveria fazer parte do 

cotidiano de tais personalidades, a de serem de fato quem elas são, ou seja, poderem viver 

com suas diferenças não sendo julgados ou comparados a protótipos de normalidade. 

 Mesmo assim, dentro do discurso inclusivo ainda há muitas arestas a ser aparadas, 

tanto no que diz respeito às práticas sociais e pedagógicas quanto nos próprios documentos 

que advogam os direitos para todos.  

A exemplo desses, cito a Declaração Mundial Sobre Educação para Todos (1990), 

que, apesar dos seus contributos à educação, traz uma compreensão que se faz necessário 

eleger prioritariamente a educação de pessoas com deficiência. Acredito que, sendo este 

direito universal não seria necessária tal especificação, assim como já citei em outro texto 

legal, a Declaração dos Direitos da Criança (1959).  

Sobre esse aspecto, Popkewitiz e Lindblad (2001) comentam que “os mesmos 

discursos para ampliar a inclusão, são, ao mesmo tempo, regras de normalidade e divisões, 

que implicam a construção de sistemas que tanto excluem como incluem” (p. 114).  
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 Diante dessas assertivas, destaco que estando a idéia de inclusão em expansão, 

compreendo as inúmeras oscilações de educadores que ora desempenham práticas permeadas 

por concepções segregadoras ou integradoras, mas, que também são capazes de apresentar 

que a inclusão é plenamente possível no ambiente escolar, bastando tão somente a 

desconstrução de antigas amarras mentais, conforme destaco com os próximos dois episódios: 

 

 
A professora inicia a aula com os informes e cumprimentos de rotina e põe na lousa 
o texto: A formiga, de Vinícius de Morais, com algumas questões de interpretação 
de texto. A turma copia e inicia o processo de resolução da questão proposta: 
Quando é que você se sente uma formiga na vida? Algumas crianças não 
compreendem o sentido do texto e a professora explica novamente. Os alunos 
param, pensam, e uma aluna responde: - “Me sinto uma formiga quando minha mãe 
me bate”. E outro aluno em seguida questiona: “Tia, aqueles meninos que tem os 
braços assim ó (descrevendo a Síndrome de Talidomida), eles se sentem uma 
formiga né? Não dá nem pra comer!”.  
A professora olha para o aluno, sorri e responde: - Olha, se os meninos de braços 
curtos se sentissem umas formigas, então Bonsai deveria se sentir também, não é? E 
Bonsai como é que ele corre? Os alunos respondem em coro: Com as mãos tia! 
A professora retoma, - Então, ele corre usando as mãos, mas corre, não é? E nem por 
isso se sente uma formiga, não é Bonsai? 
Tem um filme sabe que já passou na televisão chamado: Meu pé esquerdo. Nesse 
filme tem um rapaz que faz tudo com esse pé esquerdo, tudo mesmo! Eu sei que dá 
um pouco mais de trabalho, mas é possível gente, e ele não se sentia uma formiga 
por isso! Todo mundo pode fazer as coisas minha gente é só ter a chance pra mostrar 
que pode. Se a gente nem deixa a pessoa mostrar que pode como é que a gente vai 
nunca saber o que essas pessoas podem fazer? (ESCOLA LÍRIO DO CAMPO) 

 
Na hora do recreio os alunos corriam e brincavam com os colegas. A professora, a 
estagiária e a pesquisadora estavam sentadas observando enquanto as crianças 
brincavam. 
Enquanto isso, Gerânio estava no alto do pé de lírio parecendo alheio a tudo o que 
acontecia. A professora Jasmim olhava os alunos e depois olhou para Gerânio e 
disse “olha aquilo ali, por mais que a gente chame ele não sai daquele pé de lírio. 
Gerânio tem que sair dali pra brincar”. A estagiária concordou e disse “mas é difícil, 
a única coisa que ele gosta de fazer quando não está nesse pé é pular”. A professora 
olhou para a estagiária, parou um pouco, sorriu e disse “é mesmo! Tá vendo, é por 
isso que eu digo que essa estagiária é dez mesmo! Fica aqui com eles um pouquinho 
que eu tive uma idéia, bora (sic) ver se vai dar certo”.  
A professora levanta e vai procurar a coordenadora pedagógica e solicita uma corda 
que existe na escola. A professora volta com uma corda e começa a chamar os 
alunos dizendo que iria ter brincadeira nova e olha disfarçadamente para o aluno 
Gerânio que não dava importância ao que estava acontecendo.  
A professora começou a girar a corda com os alunos enquanto outros começaram a 
entrar e pular. A estagiária levantou e foi pular também e disse a professora 
“Menina, tu pega as coisas no ar não é?”. Gradualmente os alunos iam deixando 
suas brincadeiras e iam se incorporando ao pula pula da corda. A professora parou 
de girar e foi para junto dos alunos, enquanto a pesquisadora já estava aguardando a 
vez para começar a pular também a corda junto com os outros.  
Quando a professora e a pesquisadora entrou na brincadeira os alunos ficaram ainda 
mais animados e barulhentos. Pouco tempo depois, o aluno Gerânio desceu do pé de 
lírio, pegou no braço da professora Jasmim e disse “sai, que eu quero. É meu!”. A 



119 
 

professora sorriu e disse “o que é seu Gerânio?” E o aluno respondeu “é meu isso!” 
enquanto pegava na corda.  
A professora sorriu e disse “é não! É da escola e você vai pular comigo” A 
professora pegou nas mãos do aluno e eu (a pesquisadora) sai da brincadeira e fui 
segurar a corda junto com a estagiária para conduzirem os um ritmo lento e contínuo 
para os primeiros pulos do aluno Gerânio. 
O aluno começou a pular sendo segurado pela professora e gritava muito, mas 
depois de um tempo, começou a sorrir bastante e Jasmim pôde soltar as mãos dele. 
O aluno pulava conseguindo manter o ritmo e parecia muito descontraído. A 
professora depois de vê-lo pulando sozinho foi chamando outros alunos para 
pularem também e quando esses entraram o aluno não esboçou nenhuma ação de 
reclamação. 
A professora sorriu e saiu da roda da corda, deixando o aluno Gerânio junto com os 
outros colegas pulando. (ESCOLA LÍRIO DO CAMPO). 
 
 

 Segundo os episódios, pode-se perceber que uma relação de ensino a partir de uma 

concepção de educação inclusiva para tornar-se possível não necessita tão somente que toda a 

escola esteja equipada com avançadas tecnologias ou que os profissionais sejam os 

especialisgtas mais experientes. Mas, que caiba ao professor e de todos que compõem a escola 

o empenho de investir novos empreendimentos, caso traga benefícios à convivência escolar. 

 Saliento que nesses episódios, o aspecto comum esteve marcado pela luta efetiva e 

amorosa em romper com antigos paradigmas, que, de maneira preconceituosa, “atestam” ao 

termo, deficiência, um nexo semelhante ao conceito de incapacidade ou inutilidade. Com o 

exemplo do primeiro episódio, pude entender o quanto o planejamento da professora se 

mostrou determinante para o debate em torno das dificuldades enfrentadas por todos os seres 

humanos, deficientes ou não.  

Neste direcionamento, creio em dois contributos para um bom planejamento para 

todos: a postura amorosa frente ao educando e a ação de observar a situação pedagógica na 

qual se deseja intervir. 

Cumpre ressaltar que durante a ação de planejar recomenda-se ao professor a 

compreensão que não se deve esperar dos alunos com ou sem deficiência uma condição de 

pronto atendimento e realização das atividades, entendendo que como parte do trabalho 

docente deve haver o espaço para a espera dos resultados pretendidos com a idealização da 

ação pedagógica. De acordo com Libâneo (1991), o momento do planejamento não é somente 

um 
 
[...] simples preenchimento de formulários para controle administrativo; é, antes, 
opções político-pedagógicas, e tendo como referência permanente as situações 
didáticas concretas (isto é, a problemática social, econômica, política e cultural que 
envolve a escola, os professores, os alunos, os pais, a comunidade, que interagem no 
processo de ensino (p.222). 
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Deste modo, planejar tendo em vista um contexto de diversidade requer do mestre a 

efetiva observação das melhores estratégias que possam atender as necessidades especiais de 

aprendizagem dos alunos.  

A respeito desta relação de amorosidade como elemento integrante à prática da 

professora, Peles (2006) a entende não como “um dom, uma qualidade, mas como um recurso 

que deve ser compreendido e utilizado como método, reconhecidamente, aprovado pelos 

objetivos que alcança” (p. 121). 

Contudo, para que uma relação pedagógica atenda as especificidades dos alunos, 

depreende-se que nesta ação o ato de observar o campus de atuação seja a postura fundante à 

prática do professor. Por isso, Santiago (2006) diz que: 

  
[...] a observação direta é atitude profissional, procedimento metodológico e base 
teórica da organização do trabalho pedagógico e da avaliação que ocupa um lugar 
fundamental nos processos de construção do conhecimento e na vivência pedagógica 
cotidiana (p.125). 
 

  

 Vale ressaltar que a afetividade não deve ser entendida na relação pedagógica de modo 

que o papel da formação do professor se torne relegada à categoria menos importante da 

prática docente. Faz-se máxime, numa perspectiva de educação inclusiva, que a formação 

docente esteja voltada para um currículo mínimo de saberes que o melhor instrumentalize 

para a realização de seu ofício. 

Saliento que a formação docente neste ideário inclusivo tem na sua atualidade a 

presença de muitos pontos cegos, pois, diante desse paradigma, professores ainda vivenciam 

as opções de: negar esta realidade nas escolas, e assim, se refugiam no ócio, ou, 

desempenham uma prática que resolvo chamar de inclusão às avessas. Julgando tão somente o 

aspecto afetivo necessário para determinar o êxito da sua prática, incorrendo no 

sentimentalismo sem maiores conhecimentos sobre a técnica. 

Ao fazer tais colocações, destaco o quanto a segunda docente apresentou maior 

abertura para o acolhimento de estudantes com necessidades educacionais especiais que a 

primeira professora. 

Outro aspecto observado nesta segunda docente tem a ver com a sua maior formação 

profissional, elemento que credito ser o fator que justifica a existência dos episódios 

observados, onde se torna comprovada a concepção de educação anunciada.  

No tocante a essa perspectiva, da necessária formação profissional do mestre dentro de 

uma perspectiva inclusiva, Duek e Martins (2007) comentam que, 
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A inserção, contudo, de uma disciplina isolada nos currículos dos cursos de 
formação não constitui medida suficiente para preparar os professores para 
atuarem em ambientes inclusivos, atendendo à diversidade do alunado. A 
atual política, ao prever a inserção de uma disciplina isolada dos demais 
componentes curriculares, guarda relação com a visão de que o 
atendimento do educando especial é de responsabilidade do ensino 
especial (p.11). 
 

 

Ao concordar com as autoras, destaco que para que essa prática inclusiva seja uma 

realidade no interior de todas as salas de aula requer-se a existência de outros avanços na 

direção por um compromisso com a formação docente, não atribuindo as relações de ensino e 

aprendizagem entre discente e docente numa prática marcada pela empiria e aplicação de 

saberes fundados em práticas que pouco atendam as necessidades destes educandos. 

E, em face dessas atuais demandas, onde a educação estabelece o direito, mas não 

viabiliza as condições para que o mesmo ocorra é que se inscreve esse debate, visto que 

dentro da realidade da inclusão muito há que se fazer para se alcançar as condições 

necessárias por um ensino de qualidade, ausentes de contextos segregadores, integradores, de 

inserção, mas, verdadeiramente inclusivo. 

 Deste modo, crendo e afirmando na viabilidade da inclusão a partir do referencial no 

qual me amparo, destaco um último episódio nesta concepção, onde busco apresentar o 

quanto uma relação pedagógica pode ser positiva na proporção que o professor cumpra com a 

a sua responsabilidade em educar. Vejamos: 

 

 
 

Durante o recreio, a professora Jasmim brinca de boca de forno com os alunos. A 
professora pede que alguns alunos peguem o aluno Narciso pelas mãos e o levem 
para andar sozinho, seguindo algumas orientações de lateralidade como esquerda e 
direita ou para frente e para trás. 
Cinco meninas demonstram maior interesse; levantam do chão, pegam na mão de 
Narciso e o levam para perto da entrada da escola e dizem “ui, Narciso! Agora a 
gente vai te deixar aqui e vai ser tu que vai ter que vir sozinho. A gente só vai 
orientar”. O aluno se desespera e diz que não quer aquela brincadeira. E fala que a 
professora gosta muito de fazer umas ruindades com ele. As meninas começam a 
andar pelo pátio dizendo “vem Narciso, deixa de ser medroso menino. Tu é cego 
mesmo. Tem que aprender a usar esse negócio. Bora!” 
Enquanto isso, Jasmim, a estagiária e a pesquisadora, observavam a cena.  
Nesse momento, chega a mãe do aluno Narciso e diz “então é mesmo né? Que você 
Jasmim deixa o bichinho do Narciso sofrer e ficar com medo né? Isso não é 
brincadeira!”  
A professora olha para a mãe de Narciso e diz calmamente “realmente mãe, não é só 
brincadeira, é treinamento também. Narciso é um menino ótimo, e eu não entendo o 
porquê a senhora acha que eu esteja fazendo algum mal a ele. Narciso precisa mãe 
aprender a usar essa bengala. Isso não é enfeite. É necessidade, sabia?” E continua 
“a senhora, e eu, por exemplo, enxergamos com os olhos, mas o seu filho não. 
Narciso precisa ter independência para ir ao banheiro sozinho, comer sozinho, 
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porque isso faz parte da vida. Narciso, mãe, acredite, não é nenhum coitadinho ou 
inválido. Se a gente alimenta isso nele o destino dele sabe qual é? Virar de verdade 
um incapaz, que não sabe fazer nada na vida. É isso que a senhora quer para o seu 
filho mãe? (ESCOLA LÍRIO DO CAMPO). 
 

 

Ao encerrar as análises em torno desta concepção, destaco que para a 

efetivação de uma prática inclusiva assim como evidenciada, se faz relevante 

considerar a presença de uma representação que ampare esta ação pedagógica, 

uma vez que a ausência de um olhar que não entreveja a pessoa, independente da 

deficiência, não tornaria verídicas as suas práticas.  

Por isso tudo, enxergo na inclusão escolar o meio por onde as pessoas têm o 

direito de exercer sua humanidade, onde as aparências não determinam destinos 

negativos aos sujeitos. E, nesta aceitação da diversidade a inclusão se torna 

 
[...] produto de uma educação plural, democrática e transgressora. Ela 
provoca uma crise escolar, ou melhor, uma crise de identidade institucional, 
que por sua vez abala a identidade dos professores e faz com que seja 
ressignificada a identidade do aluno. O aluno da escola inclusiva é outro 
sujeito, que não tem uma identidade fixada em modelos ideais, 
permanentes, essenciais (MANTOAN, 2003b, p. 32). 
 
 

Dando prosseguimento às análises, apresentarei os dados e comentários que 

respondem ao terceiro e último objetivo desta pesquisa, as concepções de práticas 

pedagógicas existentes que orientam a educação de alunos com deficiência e com outras 

necessidades educacionais especiais 

 

 

4.4 A concepção de prática pedagógica escolar presente na educação de alunos com 

deficiência e outras necessidades educacionais especiais  

 

 Ao responder aos questionamentos deste último objetivo, lembro que assim como o 

segundo, somente poucos episódios observados estarão sendo exibidos para a apresentação de 

cada concepção de prática pedagógica.  

 Destaco que na contagem dos episódios das duas escolas referentes às concepções de 

práticas pedagógicas conhecidas a partir da vivência com estas, identifico algumas 

aproximações e distanciamentos entre as instituições. 

 Uma primeira aproximação destaca que, embora tenham se declarado inclusivas, estas 

não possuíam na prática pedagógica somente tal concepção atuando sobre o cotidiano da 

mesma. Mas, enquanto pesquisadora, algo que representou um dado de grande importância, 
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foi a total ausência em uma das instituições de episódios referentes a prática pedagógica 

inclusiva intitulada. 

Essa informação pode ser melhor compreendida a partir da visualização do quadro 

abaixo, onde ofereço um panorama dos episódios extraídos dos trinta e oito protocolos 

referentes às observações das três concepções de prática pedagógica conhecidas. 

 

Quadro nº 12 - Demonstrativo da contagem dos episódios extraídos referentes às 
concepções de práticas pedagógicas observadas nas duas escolas campo. 

 
 
 
 
Escola 
 
 
   
             Prática 
         Pedagógica 

  
Segregadora 

 
Integradora 

 
Inclusiva 

Total de 
Episódios 
por Escola 

 
Nº. 

 
% 

 
Nº. 

 
% 

 
Nº. 

 
% 

 
Escola Campo das Acácias 

 
45 

 
29 

 
64,44 

 
16 

 
35,55 

 
__ 

 
__ 

 
Escola Lírio do Campo 

 
43 

 
13 

 
30,23 

 
19 

 
44,18 

 
11 

 
25,58 

Total Geral de episódios 
das duas escolas 88 42 47,72 35 39,77 11 12,5 

Fonte: Dados extraídos a partir da contagem e categorização dos protocolos de observação criados a partir dos 
diários etnográficos.  

 

 

Vale salientar que o número de episódios apresentados no quadro excede o total dos 

trinta e oito protocolos diários de observações. Esse fato torna-se explicável devido ao fato 

que, em um único dia normalmente não apreciava uma única situação na prática pedagógica 

escolar envolvendo as gestoras e coordenadora na relação com as professoras, ampliando 

assim o quantitativo das ocorrências observadas.  

Assim, a partir da observação das concepções de práticas pedagógicas entre as duas 

instituições, constatei diferenças entre as mesmas, pendências que serão discutidas a partir da 

lógica do objetivo anterior, por partes, onde começarei com as análises da primeira 

instituição, a Escola Campo das Acácias. 
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4.4.1 A concepção de prática pedagógica segregadora na Escola Campo das 

Acácias  

 

Dando início à exposição dos dados desta escola, farei, assim como nas seções 

anteriores, breve prólogo para elucidar a compreensão que me ajudou a pensar o contexto 

onde estão inseridas as práticas observadas. 

Ao pensar a respeito dos motivos que possam explicar a razão de se estabelecer uma 

prática de exclusão às pessoas com deficiência ao longo da história, é possível se obter entre 

as justificativas a forte presença da ignorância como fonte de explicação para os diversos 

desmandos ocorridos. 

Da Antiguidade aos dias atuais, a maneira de se reportar a estas pessoas carrega as 

marcas do estigma, do ultraje e da desinformação. Consideradas desafortunadas por Deus o 

indivíduo “[...] que não se enquadrava no padrão considerado normal ganha o direito a vida, 

porém, passa a ser estigmatizado, pois, para o moralismo cristão/católico, a diferença passa a 

ser um sinônimo de pecado” (BIANCHETTI, 1998, p. 30).  

Atribuído um valor abaixo dos outros humanos normais, os abrigos e asilos surgiram 

como alternativa para essas personalidades expiadoras da ira divina, na finalidade de oferecer 

escolarização, mas, essa concepção limitante, responsável por orientar muitas práticas, dentre 

as quais destaco as realizadas no contexto escolar, ou seja, a prática pedagógica, ainda não é 

uma etapa superada na história da educação das pessoas com necessidades educacionais 

especiais de modo geral. 

Ainda nos dias atuais, a crença na capacidade destes seres humanos está sempre 

aquém dos reconhecidos ‘normais’. Com isso, muitas instituições de ensino se vêem na 

‘obrigação’ de, pasmem, receberem tais alunos, porém, sem acolhê-los de fato. Através dessa 

postura, o discente com necessidades educacionais especiais termina por viver a grande ilusão 

que está sendo preparado numa perspectiva de formação integral. 

Em face destas discussões, posso entender que, teoricamente “extintas”, a presença de 

práticas pedagógicas segregadoras ainda se constitui atual e recorrente no cotidiano de muitas 

escolas regulares. Esse dado só pôde ser comprovado a partir da diária constatação da prática 

pedagógica das duas escolas campo, onde na Escola Campo das Acácias, teve conforme 

informa o quadro nº 12 deste capítulo a maior incidência de episódios que revelavam esta 

concepção de prática pedagógica voltada para alunos com necessidades educacionais 

especiais.  
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Deste modo, passarei nesta etapa do texto dissertativo à apresentação dos dados 

referentes deste objetivo, contemplando nos achados colhidos aspectos como: o 

desenvolvimento da gestão escolar da instituição na perspectiva abordada, e, como o espaço 

físico da mesma também se constitui um lócus capaz de promover a perpetuação de algumas 

concepções de práticas pedagógicas ou favorecer o rompimento destas. 

 

4.4.2 A gestão escolar 

 

  Refletindo sobre os papéis desempenhados pelas administradoras ou coordenadora 

pedagógica se mostra responsável para a imagem da instituição de ensino, considero o quão 

importante se faz que essas educadoras possam contribuir para a construção de uma nova 

identidade ao espaço escolar. Esse fato se torna possível com a prévia compreensão sobre o 

alcance das funções ocupadas, ou seja, de personalidades principais para o fomento de 

práticas pedagógicas inovadoras.  

  A partir destes comentários, inicio, sem maiores delongas com uma óbvia afirmação: a 

principal característica do ser humano é diferença. Não existindo duas pessoas iguais, cada 

pessoa se torna única neste enorme orbe. Ainda entre pessoas com deficiência, as diferenças 

existem, apesar de muitos crerem no contrário. 

  Não existem dois surdos iguais, mesmo sendo gêmeos, dois cegos iguais, duas pessoas 

com síndrome de down idênticas, mesmo diante das semelhanças e traços físicos comuns. 

Assim são as pessoas, diferentes umas das outras, contudo iguais, na única condição unânime, 

a de seres humanos. 

  Ocorre que, para alguns, esse entendimento, de que não há nada mais normal do que 

ser diferente, ainda é combustível para diversos conflitos, pois, enxergar a naturalidade na 

diversidade das pessoas e crer que essas possam ser superadas, ampliando-se as oportunidades 

é prática ainda pouco vivenciada. 

  No âmbito da educação, esta falta de atitude se torna mais evidente, uma vez que 

reconstruir uma nova mentalidade que abandone a exclusão social e escolar convoca a 

existência de vontade pessoal e política para fazer diferente na sociedade, e, no espaço de 

ensino.  

 

 

  Como essa vontade nem sempre é tão forte ou freqüente, percebo na educação práticas 

pedagógicas que ainda se apegam a padrões de “normalidade” fundados em padrões 

biológicos, fundamentos que, construídos socialmente ao longo do tempo e da história,  
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revelam a “atualíssima” concepção sociocultural e histórica que orienta a prática pedagógica 

segregadora. 

Esse descompasso na maneira de enxergar e conviver com as diferenças oriundas de 

uma concepção que nega o direito à educação “por diretores, coordenadores de curso, donos 

de escolas, professores, tutores legais, etc., por acharem que são eles que devem decidir a 

respeito da vida das pessoas com deficiência” (LIMA, 2008, p. 55), apesar de há muito ser 

combatida através do paradigma da inclusão escolar ainda pode ser visualizada com vasta 

freqüência, e, infelizmente naturalizada no cotidiano escolar, assim como exibo com os dois 

episódios abaixo. 
 
 
Na sala dos professores as professoras estão conversando animadamente enquanto 
os alunos estão no recreio. A coordenadora pedagógica entra na sala e cumprimenta 
a todas presentes. A coordenadora senta ao lado de uma professora e se põe a 
conversar alguns assuntos, enquanto isso, a professora Peônia diz para mim, (a 
pesquisadora) “olha é uma boa hora pra (sic) você saber aqueles negócio (sic) que 
você tava (sic) me perguntando, Begônia vai saber dizer isso porque ela tem todas as 
informações dos alunos da escola no horário dela. Num (sic) é ela a coordenadora? 
Pergunta aí?  
Eu, (a pesquisadora), espero a coordenadora terminar a conversa e, pergunto se 
posso saber umas “coisinhas” dela. A coordenadora concorda sorrindo. Então 
pergunto se ela pode me ajudar a saber qual a data de nascimento de um dos alunos 
da professora Peônia, pois não tinha essa informação na sua caderneta.  
A coordenadora pede licença e diz que vai pegar sua pasta. Ao voltar diz com um 
sorriso “eita minha filha, nem posso te dar essa informação, porque aqui na minha 
lista não tem os alunos especiais, mas você consegue isso com a itinerante, eu vou 
deixar um bilhete pra (sic) ela. Ela é quem trata desses meninos, dos alunos de 
inclusão” (ESCOLA CAMPO DAS ACÁCIAS). 
  
 
 
Na hora do recreio enquanto eu (a pesquisadora) estava sentada no batente da escola 
observando os alunos brincar e observando o aspecto físico da escola para registro 
no diário etnográfico, quando percebo que a vice – dirigente para perto de mim e 
pergunta “você está conseguindo o que quer aí com o seu estudo minha filha?” Eu 
respondo que sim, e, que tem muitas coisas ainda que eu preciso ir olhando para 
poder entender como a escola está organizada. A vice- dirigente balança a cabeça e 
pergunta: “você está estudando o que mesmo com os meninos deficientes?” Eu 
explico que quero ver a prática pedagógica da escola que se diz ser inclusiva. Ir 
vendo a maneira que a prática acontece no dia a dia para os alunos com deficiência 
que lá estudam. 
A vice-dirigente para e assume um ar sério no rosto e no tom de voz e diz: “minha 
filha a prática é a pior possível. Pra (sic) que estudar isso se a gente já sabe como é 
que é de verdade! A gente diz que é inclusiva porque a prefeitura manda, mas você é 
muito novinha, não sabe de nada, eu sim, já vi muita coisa e essa história de incluir é 
uma novidade, mas isso não existe minha filha! Você por acaso já viu que esses 
meninos não aprendem como os outros né? E o que danado eles tão (sic) fazendo 
aqui se não sabem de nada? Mas a prefeitura manda a gente incluir, aí a gente inclui, 
mas não isso não adianta não”. (ESCOLA CAMPO DAS ACÁCIAS) 
 
 
 
] 
 
  



127 
 

 Nos episódios expostos, é possível se ver a marcante presença da concepção 

segregadora nas profissionais que estão à frente da prática pedagógica desta escola, pois, a 

coordenadora pedagógica e a vice-dirigente indicaram uma compreensão imprecisa acerca das 

suas reais atribuições dentro de uma perspectiva inclusiva na qual elas se inscrevem. 

 Chego a essa conclusão baseada nos momentos de observações da prática dessas 

educadoras na prática pedagógica escolar, e, na colocação de Freire (1983), uma vez que ele 

adverte que 

 
Não é possível um compromisso autêntico se àquele que se julga comprometido, a 
realidade se apresenta como algo dado, estático e imutável. Se este olha e percebe a 
realidade enclausurada em departamentos estanques. Se não a vê e não a capta como 
uma totalidade, cujas partes se encontram em permanente interação (p. 21). 
 

 

 Deste modo, reflito que não basta o aluno estar na escola para está incluído, mas, que 

outras ações sinalizem que o discurso é, de realmente, um reflexo da prática pedagógica. A 

compreensão quanto a este princípio extinguiria depoimentos colhidos com o primeiro 

episódio, onde a coordenadora pedagógica diante do fato de não possuir entre os seus os 

dados exatamente as informações referentes aos alunos com deficiência da escola já indica o 

dado que tais estudantes, não fazem parte do universo de discentes contabilizados na Escola 

Campo das Acácias, disto resulta a sua falta de conhecimento sobre esses. 

 Ao anunciar que está reservado ao papel da professora itinerante possuir e fornecer 

esses dados, como uma data de nascimento, torna-se explícita a concepção que direciona a sua 

prática profissional segregadora na dinâmica da prática pedagógica desta escola, posto que, 

sendo tais discentes alunos de inclusão, não se faz relevante dentro do corpus de informações 

referentes à sua função de coordenadora pedagógica dos alunos da escola os dados que lhes 

digam respeito. Isso torna claro o quanto esses educandos não fazem parte da escola, mesmo 

estando matriculados, datas de nascimento são esquecidas e ignoradas, revelando o abandono 

a que são submetidos. 

 Próxima de finalizar às análises, observei que o compromisso dos profissionais que 

pensam e estruturam esta mesma quando voltada para um contexto escolar inclusivo, 

precisam lembrar que “diminuir a distância entre o discurso e a prática é o que denomina a 

coerência” (FREIRE, 1999, p. 83). 

 Deste modo, na busca por atingir este nexo, destacarei com a próxima subcategoria, o 

quanto o espaço físico, se torna capaz de promover também uma infeliz cultura de segregação 

escolar. 
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4.4.3 O espaço físico escolar e sua utilização 

 

 Dentro desta subcategoria, compreendo que na prática pedagógica da instituição 

Campo das Acácias o espaço físico escolar possui uma forte característica de subutilização no 

que diz respeito ao seu emprego voltado para os alunos com deficiência. Pude constatar este 

dado a partir da contínua observação no campo, tendo, nesta identificado a presença do 

Projeto Amigos do Jardim, onde busquei revelar durante a caracterização da instituição no 

capítulo anterior. 

Todavia, o que tornou-se evidente e que me conduziu para exibir esta ação promovida 

por esta escola dentro desta subcategoria, tem como fundamento que dentro do período dos 

dois meses em que permaneci, não verifiquei a presença em momento algum de nenhum 

aluno com deficiência ou outra necessidade especial entre a equipe de “fiscais” do projeto 

implantado na escola.  

  Essas indicações ocorriam por intermédio das professoras que escalavam diariamente 

discentes para acompanharem durante o recreio se outros pisariam na grama ou mexeriam nas 

peças decorativas que ornavam o jardim.  

  Muito embora fossem as ações de vigilância dos alunos de caráter simples e realizadas 

em grupo, os estudantes com deficiência, mesmo aqueles que “não dão nem tanto trabalho 

assim, porque são deficientes leves”, segundo suas professoras, não recebiam a oportunidade 

tão disputada entre a maioria dos alunos da Escola Campo das Acácias, o que caracteriza que 

também sobre o espaço físico há a presença de uma concepção de prática pedagógica 

segregadora cerceando o que esses estudantes podem ou não fazer no ambiente. 

  Creio que esta prática não esteja circunscrita a uma única ação realizada pelas 

docentes, configurando assim numa prática docente segregadora, pois, embora a resistência 

destas na inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais nas ações de 

preservação ao patrimônio escolar, este preconceito poderia, caso houvesse interesse das 

gestoras e equipe pedagógica, ser combatido, e, incentivando a adoção de novas posturas.  

  Contudo, o silencioso consenso quanto aos espaços que estes estudantes deveriam 

ocupar revelou um local de marginalidade e isolamento nos corredores, com suas respectivas 

estagiárias, personalidades também segregadas, bem como próximos à cantina, normalmente à 

espera de mais uma porção do lanche que servido no horário do recreio. 
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  Ainda dentro desta subcategoria, verifiquei que no que diz respeito ao próprio projeto 

arquitetônico, embora acolhedor não favorecia a independência em termos de acessibilidade 

aos alunos com deficiência física na escola. A entrada dos banheiros dos alunos era estreita 

não permitindo o acesso de um estudante cadeirante, e, caso este conseguisse ingressar 

recebendo o auxílio de outros, encontraria novamente mais um desafio, posto que os assentos 

sanitários eram igualmente estreitos e sem nenhuma barra de segurança afixada nas paredes 

que viabilizasse a sua segurança, equilíbrio e acima de tudo, privacidade quando na sua 

utilização. 

  Neste direcionamento, comento que apesar das informações coletadas pela vice 

gestora quanto à insuficiência de recursos financeiros para compra de mobiliário e ajustes no 

espaço físico, como a adoção de rebaixar degraus, transformando-os em rampas, tendo o zelo 

destas não se tornarem íngremes, acredito que numa escola que intitule uma prática 

pedagógica inclusiva, carece realizar tais ações, posto que, com ou sem deficiência esses 

alunos devem possuir os mesmos direitos e oportunidades que os demais. Quando se faz 

negada tão simples prerrogativa, a prática pedagógica encontrada “inclusiva”, acaba por ceder 

lugar para o contexto de segregação.  

  De outro modo, penso que há íntima relação em torno dos esclarecimentos oferecidos 

pelas gestoras, docentes e demais sujeitos que compõem a Escola Campo das Acácias no 

tocante à falta de “verba” para “ajeitar” a escola com os dados referentes à subcategoria 

anterior. Pois, na releitura dos protocolos, vi que ao descrever o espaço físico neste bastante 

cuidado, estando sempre limpo, florido, com grafitagens nas paredes e com os materiais 

escolares básicos disponíveis, tais como: tesoura, cola, papel, entre outros.   

  Desta caracterização, emergiu o dado que revelava o cuidado com o ambiente, mas, 

que na beleza deste recinto segregava aos alunos com deficiência, evidenciando o quanto as 

ações implementadas pela gestão mantinham-se voltadas para outras questões dentro da 

instituição.  

  Em face desses comentários, constatei que se os recursos fossem distribuídos dentro 

de uma perspectiva inclusiva, os sanitários, assim como os demais espaços, como a entrada da 

biblioteca escolar, que “não permite o acesso” de alunos cadeirantes devido a sua excludente 

proporção de 0,60 de largura X 2,10 de altura, respeitariam e garantiriam a acessibilidade de 

todos, sem que para isso incorresse em maiores ônus aos parcos proventos com que os 

gestores precisam lidar para administrar uma escola, e, sem confinar os alunos com alguma 

limitação física, intelectual ou sensorial no seu direito de ir e vir.  
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  A respeito de uma arquitetura escolar a serviço de todos e das recorrentes recusas que 

apregoam inúmeras dificuldades, me coloco de acordo com Adiron (2009) quando diz “claro, 

alguns vão alegar que as escolas não estão preparadas para receber crianças com deficiência. 

Não estão mesmo, e nunca estarão enquanto as crianças não estiverem no dia-a-dia da 

escola”. 

  Reafirmo amparada na teoria que sustenta o paradigma da inclusão que essa realidade 

tão desejada por muitos, e, rechaçada por outros, não se tornará realidade nas escolas se 

muitos acharem que esse processo deva acontecer de maneira experimental, ou seja, fazendo 

com que as pessoas com necessidades especiais esperem, do lado de fora, que os governos e 

sociedade as inclua, “fazendo a inclusão acontecer”.  

  Por isso, sendo este um processo que envolve e requer a participação coletiva, e, bem 

mais daqueles que já se intitulam “seus seguidores”, é que compreendo a inter-relação desta 

subcategoria com a primeira explorada, pois, é preciso que se tenha neste caminhar a 

compreensão do que o conceito encerra, e, da prática pedagógica que a resulta, para assim, 

aproximar-se dela, tanto na promoção de espaços acessíveis para todos, quanto mais na 

maneira de olhar esses seres humanos, fazendo com que a visão desinformada, condutora de 

práticas segregadoras deixe de conduzir a vida e espaços públicos.  

  Assim, se faz máxime que a concepção daqueles que gerem as práticas pedagógicas 

possam estar desvinculadas da imposição de limites pré-fixados e abram espaço para uma 

pedagogia que leve em conta as diferenças entre as pessoas, pois:  

 
As pessoas com deficiência não formam um grupo homogêneo. Por exemplo, as 
pessoas com enfermidades ou deficiências mentais, visuais, auditivas ou da fala, as 
que tem mobilidade restringida ou as chamadas "deficiências médicas": todas elas se 
defrontam com barreiras diferentes, de índole diferentes e que devem ser superadas 
de maneiras diferentes (ONU, 1991). 
 
 

  Dito isto, reforço que o planejamento de um espaço escolar inclusivo, precisa estar a 

serviço dos alunos, sem exceções. Para a implementação de tal prática, vejo o quanto se faz 

fundamental o alcance das ações idealizadas pela gestora escolar, enquanto uma educadora 

que está sob a batuta da instituição para a melhor utilização deste grande espaço coletivo.  

  A seguir apresento as análises em torno da segunda concepção de prática pedagógica 

existente nesta escola.  
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4.4.4 A Concepção de Prática Pedagógica Integradora 

 

Dando prosseguimento às análises, começo com breve comentário onde inscrevo 

alguns posicionamentos a partir de um local comum, para então apresentar os episódios 

selecionados, verdadeiras pérolas desta pesquisa. 

Como já tratado em outros debates, no olhar social integrador as pessoas de um modo 

geral possuem pesos diferenciados. Aquelas “normais”, são, na sua maioria as que terão as 

portas abertas, onde nenhuma circunstância as assombra, onde tudo lhes é lícito e permitido.  

Já aquelas que se desviam do padrão de normalidade, tem suas oportunidades 

reduzidas em função do preconceito que ronda as suas capacidades. A partir desse padrão, 

Júnior (2007, p. 76) ressalta que: 

 
A projeção da identidade no corpo e em suas características externas representa uma 
fonte de discriminação de todos aqueles que não têm a possibilidade de ter corpo e 
saúde perfeitas. Nesta perspectiva, nem precisa ser “deficiente”, basta estar acima do 
peso para se sentir inadequado e infeliz. 
 

 

 Assim, todos aqueles que arremessados para fora dos protótipos de beleza e perfeição, 

têm na vivência do paradigma integrador uma realidade de vida social e escolar que ainda é 

determinada por fatores estéticos e biológicos em detrimento de valores humanos inalienáveis 

como o respeito e a ética. 

 Na educação, o mestre guiado por esse imaginário tem por esteio de suas práticas o 

preconceito, ao invés do interesse pelo crescimento humano e cognitivo do estudante que se 

encontra sob sua responsabilidade de formar.  

 Neste aspecto, a relação com a práxis pedagógica para esses educandos sofre uma 

positiva mudança a partir da concepção de educação inclusiva, uma vez que nesta as 

diferenças entre os seres já integram o trabalho do professor e da escola como um todo. 

 Conceituando as diferenças entre os dois paradigmas, Hinz e Boban (2005) 

construíram um quadro onde é possível entender o quanto um conceito se distancia do outro, 

e, como cada um orienta as práticas pedagógicas. Vejamos: 
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Fonte: Quadro extraído de artigo disponível na página da internet: 
http://coralx.ufsm.br/revce/ceesp/2005/02/a4.htm. Acesso em: 30 de set. de 2009. 
 
 

Deste modo, é possível ver que na integração a pessoa com deficiência pode até 

receber maiores atenções que na concepção da prática pedagógica segregadora, mas, tendo 

como parâmetro a inclusão total e irrestrita de todos os alunos, chego à conclusão que tais 

pressupostos integradores ainda não promovem o crescimento integral do sujeito. 

 Chego a tal conclusão, devido a maneira em que vi nesta escola a forma desigual como 

cada aluno tinha o seu papel definido. Os que não possuem suas deficiências de modo visível, 

sendo assim taxados normais, tinham acesso aos ambientes com facilidade como a biblioteca, 

sanitários e demais dependências, e, ainda contavam com maiores chances de aprendizado do 

que aqueles com deficiências, os tais alunos de inclusão, como eram conhecidos.  

 De fato, essas diferenças destacadas, e, tantas outras somente refletem a permanência 

de um imaginário que aparta tudo o que for julgado estranho, onde o diferente não tem vez ou 

voz. 

 Ao falar sobre imaginário e da forma como ele se apresenta, lembro Castoriadis (1982, 

p. 142) onde diz: 
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Tudo o que se nos apresenta no mundo social-histórico, está indissociavelmente 
entrelaçado com o simbólico. Não que se esgote nele. Os atos reais, individuais ou 
coletivos – o trabalho, o consumo, a guerra, o amor, a natalidade – os inumeráveis 
produtos materiais sem os quais nenhuma sociedade poderia viver um só momento 
não são (nem sempre são diretamente símbolos). Mas uns e outros são impossíveis 
fora de uma rede simbólica. 
 
 

 E, é neste sentido que se inscreve a relação dicotômica erguida a partir da concepção 

integradora, onde, superada as práticas de extermínio e total segregação, vêm conquistar um 

espaço que “acolhe o diferente”, mas, que ainda não o faz como deveria, ou seja, ofertando 

um limbo social e escolar para as pessoas com deficiência.  

Assim, com base nesse intento, destaco o papel desempenhado pela gestão escolar a 

seguir. 

 

4.4.5 A gestão escolar 

 

  O processo de integração escolar tem por hipótese que o sistema de ensino deva 

acontecer na maneira como já está estabelecido, aos alunos cabe adequar-se às diferentes 

necessidades ao que está estruturado e sendo oferecido.  

  Nessa compreensão, as gestoras e coordenadora pedagógica desta instituição 

desrespeitam claramente as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial onde esta define 

que a Educação Especial (2001) consta como uma modalidade da educação. Neste caso, essas 

educadoras prática pedagógica não promoviam uma convivência inclusiva 

  Vale salientar que à frente da gestão de uma escola que se promova mediante 

compreensão precisam existir profissionais que de fato pensem desta maneira, onde as 

práticas pedagógicas segregadoras ou integradoras não ocupem lugar no cenário educacional. 

Entretanto, descobrirmos profissionais que fazem um movimento quase que de resistência a 

fim de garantir uma educação de qualidade não é algo que aconteça com vasta freqüência. 

  O assíduo sentimento de conformismo convivendo com tantos educadores acerca da 

incapacidade de mudar o que lhe for possível tem se mostrado bastante freqüente.  Nessa 

compreensão, muitos “esquecem” de ocupar nas suas funções, ações relativas ao 

desenvolvimento pedagógico de alunos com deficiência, assim como destacados nos 

episódios a seguir. 

 

 
 
Ao entrar no laboratório de informática (a pesquisadora) encontro a coordenadora 
pedagógica observando uma aula de outra professora com seus alunos. Essa 
professora também possui um aluno com deficiência, e este, estava participando 
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ativamente da aula que estava sendo construída. A coordenadora olha para mim (a 
pesquisadora) sorri, deseja bom dia e diz “olha aí, era pra você ter ficado na sala 
dessa professora e aponta para a docente que sorri. E a coordenadora continua “Olha 
só, o menino dela (apontando o aluno com deficiência) chega da gosto. Faz tudinho 
que a gente passa pra ele!”(ESCOLA CAMPO DAS ACÁCIAS)”.  
 
 
Na sala dos professores as professoras estavam reunidas organizando os preparativos 
para a Feira de Conhecimentos. A professora Peônia explicava para a coordenadora 
o que a sua turma iria apresentar e explicava como seria as falas dos alunos. Depois 
dela, outra professora da turma do 3º ano do 1º começou a expor também para a 
coordenadora as suas idéias e os alunos que iria convidar para a apresentação da sua 
turma, nisto, outra docente questiona a docente quanto a escolha de uma das alunas 
selecionadas, pois, ela achava que a menina não ia dar conta de falar na hora da 
apresentação. 
A docente, regente da turma, discorda da colega e diz que a menina tem muitas 
condições para fazer o trabalho e que ela era especial só no nome e no papel da 
escola, por isso ela iria sim chamar a aluna. 

 
 

Deste episódio, fica compreensível que, segundo a coordenadora, com este aluno não 

haveria o que ver, quanto aos demais, da turma da professora Peônia, esses não dão tanto 

gosto assim, revelando o quanto de normalidade um aluno precisa possuir para ser aceito entre 

os demais. 

  Ocorre que para essa educadora, o entendimento que não há graduação entre aqueles 

mais ou menos deficientes não é algo claro, pois, a sua fala demonstra o quanto alunos que 

requeiram do professor uma atenção diferenciada ao oferecido para os demais estudantes, 

assim como os alunos Girassol e Copo de Leite que tem a síndrome do autismo, se tornam 

desinteressantes segundo a sua concepção para serem observados. 

  Enquanto profissional responsável pelo acompanhamento da prática das professoras, 

esta, tristemente consegue exercer uma política juntamente com as administradoras conhecida 

por Amaral (1994) pelo nome de política do avis-struthio. Nesta gestão, o avestruz, 

personagem principal, tem em seu artifício “não ver ou considerar o lado desagradável das 

coisas; significa enterrar a cabeça na areia” (p. 41).  

 Enfim, na cadência de uma prática pedagógica que pouco oportuniza, a concepção 

integradora nega disfarçadamente o que era rejeitado com veemência na segregação.  

 Finalizando as análises, entrevejo a partir deste episódio o quanto há de idéias 

integradoras nos supostos discursos inclusivos, e, por causa disso, quanto discentes com 

necessidades educacionais especiais vivem uma condição que resolvo chamar de sub-

estudantes. Expressão forte, bem o sei, mas, reflete a realidade a qual crianças e jovens ainda 

estão submetidas em muitas escolas, mesmo aquelas “inclusivas”, onde as práticas 

pedagógicas bem como o espaço físico, não atendem as reais demandas desses educandos. 
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4.4.6 O espaço físico e sua utilização 

 

Entendendo que a igualdade de oportunidades supõe em tese condições iguais de 

acesso, observo então que o paradigma integrador obedece com fidelidade esse questionável 

preceito.  

 Na Escola Campo das Acácias, por exemplo, no que diz ao espaço físico, embora bem 

cuidado como já descrevi, novamente resolvo trazê-lo nesta subcategoria, por julgar que os 

espaços não estão projetados para o bem estar e conforto de alunos com deficiência, mas, 

somente aqueles que conseguem fazer uso dele da maneira como já se encontrava.                                       

 A exemplo disto, cito a medição padrão de todas as portas da escola de 0,60 

centímetros de largura e com altura de 2,10 metros, como indício que somente pessoas que se 

locomovam nestas dimensões irão conseguir adentrar nestes espaços, o que não é o caso de 

pessoas que usam cadeiras de rodas, por exemplo. 

Com isso, tive nesta subcategoria o relativo esforço de ponderar esse dado, pois, na 

discussão desta subcategoria na concepção de prática pedagógica segregadora, destaquei a 

inadequação do espaço físico enquanto fomento de práticas excludentes. Mas, esse 

mascaramento só se torna possível devido à concepção integradora, que tem em seu invólucro 

esse pensamento de direcionamento tanto nas práticas sociais quanto no âmbito da educação. 

Assim, as práticas pedagógicas, neste imaginário estão a serviço do sujeito ideal, e por 

isso, há a criação de projetos arquitetônicos acessíveis para alguns, sendo evidência da 

presença de uma concepção normalizadora imbuída nos mais diversos espaços profissionais e 

na sociedade como um todo. 

 

4.4.7 A concepção de prática pedagógica inclusiva 

 

Próxima ao fim das considerações na primeira instituição, chego novamente a uma 

encruzilhada. Selecionando os materiais que poderiam compor as tiras dos episódios a serem 

exibidos, lembrei que chegada esta etapa enfrentaria um novo desafio: o que dizer? O que 

exibir? 

 

 O segundo questionamento não pôde ser contemplado. Quanto o primeiro, resolvi 

mais uma vez empreender à dissertação, palavra de origem latina, dissertatione, que significa 
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“breve tratado sobre qualquer tema especulativo ou de aplicação” (AURÉLIO, 2001, p. 260), 

o desenvolvimento e exposição dos meus pensamentos a partir da ausência de episódios para 

ornar minhas reflexões. Neste “vazio”, colhi um primeiro dado: a prática pedagógica inclusiva 

intitulada pela escola Campo das Acácias não é de fato uma realidade se conhecida a partir 

dela, na sua prática diária. 

Esse triste achado, porém, de inestimável valor heurístico à pesquisa, me direcionou a 

considerar outros resultados em pesquisas anteriores, (ALBUQUERQUE, 2007, GUEDES, 

2007), onde, por meio de outros instrumentos metodológicos, tais como questionários e 

entrevistas as pesquisadoras chegaram a conclusões semelhantes as minhas: que, seja através 

da verificação dos discursos ou do conhecimento a partir da imersão em tais realidades, como 

em minha situação, os fins entre as falas e o vivido ainda não se coadunam num único 

discurso e técnica.  

Compreendo que inclusão é o termo encontrado para definir uma sociedade que 

considera todos os seus membros como seus cidadãos legítimos, por isso, entendo o porquê 

deste paradigma não ser ainda realidade unânime. Pois, muitos educadores ao lidar com as 

diferenças utilizam a política do avestruz conforme destacada por Amaral (1994). Assim, 

como poderia expectar que tão revolucionário modelo estivesse incorporado às concepções e 

práticas sociais e pedagógicas? 

Entretanto, mesmo sabendo desta intrigante e gradual visão social idealizada a partir 

de um contexto inclusivo, para mim, enquanto pesquisadora, o dado de não possuir qualquer 

episódio para apresentar nesta concepção marcou profundamente.  

Ao examinar o impacto causado pela ausência deste dado, vi que outro pôde ser 

gerado: a constatação quanto ao meu grande envolvimento com o objeto. 

Esse novo dado, difícil em ser categorizado, posto que colhido a partir de minhas 

impressões de pesquisadora, gratamente “apareceu” no caminho para desvelar que a suposta 

neutralidade existente na opção metodológica na pesquisa qualitativa, não é capaz de romper 

com as ambivalentes expectativas do sujeito pesquisador, visto que se há o interesse em 

apresentar os dados analisados cientificamente, há, ainda um empenho maior: que esses 

possam trazer e abocar resultados que contribuam socialmente, e, se possível, com achados 

mais otimistas que as hipóteses levadas quando no ingresso ao campo.  

Graças à lembrança às palavras de Souza (2007)9, onde “o pesquisador é sempre 

influenciado e influenciador do seu próprio objeto[...] e, que o “nosso ponto de vista é sempre 

                                                 
9 Essa citação foi extraída durante a aula da disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica I em 13 de julho de 2007, 

quando o saudoso professor João Francisco de Souza contribuiu com essas sábias palavras, me ajudando a 
desvelar a mundo da pesquisa científica em educação. 
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a vista de um ponto”, restaurei o equilíbrio, uma vez que já me avaliava “distante” do uso do 

rigor inerente ao processo das análises científicas.  

 

Superando a compreensão que na pesquisa é “permitido” este movimento, ousei narrar 

essas impressões sobre o campo, evidenciando o lamentável fato que a inclusão escolar neste, 

mas também em tantos outros estabelecimentos de ensino, não fazem parte do rol de 

interesses das educadoras bem como daquelas que por ora ocupam as funções de gestoras e 

coordenadora pedagógica, conforme discutirei a seguir. 

 

4.4.8 A gestão escolar 

 

 Entendendo que a tessitura do paradigma escolar inclusivo consta de um processo em 

construção, lembro a importância deste para o crescimento de todos os seres humanos 

discentes, docentes e demais profissionais que integram o lócus de personagens no espaço 

educativo.  

 Contudo, nesta instituição não verifiquei este salto qualitativo no que diz respeito ao 

desenvolvimento de uma prática pedagógica. Este fato me fez pensar o quanto a presença dos 

mitos em torno da pessoa com deficiência ainda embaraçam as práticas dessas educadoras, 

pois, “nosso cotidiano é o retrato de nossa vida” (PIRES, 2008, p. 106). 

 E com isso, a forma como essas gestoras e a coordenadora constroem suas 

representações em torno dos alunos considerados diferentes irá atingir na sua ponta o modo 

como serão direcionadas as ações diárias para esses discentes. A compreensão dessa relação 

me fez entender os dados, na ausência de uma concepção de prática pedagógica inclusiva 

nesta escola, a partir de suas administradoras. 

Tomando o plano escolar (ALBUQUERQUE; AGUIAR, 2008) por referência para a 

identidade de uma instituição, percebo que não existindo ações que sinalizem uma prática 

pedagógica para todos os alunos, erguida numa política de afastamento e por um olhar 

enviesado, me faz concluir que com essas educadoras as suas concepções direcionam os 

rumos desta administração, marcada pela presença muitos estranhamentos.  

A escola deve a partir de quem a organiza, possuir um pensamento em sua prática 

pedagógica de caráter humanizador, que leve em conta as necessidades sociais emergentes da 

comunidade onde esta inserida e guiar-se por elas. Para isso, os profissionais precisam ter a 

convicção da necessidade em superar nesta trama educativa as situações permeadas pelo forte 

componente axiológico segregador, que reveste muitas práticas pedagógicas “inclusivas”.  

Neste sentido, Albuquerque e Aguiar (2008) destacam:  
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[...] cabe ao gestor escolar como líder, como educador da coletividade de maneira 
eficiente e prática envolver todos os segmentos; professores, alunos, pais, 
funcionários, comunidade, influenciando-os e ajudando-os positivamente para 
participarem, protagonizarem as mudanças e transformações que se fizeram 
necessárias para que a escola cresça e seja eficaz conquistando uma educação 
pública de qualidade para todos (p. 2). 

 

E, nesta busca por um trabalho ético e coeso, claro, objetivo e com propósitos de que 

nesse espaço haja a construção de uma autonomia entre os discentes e profissionais que nela 

atuam, é que compreendo por onde se pauta uma concepção de prática pedagógica inclusiva, 

algo que concluo não ter sido observado na instituição Campo das Acácias. 

Sendo assim, a partir dessas constatações chego a compreensão que nesta concepção 

de prática pedagógica uma gestão que não produz articulação entre seus profissionais e 

contexto, de maneira crítica e compromissada, e, que não tem na figura da coordenação uma 

ponte para auxiliar o professor repensar e representar um novo perfil a sua prática, não 

conseguirá por conseqüência, alçar vôos na perspectiva de um espaço físico inclusivo, uma 

vez que o estranhamento percebido não se aplica tão somente ao universo da sala de aula, 

mas, de todos os locais por onde esses discentes circulam, assim como demonstrarei com a 

próxima seção. 

 

4.4.9 O espaço físico e sua utilização 

 

 Ao olhar esta subcategoria, e, tendo conhecimento de antemão quanto ao que já vem 

sendo discutido, incorro no risco de tornar repetitiva, entretanto, sei que a prática pedagógica 

se estende aos diversos contextos, e com isso, o espaço físico não poderia ser olvidado ao 

longo de minhas análises. 

  A garantia de acessibilidade para todos apesar de existir com a Lei nº 10.098/2000 

não fornece as pessoas com deficiência a certeza que o amparo legal afirma em seu texto, 

pois, o gozo aos espaços públicos e privados se constitui em verdadeiro desafio diário para 

essas pessoas.  

 A escola como um desses tantos espaços, tem como agravante o fato que em tese 

deveria promover em seu ambiente um lócus humanizador, contemplando os que lá 

estivessem. Ao invés disso, mantém em seus domínios um cenário a serviço da 
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marginalização destes alunos que não adentram todos os espaços na própria escola que 

estudam.  

 

 

 Deste modo, a partir do que não vi, concluo que a concepção de prática pedagógica 

inclusiva nesta instituição sendo vista sob o ponto de vista do espaço físico não acontece se 

conhecida a partir do seu cotidiano, vez que não só a arquitetura, mas, o mobiliário e demais 

tecnologias assistivas servem como recursos para o melhor aproveitamento desses discentes 

dentro do ambiente de ensino.  

Assim sendo, passarei a partir as análises das concepções de prática pedagógica da 

Escola Lírio do Campo. 

 

4.5 A concepção de prática pedagógica segregadora na Escola Lírio do Campo 

 

  Ao recomeçar a discussão em torno desta categoria, agora apresentando os dados 

referentes a Escola Lírio do Campo, mais uma vez me aproximo do debate acerca da 

segregação escolar. Essa concepção, assim como já busquei contextualizá-la, tem por 

argumento que pessoas com deficiência não possuem capacidade para realizar as mesmas 

atividades desempenhadas pelas apontadas enquanto normais. 

 Esta compreensão estática e determinista entende que esses seres humanos não 

aprendem ou quando isso acontece, “não vão muito além”, portanto, “não adianta fazer 

muita coisa por eles, já que eles não vão muito longe” 10. Embora esteja imprimindo termos 

fortes para tratar sobre o tema, sei que a contribuição deste paradigma encerra semelhante 

compreensão.   

 Muito embora esses preconceitos sobre pessoas com deficiências, sei que esses 

discentes não são os únicos que podem oportunamente necessitar de estratégias de ensino 

diferenciadas. Com isso, se a gênese de tamanha resistência reside no pressuposto que estes 

requisitam maiores atenções e cuidados no momento de ensinar, e, não somente na aparência 

deste aluno, questiono então o que deve ser feito caso semelhantes obstáculos sejam 

apresentados pelos demais discentes “normais”, quando o conteúdo não se faz compreendido?  

Tornou-se parte do senso comum, das práticas sociais e pedagógicas, que a aparência e 

traços físicos são determinantes para o desenvolvimento humano, social e pedagógico.  

                                                 
10 Os trechos marcados em negrito foram extraídos da fala de uma professora na Escola Lírio do Campo quando 

em um momento de formação continuada oferecido na escola. 
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A presença desta forma de pensar, responsável por orientar muitas práticas 

discriminatórias, me fez rememorar as concepções do médico e criminologista Cesare 

Lombroso (1835- 1909), preconizador dos estudos sobre a verificação do teor de 

periculosidade e reincidência criminal no indivíduo a partir da observação de determinados 

traços e características físicas. 

 

 

  A visão positiva defendida por este, e outros médico, tal qual Bonet (1579 – 1633), 

Kenelm Digby (1614 - 1684) e Samuel Heinike (1729-1790) taxinomizava os indivíduos a 

partir de critérios estabelecidos a priori, excluindo, segregando e atribuindo características 

negativas àqueles que se distanciassem do padrão estabelecido, sendo esse aspecto muito 

presente na concepção de educação segregadora. 

 Deste modo, mesmo na atualidade, as práticas pedagógicas desenvolvidas possuem 

aparências e resultados medievais, onde ações de higienização e disciplinarização eram as 

alternativas para curar o problema que se acreditava existir com elas.  

 Sobre essas práticas exercidas na educação, Correr (2003) diz que: 

 
Confinar pessoas com deficiência em locais segregados é uma prática presente até 
nos dias atuais, embora seja reconhecida como causa de inúmeros fatores 
prejudiciais à pessoa e à sociedade (p. 27). 
 

 

 Com isso, se entende o quanto a produção do conceito de anormalidade construída 

socialmente se apresenta contemporânea, pois, para aqueles que se aproximam deste 

paradigma em função de suas peculiaridades, igualmente se distanciam de uma convivência 

igualitária, tal qual pessoas portadoras de estigmas. 

 Desta realidade, onde as limitações são atribuídas somente a quem na maioria não 

recebe oportunidade para se mostrar o contrário, docentes acabam por incorrer na prática de 

se refugiar na aplicação de uma didática do improviso, através de desenhos, colagens, massas 

de modelar, jogos ou longos momentos de cópia para esses discentes.  

 Ao destacar essas atividades, supostamente de menor importância, saliento que não se 

constitui na minha concepção, mas, chamo a atenção para este fato por serem essas as únicas 

alternativas realizadas em várias situações de “inclusão”.  

Neste aspecto, tais momentos resultam em pobres experiências de ocupação do aluno 

na escola, devido ao julgamento do professor que nestas ações haveria “facilidade”, ausente 

de planejamento ou pesquisa. Mas, se “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino” 
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(FREIRE, 1999, p. 32), entendo que esses “trabalhos” pouco ou nada contribuem para a 

aquisição de novos conceitos nestes educandos. 

 Essa prática, que a princípio diz respeito somente ao professor, tornando-se por isso, 

docente, compreende uma maior dimensão, de uma prática pedagógica segregadora, pois, ao 

papel da escola compete prover e zelar pela melhor educação para os seus alunos, e, nesta 

concepção, a preocupação recai somente para um perfil de aluno, não de todos.  

 

Mediante esse prólogo, buscarei discutir com a próxima subcategoria a maneira como 

a participação das educadoras a frente da gestão e coordenação pedagógica, podem e são 

fundamentais para uma prática pedagógica inclusiva, e, quando esta falha, como as ações 

terminam por se encaminhar para outras concepções, dentre as quais destaco a concepção 

segregadora. 

 

 

4.5.1 A gestão escolar 

 

Nesta subcategoria, relembro à importância que tive ao olhar esta instituição que 

busquei ter com a primeira, a Escola Campo das Acácias, no tocante a inter–relação das 

subcategorias: gestão escolar e espaço físico como forma de trazer o leitor mais próximo das 

minhas compreensões na maneira como resolvi apresentar e analisar os dados dentro das 

concepções elencadas.  

Ao analisar as ações das gestoras nesta perspectiva, identifiquei que essas não 

produzem as mesmas práticas que as administradoras da Escola Campo das Acácias, mas, que 

ainda assim os alunos com deficiência não gozam das mesmas oportunidades que os demais. 

Nesta relação atravessada pelo preconceito, onde a gestão “oferece” ao aluno com 

deficiência permanecer “escondido” tal qual produto defeituoso, tornando-se visível ao 

público somente o belo e perfeito, a visão do feio, do estragado, relacionado a estes discentes 

ainda os fazem permanecer entre os espaços menos valorizados da escola e sala de aula, ou 

seja, os fundos desta e seus corredores. 

Vi na prática, que ainda a concepção segregadora detém a maior parte das práticas 

pedagógicas, pois, se o que faz uma escola inclusiva é o fato desta está voltada para todos, e, 

se ao invés disso, defronto com uma realidade de constantes negações estabelecidas pelas 

gestoras, vejo então, que vivência de uma prática pedagógica inclusiva permanece 

distanciada, e, mediante as recusas torna-se segregadora. 
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Apesar deste cenário, observei nesta gestão que mesmo distante do paradigma 

proclamado, essas educadoras se mostravam preocupadas com os alunos com deficiência, 

mas, assim como a primeira escola, esbarravam com os parcos recursos disponíveis para 

ações que visassem um melhor acolhimento e aprendizagem destes.  

 

 

Deste modo, pude identificar que nas práticas segregadoras da gestora assim como da 

coordenadora pedagógica, ocorriam muito mais pela impossibilidade de promoção de um 

espaço físico e materiais pedagógicos adequados do que uma concepção de exclusão no 

convívio com os demais estudantes.  

  Dito isso, destaco um episódio onde se torna evidente tal problemática: 

 
Durante a reunião de formação dos professores a coordenadora comunica que a 
dirigente daqui a pouco virá para mostrar uma lista de materiais que a prefeitura 
mandou que as professoras escolhessem para comprar. 
Algumas professoras se animam com a notícia, mas, Jasmim não aparenta muito 
entusiasmo. A coordenadora continua conversando com as docentes quando chega a 
dirigente com um encarte de jogos pedagógicos nas mãos. 
A dirigente pede que as professoras olhem e escolham o que lhes interessam. As 
professoras olham e passam o papel de uma para outra, até que chega nas mãos de 
Jasmim. A professora olha e diz que qualquer coisa tava boa, porque ali nunca tinha 
o que ela queria para os meninos dela.  
A coordenadora sorri e diz “é esses jogos são mesmo muito bobinhos”. A 
coordenadora para olha para mim (a pesquisadora) suspira e diz novamente “Mas a 
gente também não tem recursos pra isso, fazer melhor. Faltam materiais pra eles, 
pras professoras pra que elas possam trabalhar melhor, dando mais condições pra 
eles aprenderem e avançarem mais e mais, por que a gente não quer eles aqui sem 
fazer nada. Eles têm obrigação. Mas se a gente não tem quase nada, como é que a 
gente faz então meu Deus?” 
A dirigente que escutava o que a coordenadora dizia volta-se para mim (a 
pesquisadora) e diz “Olha, você vem pra qui (sic) pra ver inclusão, mas é dose, viu? 
A gente não tem dinheiro pra quase nada. A gente meio mundo de tempo com o 
dinheiro que vem pra fazer tudo. É comprar sabão, um detergente, um papel 
higiênico que a prefeitura não manda muito. As vezes a gente tem que trazer de casa, 
é uma lâmpada que queima, é um mertiolate, um algodão, um remédio que a gente 
tem que ter porque esses meninos vivem caindo e a gente tem que ter também. É 
tanta coisa pra tão pouco dinheiro sabia? E a gente ainda tem que estocar, porque o 
dinheiro nunca chega na data. E aí? A gente vai ficar com banheiro sujo e sem papel 
e pilot para as professoras trabalharem na escola? A gente sabe que eles não estão 
incluídos mesmo, mas não é por falta de vontade da gente não, viu? A gente trabalha 
e tira muitas vezes do bolso pra fazer um negócio melhorzinho pra que eles fiquem 
melhor na escola, não é Margarida? A gente é que sabe o que passa né?” A 
coordenadora da um sorriso e acena com a cabeça. (ESCOLA LÍRIO DO CAMPO) 

 

 

 

Neste sentido, convivendo no limiar das emoções e da incerteza quanto ao 

cumprimento de um bom trabalho, essas educadoras se sentem “incapazes” pela ausência 

recursos para a promoção de ações inclusivas. 
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Diante deste contexto, destaco o quanto há de paradoxal no discurso que circula em 

torno da inclusão escolar de pessoas com necessidades especiais, pois, se os recursos para a 

provisão de necessidades mínimas para a manutenção da higiene do prédio são alvos de 

preocupação para a gestora, percebo o quão distante o paradigma inclusivo se encontra. 

Contudo, algo que neste episódio chama a atenção e do qual saliento, diz sobre a 

inquietação enfrentada pela gestora em não conseguir atender todas as necessidades dos 

alunos com deficiência e daqueles que precisassem. Onde, segundo relato da dirigente 

“normalmente tudo custa muito caro, e, como o dinheiro da subvenção é pra tanta coisa 

termina ficando pra depois. É uma pena isso!”. 

Desta relação, onde, só se faz o que é possível ou que o dinheiro dá para fazer, as 

práticas pedagógicas que resultam de tal circunstância claramente não se aproximam de uma 

perspectiva inclusiva, dado que nesta, a escola reafirma continuamente o compromisso de 

ensinar e garantir aprendizagem de todos. 

Deste modo, encerro minhas considerações entendendo que nesta concepção, a 

segregadora, que infelizmente residem a maior parte das ações dos gestores e coordenadores, 

quer seja pelo preconceito e resistência como pude observar na primeira escola, quer seja pela 

falta de recursos para incremento da acessibilidade e aprendizagem destes, como exibirei na 

próxima subcategoria dentro deste olhar, o espaço físico. 

 

4.5.2 O espaço físico escolar e sua utilização 

 

 Ao discorrer em torno do espaço físico como um elemento que na prática pedagógica 

viabiliza a inclusão ou perpetua a segregação e exclusão social e pedagógica dos alunos com 

deficiência, me pergunto o que vem a ser de fato as condições físicas adequadas para que 

todas as pessoas possam sentir-se incluídas no espaço escolar.  

 Para responder esta indagação, busquei amparo na Lei 7.853/89, onde em seu Art. 2º, 

inciso V, alínea a) que trata da área das edificações. Esta, diz que dentre as providências 

cabíveis aos espaços físicos públicos para favorecerem o bem – estar de todos devem 

priorizar: 

a) a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das 
edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras 
de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de 
transporte (BRASIL, 1989). 
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Através de medidas como estas, a acessibilidade aos espaços físicos como forma de inclusão 

social e escolar contribui para que na vida do estudante com deficiência este possa conquistar 

maior independência. 

 Contudo, tais condições descritas não são unânimes na realidade da vida diária, posto 

que, a falta de calçadas para os pedestres, os altos degraus dos transportes públicos e outros 

obstáculos que fazem com que pessoas com alguma deficiência ou com alguma dificuldade 

definitiva ou temporária, tenham maiores problemas para transitar no passeio público se faz 

constante no passeio público. E, a escola, enquanto filial dessas esfinges imposta a vida destas 

pessoas tem feito bem pouco para não obstaculizar a rotina desses seres humanos, assim como 

fica expresso com o episódio extraído da observação do espaço físico da instituição. 

 
Cheguei à escola às 12h50min, quarenta minutos antes do início das aulas e iniciei a 
observação do espaço físico do ambiente. A escola possui um espaço amplo e possui 
a maioria das salas de aula no andar superior, exceto a sala da professora a quem 
acompanhamos a prática, Jasmim. Nesse espaço existem: sete salas de aula, seis no 
andar superior e uma no térreo; um banheiro feminino com nove vestiários, onde 
cinco ficam localizados no andar superior e quatro embaixo; um banheiro masculino 
com oito vestiários, onde três destes localizam-se no piso superior, e, os cinco 
restantes, no térreo, sendo que, destes cinco, dois são vasos sanitários infantis; uma 
sala para os professores; uma sala para a direção; uma biblioteca; um laboratório de 
informática com dez computadores; uma secretaria; uma área coberta com um 
jardim em seu interior; uma sala que funciona enquanto arquivo e outra, que ocupa o 
espaço de almoxarifado; uma cozinha; uma dispensa e uma quadra coberta. 
A escola não dispõe de auditório, as festas e eventos ocorridos são realizados numa 
ampla área coberta, que serve também para o recreio dos alunos. Neste espaço há 
um grande jardim que embeleza o ambiente, contando neste cenário com largos 
bancos de madeira sem encosto e mesas que servem como refeitório para o 
momento do lanche dos alunos (ESCOLA LÍRIO DO CAMPO). 
 

 
 No intuito de promover um espaço físico adequado para a circulação dos alunos com 

deficiência matriculados na escola Lírio do Campo, as gestoras pensaram uma adaptação em 

dois, dos oito banheiros existentes de alunos na escola. 

Essa prática favoreceu maior independência de um aluno da professora Jasmim em 

particular, a quem dei o nome de Bonsai, devido sua deficiência física que o deixou com uma 

baixa estatura. Mesmo assim, este discente tinha o seu espaço limitado, pois, a utilização do 

sanitário só podia ser no térreo, nos banheiros adaptados, cerceando a circulação no espaço. 

Embora sobre o ambiente houvesse uma maior preocupação com o bem estar dos 

alunos, aspecto que identifiquei não ser freqüente nas ações da Escola Campo das Acácias, a 

presença da concepção segregadora também orientava a prática pedagógica desta segunda 

instituição.  
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Com o argumento que o aluno Bonsai estudava no térreo, não seria necessário investir 

nas instalações dos sanitários do andar superior. Este aspecto poderia ser resolvido sem onerar 

os recursos da escola, bastando a adaptação de cada sanitário, onde, um ficaria no térreo e o 

outro no piso superior.  

 Algo que também pôde ser observado no tocante aos sanitários, que, assim como a 

Escola Campo das Acácias, esta não possuía a entrada adaptada, pois, a largura das portas de 

0,60 cm X 2,10 de altura, não possibilitava o acesso de um estudante cadeirante no interior 

dos sanitários.  

 

 Nesse direcionamento, vejo que tanto na primeira, quanto na segunda escola, a 

inadequação dos sanitários bem como de outros espaços ferem diretamente a proposta de um 

espaço inclusivo, vez que neste paradigma a arquitetura já esta projetada desde o início a 

serviço de todos.  

Embora tenha destacado tais observações, atribuo a segunda escola um movimento 

que contrasta com a primeira instituição, pois, ainda que de modo insuficiente as necessidades 

de acessibilidade, nesta escola, já de algum modo havia a procura em corrigir esses obstáculos 

físicos para oferecer maior bem estar aos alunos.  

Dando continuidade as análises, na maneira como o ambiente tem relevância sobre o 

bem estar e aprendizagem dos alunos pude identificar o quanto há de discordância no espaço 

desta escola mediante as normas da ABNT/NBR 9050/2004.  

Durante as observações verifiquei que a rampa desta instituição fomenta uma 

acessibilidade permeada pela concepção segregadora, pois, um aluno que use uma cadeira de 

rodas, por exemplo, não consegue subir ou descê-la sem auxílio. 

De acordo com o item 6.5 desta recomendação, que discorre acerca das rampas, tendo 

mais especificamente no subitem 6.5.1.2, a indicação em torno do dimensionamento 

necessário, as rampas devem obedecer à inclinação de acordo com os limites estabelecidos 

pela tabela nº 5 desta norma; a qual se apresenta abaixo: 

 

Tabela nº 5 — Dimensionamento de rampas 
 

Inclinação admissível em cada 
segmento de rampa 

 
i 
 

% 

Desníveis máximos de 
cada segmento de rampa 

h 
 

m 

Número máximo de 
segmentos de rampa 

 

5,0 (1:20) 1,50 Sem limite 

5,00 (1:20) < i ≤ 6,25 (1:16)  1,0 Sem limite 
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6,25 (1:16) < i ≤ 8,33 (1:12)  0,80 15 

Fonte: Extraída da ABNT 9050/2004 (pág. 42). 

 

Ainda de acordo com as normas técnicas, a definição dos percentuais acima expostos é 

alcançada a partir da seguinte equação: 

 

 

 i= h ×100 

c 
 

Onde essas equações dizem respeito a: 

 

I = Inclinação, dada em percentuais. 

H = Altura do desnível 

C = Comprimento horizontal da rampa 

 

Deste modo, a partir do cálculo desta equação fornecida com a tabela acima, considero 

que diante do fato de haver medido, durante a minha permanência no campo, a rampa da 

escola e visto que essa possui 9 metros de extensão, e, que da base até o vão, ou seja, até o 

primeiro andar, ela possui uma altura de 2,80 m esta não poderia possuir apenas um 

segmento, quer dizer, apenas um sentido, dado que sua inclinação é de mais de 28%, 

necessitando de mais de três patamares, vez que a altura máxima do intervalo de segmento de 

rampa para esta realidade deveria ser de 8%.11. 

Sendo assim, resta provado que a arquitetura desta instituição torna-se segregadora, na 

medida em que inviabiliza uma pessoa que faça uso da cadeira de rodas se locomover sem o 

auxílio de terceiros de outras pessoas.  

Outro aspecto, diz respeito aos corrimãos de apoio. Nesta, somente em um dos lados 

havia a presença deste recurso, algo que novamente fere as normas de segurança e 

acessibilidade. Onde, no item 6.7.1 que trata acerca das acomodações aos corrimãos, diz que 

esses “devem ser instalados em ambos os lados dos degraus isolados, das escadas fixas e das 

rampas” (ABNT, 2004, p. 46).  

Assim, próxima a conclusão em torno desta subcategoria vi que para além dos grandes 

obstáculos físicos encontrados pelas pessoas com deficiência diariamente, e, nos quais cito 

                                                 
11 Essa informação encontra-se disponível na ABNT, NBR 9050, / 2004 p.42 que trata sobre o cálculo para o 

dimensionamento de rampas. 
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alguns, como a utilização dos transportes públicos e seus enormes degraus de embarque e 

desembarque, e, as excludentes dimensões de largura e altura das portas e guichês de 

informações nas repartições públicas, que, esporadicamente consideram que pessoas em 

cadeira de rodas possam, entrar e solicitar atendimento, há também, que se pensar outros 

empecilhos, vez que não sendo menores, mas, menos divulgados, obstaculizam a vida social e 

escolar destes seres humanos. 

 

 

 

 

Sendo assim, buscarei discutir a partir da próxima concepção de prática pedagógica, os 

resultados colhidos dentro da perspectiva integradora. 

 

4.5.3 A concepção de prática pedagógica integradora 

 

Nesta concepção pude verificar o maior número de episódios nessa escola, conforme 

informa o quadro nº 12 no início deste capítulo. Apesar das gestoras e coordenadora declarar 

possuir uma prática pedagógica inclusiva o que constatei durante a observação foi uma 

concepção de prática pedagógica integradora. 

Ao tentar implementar uma prática inclusiva na escola, as administradoras não 

conseguiram tal objetivo, desenvolvendo com os alunos com deficiência uma realidade de 

inserção escolar, devido aos escassos recursos da instituição. 

Compreendo que se os espaços não são ampliados a fim de garantir a aprendizagem e 

acessibilidade de todos, mesmo anunciando uma perspectiva inclusiva, na prática, o que irá 

ser percebido, e, o que de fato foi verificado, será um abismo entre o vocábulo e a educação 

oferecida para tais alunos, revelando a incoerência do proclamado se conhecido a partir de sua 

prática. 

Entretanto, sabe-se que essa contradição da qual discorrerei com a próxima seção, não 

é um fenômeno visto tão somente na gestão desta escola. Outros espaços de ensino vivem 

essa dualidade da teoria com a prática realizada, muito embora não seja do interesse deste 

estudo analisar essas realidades. 

 

4.5.4 A gestão escolar 
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Os episódios destacados nesta concepção dizem sobre situações de inserção, onde, 

mediante uma política de indiferenciação de oportunidades, alunos com necessidades 

educacionais especiais possuem, na teoria, as mesmas condições que os demais estudantes, 

aspecto destacado entre as gestoras. 

Contudo, essa perspectiva de administração facilmente se coaduna ao paradigma 

integrador, posto que essa “igualdade” desfavorece ao aluno com deficiência, caso necessite 

de estratégias e recursos específicos para a sua aprendizagem, assim como exibo no episódio 

abaixo: 

 

 

 

 
Na sala dos professores a coordenadora conversava com a professora Jasmim sobre 
a aprendizagem do aluno Bonsai a fim de saber se ele teria condições de ser 
promovido para um novo ciclo no ano seguinte. A professora esclarece que acha 
difícil fazer essa progressão diante das dificuldades do aluno e que aprová-lo seria 
empurrar para outra professora um aluno que ainda não está pronto para a série.  
A coordenadora Margarida concordou com a justificativa da professora e disse (para 
a pesquisadora) “veja só aí, aqui a gente dá as mesmas oportunidades para os alunos 
do colégio. Não existe isso de diferenciar porque o aluno tem uma deficiência ou 
não. A gente quer eles aqui incluídos” (ESCOLA LÍRIO DO CAMPO). 
 

 

Neste episódio em que a coordenadora imagina exercer uma prática pedagógica 

inclusiva, há, na verdade uma concepção de prática pedagógica integradora, vez que está 

neste paradigma o discurso da igualdade entre alunos e dos recursos de ensino oferecidos. 

Percebo que, em função dessa equidade pouco útil, somente alguns conseguem 

acompanhar a cadência dos “normais”. Nesse aspecto, Mantoan (2003b) diz que 

 
[...] nas situações de integração escolar, nem todos os alunos com deficiência cabem 
nas turmas de ensino regular, pois, há uma seleção prévia dos que estão aptos à 
inserção. Para esses casos são indicados: a individualização dos programas 
escolares, currículos adaptados, avaliações especiais, redução dos objetivos 
educacionais para compensar as dificuldades de aprender. Em suma, a escola não 
muda como um todo, mas os alunos têm que mudar para se adaptarem as suas 
exigências (p. 23). 

 

Deste modo, o ensino está lá, para todos, mas, relembrando a analogia das peças do 

tabuleiro de xadrez, somente poucos peões irão ter acesso a melhores oportunidades de ensino 

e aprendizagem. 



149 
 

Tornou-se conhecido entre muitos educadores, inclusive para a coordenadora desta 

escola, que, somente poucos alunos com necessidades especiais poderiam galgar maiores 

degraus em suas aprendizagens.  

Este “fato” passeia entre as falas de muitos professores, e, possui uma pitoresca 

“explicação”: pelo fato do professor não deter os saberes para um trabalho de ensino 

adequado as necessidades do aluno com deficiência, possibilitando o crescimento de todos, 

aqueles que não conseguem acompanhar o ritmo ficam pelo caminho. 

Todavia, esta justificativa logo remete à concepção integradora na educação, vez que 

através “tiram” a limitação do sistema de ensino para situá-la no sujeito e sua deficiência. 

Com isso, seleciono outro episódio, onde a coordenadora pedagógica evidencia esta 

forte tendência a preocupar-se com a técnica.  

 

 

 

 
Durante o recreio na sala dos professores a coordenadora conversava com a 
dirigente Madressilva e outra professora da escola sobre alguns alunos desta docente 
que estavam apresentando dificuldades na aprendizagem e a docente não sabia o que 
fazer para ajudá-los. A professora relatava que desconfiava que esses alunos eram 
“especiais”, e, por isso, não aprendiam. A coordenadora sorriu com o comentário da 
professora e disse “e se eles forem especiais mesmo eles não aprendem não é?”.  
A professora sorriu e olhou para mim (a pesquisadora) com uma expressão 
envergonhada e disse “mas é Jasmim que sabe trabalhar com eles né? Os meninos 
especiais do colégio. Ela estudou muito pra isso”. 
A coordenadora sorriu novamente e comentou que na verdade é preciso mesmo 
estudar muito para se trabalhar com esses alunos, mas, que apesar de todas as 
defasagens era necessário enfrentar esse desafio de ensinar, sem o conhecimento de 
nenhuma técnica para os alunos com deficiência ou aqueles que não tinham 
facilidade para aprender, senão a turma da professora Jasmim iria virar um depósito. 
(ESCOLA LÍRIO DO CAMPO). 

 

Neste episódio é possível perceber a concepção da professora quanto a educação de 

pessoas com deficiência. Para esta, um profissional especializado para garantir o ensino e 

aprendizagem dos alunos com deficiência se faz fundamental. 

 Entendo que a partir desta concepção tecnicista, essa professora não se vê qualificada 

para o desempenho deste trabalho, e tenta sugerir que tais discentes possam ser transferidos 

para a turma da professora Jasmim. Mas, a hábil postura da coordenadora pedagógica, 

tranqüiliza os argumentos da professora e a convence que os alunos devem permanecer onde 

estão, ou seja, com ela. 

Contudo, analisada parcialmente, a fala da coordenadora sugere uma concepção de 

prática pedagógica inclusiva, mas, lendo-o na totalidade, categorizo-o na perspectiva 

integradora. Visto que, embora a preocupação para não tornar a sala da professora Jasmim 
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“um depósito”, mas, a concordância com a professora no tocante a técnica delimita um olhar 

sobre o ensino para alunos com deficiência distante de uma percepção inclusiva. 

Durante a realização do fazer docente o professor enfrenta diversos questionamentos. 

Entretanto, mesmo sendo importante refletir em torno das práticas pedagógicas realizadas, e, 

da formação adequada ao professor, entendo que esta deva ser uma preocupação para todos os 

alunos, e, não somente para aqueles com deficiência. Quando a coordenadora elenca essa 

qualificação “extra” da professora Jasmim, deveria destacar que a procedência desses saberes 

foram por iniciativa pessoal, mas, não se tornavam exclusivos para os alunos especiais, pois: 

 
Especiais devem ser considerados todos os alunos, reconhecidos em suas 
individualidades, o que significa que todo professor, como profissional da 
aprendizagem que é, deve ser especialista no aluno, enquanto ser que evolui, que 
constrói conhecimentos, que tem sentimentos e desejos e que traz para a escola toda 
a sua bagagem de experiências de vida e de informações (CARVALHO, 2000, p. 
168). 
 

 

De outro modo, deduzo que para além das preocupações com a técnica de ensino, a 

coordenadora apresenta uma concepção de prática pedagógica integradora diferenciada dos 

episódios desta mesma concepção envolvendo a coordenadora da Escola Campo das Acácias.  

Na primeira instituição, as atenções nessa perspectiva se voltam para a 

responsabilização do estudante pela sua aprendizagem, atribuindo aos alunos com deficiência 

status de acordo com a aprendizagem que alcançada.  

Já com a segunda escola, a coordenadora apesar de não desenvolver uma prática 

pedagógica inclusiva, possui uma atenção diferenciada. Onde, há um maior cuidado para que 

a professora envolvida admita sua turma com todos os discentes, sem estimular que a 

professora Jasmim os assumisse, não dando a sala desta docente o aspecto de um depósito, 

conforme trecho do episódio.  

Verifico que a práxis dessa educadora também estava voltada para os alunos. Ao 

questionar se alunos especiais também não aprendem, a coordenadora põe em xeque a 

representação da educadora, pois, todos aprendem, em ritmos e de maneiras diferenciadas, 

mas, ser humano algum se torna isento deste processo. 

Assim sendo, próxima ao término das análises, vi que para a realização de uma práxis 

inclusiva há que se pensar na contínua articulação entre os saberes que compõem antigos 

paradigmas para a sua desconstrução, e, na necessária capacidade para encontrar novas 

respostas aos problemas surgidos no cotidiano escolar, buscando sempre aprender com eles. 

Mas, quando esses objetivos não são alcançados na sua totalidade, as práticas resultantes se 
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distanciam do paradigma inclusivo, cedendo espaço para outras concepções, dentre as quais 

destaco a integradora.  

Deste modo, passarei a discorrer sobre como esse ponto de vista pode ser identificado 

no espaço físico desta escola. 

 

4.5.5 O espaço físico e sua utilização 

 

 Considerando esta subcategoria nesta concepção, vi que as dificuldades encontradas 

no ambiente pelas pessoas com deficiência apresentam formas tão variadas, que, por muitas 

vezes durante a observação no campo me perguntava se o meu olhar sobre o ambiente poderia 

de fato ser categorizado e alvo de inferências. 

Dentre os exemplos desta multiplicidade de dificuldades identificadas no espaço 

físico, projetado para um tipo ideal de sujeito, cito o bebedouro desta escola.  

 

 

Aparentemente curioso, este primeiro óbice, pode sugerir que não foi possível 

empreender uma adequada categorização nesta subcategoria. Entretanto, ao observar durante 

dois meses ininterruptos a diária dificuldade encontrada pelo aluno de nome Bonsai para usar 

o bebedouro da escola, encontro os fundamentos para classificar esse aparelho a disposição 

dos alunos dentro do paradigma integrador. 

Reiteradamente, este aluno precisava seus companheiros de classe buscassem a água 

para ele, ou, que o levantassem para alcançar a torneira do aparelho. Neste sentido, este 

mesmo empecilho seria vivenciado, caso o aluno se locomovesse numa cadeira de rodas, algo 

que confirma a forte presença do modelo integrador, não somente no cotidiano pedagógico, 

mas, na arquitetura que seleciona o físico do sujeito que terá condições de usufruir os serviços 

e comodidades dentro do ambiente.  

No que tange as dificuldades encontradas pela altura dos objetos, destaco o único 

telefone público existente na escola. Outro obstáculo aparentemente sem importância, mas, 

que na sua altura por mais uma vez privava aos alunos que tivessem em função da sua 

deficiência, seja, o aluno Bonsai, seja novamente um discente cadeirante, o livre uso deste 

meio de comunicação, assim como os outros estudantes.  

Uma última barreira física percebida nesta escola, diz quanto aos bancos de madeira 

sem encostos localizados na área coberta. Embora favorecessem o repouso e refazimento as 

energias dos alunos que corriam e brincavam durante o recreio, estes bancos não se 

mostravam adequados para discentes com problemas na sua locomoção. Posto que nesta 
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circunstância um assento que garantisse a sustentação da sua postura, caso tivesse dificuldade 

em mantê-la sozinho seria o mais adequado.  

Por fim, concluo que o paradigma integrador inaugura uma maior abertura para as 

pessoas com deficiência, mas, ainda não oportuniza as mesmas contribuições sociais e 

pedagógicas dentro deste ambiente escolar. 

A ausência de acessibilidade para a diversidade de estudantes matriculados, mas, 

somente aos que se enquadrem nas proporções físicas, intelectuais e sensoriais tornam este 

paradigma menos limitante que o olhar segregador, mas, distante de uma vivência justa para 

todos os educandos. 

. Mesmo assim, com essa realidade na gestão dessas administradoras, que não 

chegavam a suprir todas as necessidades dos alunos, encontrei pontos de distanciamento com 

a Escola Campo das Acácias, revelando que ainda diante das limitantes condições é possível 

exercer práticas que estejam voltadas para o acolhimento integral do sujeito educando.  

 

 

Contudo, compreendo que a vivência de tal prática se mostra torna imaginável com a 

concepção de uma prática pedagógica inclusiva, pressuposto que discutirei a seguir. 

 
 

4.5.6 A concepção de prática pedagógica inclusiva  

 

Nesta última concepção, inicio as análises considerando que a consciência de uma 

educação inclusiva, requer antes de tudo um ato de desapego aos antigos propósitos de 

vivenciar uma escola homogênea.  

Na construção deste paradigma, ouvi com freqüência discursos que as escolas 

precisam oferecer condições ideais para um ensino de qualidade para todos. Mas, questiono o 

que vem a ser essa tão almejada qualidade? Como precisá-la?  

Carvalho (2008) destaca que escolas de boa qualidade têm nas edificações e no 

processo de ensino-aprendizagem uma prioridade. Deste modo, percebe-se que esse modelo 

convoca numa reformulação da atual estrutura na educação, vez que tais preceitos destacados 

não são contemplados. 

Nesse caminhar, a inclusão escolar se mostra na concepção capaz de proporcionar ao 

educando com necessidades educacionais especiais a possibilidade de receber uma educação 

de qualidade. Pois, entre as demais, os olhares perfilam o sujeito de modo que esquecem a 
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pessoa que vive, pensa e sente, antes mesmo da sua condição física, sensorial, cognitiva, 

étnica, e, tantos outros aspectos que nos constitui sujeitos. 

 Mas, para que esse paradigma possa mover-se do campo das idéias para o cotidiano da 

prática pedagógica escolar, alguns aspectos precisam ser considerados. Um primeiro desafio é 

que nessa perspectiva todos os atores sociais necessitam trabalhar para sua efetivação. Pois, 

 
A inclusão é uma inovação que implica um esforço de modernização e de 
reestruturação das condições da maioria de nossas escolas (especialmente as de nível 
básico), ao assumirem que as dificuldades de alguns alunos não são apenas deles, 
mas resultam, em grande parte, do modo como o ensino é ministrado e de como a 
aprendizagem é concebida e avaliada (MANTOAN, 2003a, p.57).   

 
 
 Sendo fruto de um projeto coletivo, trago nesta próxima seção, o papel da gestão 

escolar, como um viés de máxime importância para o êxito na aproximação deste paradigma. 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.7 A gestão escolar 

 
 Ao observar essa subcategoria, vi que o primeiro dado nesta instituição consta na 

existência de episódios nesta concepção. A gestora e coordenadora pedagógica, principais 

atrizes, estiveram envolvidas em eventos de grande valor para a discussão e análise dos dados 

durante esta última indagação do estudo. 

 No entanto, como essas não administram a instituição dissociada do contato com os 

demais personagens da escola, recolhi nos episódios a participação de outros, que, de modo 

indireto ajudaram na compreensão e desenlace dos nós que tecem as tramas do cotidiano na 

prática pedagógica escolar.  

 Nessa direção, onde a participação coletiva fomenta a construção de saberes numa 

prática democrática, destaco a primeira ocorrência que evidencia a busca por esta práxis 

presente com a gestora da instituição. Vejamos: 

 
Na sala dos professores, a professora itinerante e a coordenadora mediam o encontro 
de formação para as professoras. 
As professoras lêem um texto e discutem quando chega a mãe de um aluno 
procurando falar com uma das docentes da escola.  
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Nesse momento a gestora que também participava da formação levanta e diz que vai 
atender a mãe do aluno. 
Alguns minutos depois a gestora volta sorrindo e diz “a mãe não gostou que fui eu 
quem a recebi. Só queria fazer fuxico, e ainda assim, eu não servi”. E continua 
comentando: 
Eu busco tentar fazer o melhor que eu posso sabe? A gente já tem um tempo tão 
curtinho pra aprender mais coisas. E, sempre que tem formação eu libero e incentivo 
as meninas irem, e aqui na escola, eu procuro participar também desses encontros 
que a gente tem pra aprender também né? Porque a gente que está na direção nunca 
participa de nada, até parece que a gente como diretora não precisa saber de nada 
para ajudar as professoras e a coordenadora, principalmente pra ir fazendo um 
trabalho de conscientização com algumas professoras aqui da escola, por causa de 
Narciso, Gerânio e Bonsai, pra ir mostrando que eles não são alunos só de Jasmim 
não. Eles são alunos da escola (ESCOLA LÍRIO DO CAMPO).  

 

  
 
 Nesse episódio, a gestora compreende o período da formação enquanto uma ocasião 

de grande importância para a aprendizagem das docentes, pois, durante esse período as 

professoras têm a oportunidade para discutir, rever e construir novos paradigmas. Percebendo 

o quanto esse momento é decisivo para o fomento de tais conceitos, essa administradora ao 

tomar conhecimento que a responsável por um aluno desejava informações, resolve 

recepcioná-la a fim de não interromper o momento do qual a docente participava. 

Através desta ação, e, do fato que igualmente como as professoras, a gestora também 

participava dos encontros sediados na escola, essa educadora revela que na sua concepção o 

momento formativo é de fato valoroso para o fortalecimento de práticas pedagógicas 

escolares inclusivas.  

Sobre aspecto, Aguiar (2008) destaca: 

 
A formação permanente dos professores não pode desconhecer esta realidade, deve 
articular-se com o desenvolvimento das organizações escolares. O desafio está, 
portanto, em compreender a escola como um ambiente educativo, onde trabalhar e 
formar não sejam atividades isoladas, mas articuladas e inovadoras (p. 3). 

 
 
 
 Considerando os aspectos inerentes ao processo de inclusão escolar em “acesso, 

permanência e prosseguimento da escolaridade até o nível que cada aluno for capaz de 

atingir” (MANTOAN, 2003a, p. 55), classifico o esforço desta gestora nesta discutida 

concepção de prática pedagógica.  

 Uma escola regida a partir de um olhar inclusivo possui, em seu pensamento, que os 

alunos com deficiência, não são de suas respectivas professoras. Os profissionais que 

integram tal escola tornam-se responsáveis por conhecer e contribuir para o crescimento 

destes discentes.  
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 Neste sentido, penso que não só alunos devam ser apoiados em suas necessidades, 

mas, igualmente professores e demais sujeitos da escola. Por isso, entendo que o respeito ao 

momento formativo embora não solucione problemas estruturais na instituição no tocante a 

inclusão, mas, favorece nessas educadoras um maior crescimento profissional, no medida que 

as problemáticas apresentadas tornam-se públicas e discutidas. 

Dessa constatação, posso destacar os dois últimos episódios, onde, a coordenadora 

pedagógica demonstra uma prática profissional regida a partir de uma concepção inclusiva, 

demonstrando conhecer as conquistas dos alunos com necessidades educacionais especiais. E 

no segundo episódio, essa educadora revela está ciente das capacidades desses alunos, 

combatendo por uma ocasião os preconceitos da genitora de um destes estudantes. Vejamos: 

  

  
Durante o recreio, no pátio do colégio, enquanto os alunos corriam e brincavam, 
permaneço próxima a coordenadora Margarida para ajudá-la com a distribuição dos 
lanches, pois, uma funcionária havia faltado por motivo de doença.  
Enquanto entregávamos o iogurte e bolachas, a coordenadora sorriu e agradeceu 
minha presença e comentou “a gente aqui se vira nos trinta. É muita coisa que a 
gente faz, mas faz parte né?. Sabe, se a gente não faz como é que fica? Eu, aqui, 
olho o pátio na hora do recreio, conversa com aluno, pai, mãe, professora, separa 
briga de aluno. Faço de tudo. É bronca! Mas é assim mesmo, não tem gente pra cada 
coisa, aí, a gente tem que se virar”. 
 
 
 
 
A coordenadora continua distribuindo os lanches, e, nesse momento o aluno Gerânio 
aparece novamente para receber mais outra porção de lanche. 
A coordenadora sorri e diz “já vinhesse de novo? Eita bichinho pra comer”! 
A coordenadora sorri e entrega mais outro copo de iogurte com bolachas, e o aluno 
sai calmamente. 
Margarida começa a comentar sobre o aluno Gerânio dizendo “esse menino, tá 
ótimo! Puxa, quando ele entrou aqui, queria fazer coco em todo canto, não queria 
ficar na sala de aula com Jasmim, chorava, não falava com a gente, fazia uns sons 
assim... e botava os dedos nos ouvidos. Era difícil. Agora olha como é que ele ta? 
(sic) Dá gosto”!  
A coordenadora continua “Mas também vou te contar a mãe dele é show de bola! 
Não perde uma sessão de terapia dele, procura estimular ele em casa, conversando 
com ele. Ela é dez! Por isso que eu acho que a família também precisa ajudar sabe, 
porque só a escola é difícil, porque a gente tem pouca coisa, né, você sabe”!   
E a coordenadora que aparentava estar descontraída continuou comentando sobre os 
alunos da professora Jasmim dizendo “sabe, Bonsai também melhorou muito. É 
porque com Bonsai é mais fácil, a deficiência dele é só física, apesar de eu e Jasmim 
achar que ele tem um probleminha na visão, sabe? A gente já até já falou isso com a 
mãe dele e ela levou para o oculista, mas, ele disse que o menino não tem nada; que 
o olho dele é assim mesmo. Mas eu não sei não. Eu acho que ele encosta demais 
aquele caderno no rosto”. E me pergunta (a pesquisadora) “Tu já visse ele fazendo 
isso”?  
Próximo já ao fim do recreio, enquanto os alunos já voltam para a sala, a 
coordenadora retoma a conversa e diz após ver o aluno Narciso no pátio “esse aí é 
que é bronca. Porque o danado é sabido, mas, é cheio de manha que a mãe bota. Aí 
já viu. Chega aqui e quer mandar em todo mundo. Eu não preciso nem dizer a 
Jasmim que ela já faz, tira as asinhas dele logo, porque a vida dele é mandar”. E 
finaliza sorrindo “E pode é”? (ESCOLA LÍRIO DO CAMPO). 
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No final da tarde, após o término das aulas, a professora Jasmim convida a 
coordenadora e a gestora para mediarem uma conversa com a mãe de Narciso que 
havia agredido verbalmente (a pesquisadora) e Hortência, a estagiária da sala.  
A gestora inicia a conversa dizendo “Olhe mãe, a senhora sabe o quanto a gente aqui 
gosta de Narciso, não é? A gente procura fazer de tudo para ele e para os outros. Pra 
(sic) que os meninos não fiquem só por aí, por ficar. E tem Jasmim que a gente sabe; 
nem precisa falar, ela é comprometida, e Hortência também. Mas a senhora sabe que 
Narciso está extrapolando. E a gente sabe que ele conta com o seu apoio pra querer 
tratar mal aqui a estagiária. E isso nós aqui não deixamos acontecer”! 
A mãe do aluno Narciso ficou muito contrariada e disse que sabia que ele gritava e 
já havia tentado machucar a estagiária com a bengala, mas, era porque ele era 
especial. Não tinha jeito para mudar isso. 
A coordenadora ouviu a declaração da mãe e perguntou “mãe, a senhora acha que 
Narciso é assim, e não vai mudar só porque ele é cego”? E continuou “ a senhora 
acredita mesmo nisso”? 
A mãe do aluno ficou calada por um tempo e disse “mas ele já não tem nada na vida, 
nem a vista ele tem. Aí chega na escola e leva mais aperto ainda. Isso é pra ajudar ou 
complicar a vida dele”? 
A gestora olhou para a mãe e disse calmamente “escute aqui mãe. Se alguém batesse 
em seu filho a senhora iria querer tomar as providências. É certo! Mas agora é a vez 
da senhora tomar. Não pense que eu acho que Narciso seja um coitadinho porque ele 
não é! De jeito nenhum! Narciso é uma criança que pega as coisas no ar, ele é muito 
esperto e aprende rápido. Mas eu acho que é a senhora quem precisa conhecer 
melhor o seu filho. Porque, como toda criança, cega ou que enxergue, se a gente que 
é mãe não der limites eles vão embora, não é”?  
E a gestora continua “acredite mãe, Narciso só precisa levar uns carões da senhora 
pra deixar de ser tão mandão, porque isso é falta de respeito com a estagiária”. 
A mãe do aluno escuta, olha para todos que estão na sala, pede desculpas a estagiária 
e a mim (a pesquisadora) e diz que irá conversar com Narciso para que ele pare de 
maltratar as pessoas. (ESCOLA LÍRIO DO CAMPO) 
 
 
 

 
Ao recolher esses eventos, percebo um grande valor a pesquisa. Com o primeiro 

episódio, a coordenadora demonstra maior engajamento nas suas atribuições do que pôde ser 

observado na primeira escola, onde, a coordenadora atribuía à professora itinerante a 

responsabilidade sobre os alunos de inclusão. 

Acredito que seja desse profissional a responsabilidade de conhecer e gerir a dinâmica 

entre professor e alunos. Nesta escola, isso de fato ocorria, vez que a educadora demonstrava 

entendimento sobre o andamento dos alunos com deficiência. 

Quanto a segunda ocorrência, percebi que a busca pelo respeito ao ser humano não 

consta em direito exclusivo do aluno com necessidades educacionais especiais. Por isso, 

decidi categorizar este episódio nesta concepção a partir do pressuposto que a gestora, na sua 

prática pedagógica, exerce o papel de esclarecer e cobrar pelo cumprimento ao dever do aluno 
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Narciso em respeitar a estagiária, sem ações de proteção ao seu comportamento inadequado 

por causa de sua necessidade especial.  

Creio que esteja em primeiro lugar, a necessidade de o sistema público primar por uma 

educação de qualidade para todos. Para tal, julgo ser fundamental, tanto aos gestores 

municipais quanto as escolas, a vontade para tornar real esse paradigma nas salas de aula, 

dada a freqüência que o discurso não encontra ressonância aos ouvidos e mãos de quem 

“trabalha em prol da causa”.   

E, a partir da iniciativa desta gestora e coordenadora para mediar o diálogo com a mãe 

do aluno, pude categorizar esta ocasião numa prática pedagógica orientada por uma 

concepção de educação inclusiva. Esclarecendo ao estudante as suas atribuições de educando, 

não deixando de ser orientado em função de sua deficiência  

Destaco que uma das melhores formas de garantir o respeito a diversidade do alunado 

se faz em não estabelecer práticas diferenciadas em função das aparências ou especificidades 

presentes. Pois, 

 
Por mais que invoquemos princípios diretores e normas, por mais, que adotemos um 
discurso pragmático das práticas pedagógicas de inclusão, se não vivenciarmos e 
partilharmos dos valores éticos, os nossos educandos não passarão de clientes das 
nossas teorias e consumidores das nossas receitas (PIRES, 2008, p. 85).  

 

 

 Assim, sopesando que numa gestão regida por tal paradigma, além desses fatores 

destacados para a concretização de uma prática pedagógica ética, há que considerar os 

elementos estruturais do espaço físico dessa instituição como viés para democratização da 

liberdade e acessibilidade dos alunos com deficiência, assim como discorrerei a seguir.  

 

4.5.8 O espaço físico e sua utilização 

 

Nesta subcategoria, a palavra de ordem se faz na acessibilidade do sujeito com 

deficiência. Diante disso, tive, nesta concepção mais um novo desafio: verificar na prática 

pedagógica a existência de ações neste paradigma que, apesar de distantes das condições 

necessárias, refletissem a opção das gestoras por uma administração com igualdade para os 

alunos. 

Nesta etapa, considerei difícil representar os aspectos ambientais encontrados nesta 

instituição. A luz da teoria da inclusão, as condições físicas e estruturais dessa escola não 

atendem aos pressupostos de uma escola inclusiva, mas, acho relevante ressaltar que neste 
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terreno, deveras polêmico, procurei possíveis concepções de práticas inclusivas, 

compreendendo que as ações requisitam de maior aprofundamento.  

De outro modo, vi nessa possibilidade, uma alternativa para elencar a iniciativa de 

promoção por uma escola sem desigualdades, onde, os limites da captação dos recursos 

disponíveis não se tornam argumentos para o abandono de atuações sobre o espaço físico do 

lócus de ensino.  

Destaco que além das dificuldades encontradas pela escola com a ausência de 

proventos, um primeiro empreendimento para remoção parcial de um óbice foi realizado, 

podendo ser categorizado nesta concepção. 

O obstáculo detectado nesta categoria surgiu a partir da observação quanto a 

necessidade do aluno Bonsai possuir maior segurança e privacidade no uso do sanitário. Em 

função da sua baixa estatura, esse estudante tinha, segundo a professora Jasmim, dificuldades 

para usar o banheiro desacompanhado dada a altura do aparelho. 

Para remover parcialmente este óbice, as gestoras decidiram administrar os recursos da 

escola fazendo uma adaptação em dois banheiros masculinos, instalando assentos sanitários 

infantis.  

 

 

Esta iniciativa das gestoras cumpre um interesse das normas da ABNT 9050/2004, no 

tocante ao item 7º que se refere aos sanitários e vestiários, onde no seu subitem 7.2.2 diz que  
 

Os sanitários e vestiários de uso comum ou uso público devem ter no mínimo 5% do 
total de cada peça instalada acessível, respeitada no mínimo uma de cada. Quando 
houver divisão por sexo, as peças devem ser consideradas separadamente para efeito 
de cálculo. Recomenda-se a instalação de uma bacia infantil para uso de crianças e 
de pessoas com baixa estatura. (ABNT, 2004, p.64). 
 

 

Deste modo, ainda de modo incompleto, posto que, o número de sanitários adaptados 

não atendia ambos os sexos, mas, as gestoras procuraram contemplar esse único aluno que 

necessitava deste recurso para sua acessibilidade arquitetônica; atendendo e investindo sobre a 

área física, algo que comprova o respeito aos seus direitos de estudante.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A guisa de concluir o que é, inconcluso, este estudo buscou compreender como vem 

sendo desenvolvida a prática pedagógica escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em 

escolas que se declaram inclusivas, para alunos com deficiência e demais necessidades 

educacionais especiais matriculados em salas regulares. 

Compreendo que a prática pedagógica está constituída por aspectos teóricos, práticos e 

discursivos e enxerguei na junção desses elementos as concepções de educação que dirigem a 

prática pedagógica escolar para estes alunos nas instituições de ensino Campo das Acácias e 

Lírio do Campo. 

Na conquista desse entendimento, tive de alçar outros objetivos, permitindo a minha 

aproximação com o fenômeno.  Para tal, como primeira indagação busquei identificar como 

está caracterizada a organização da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Recife quanto à 

forma em que é desenvolvida a educação para alunos com deficiência e outras necessidades 

educacionais especiais. 

A partir deste passo, já situada nas referidas escolas campo, conhecer nas relações de 

ensino e aprendizagem dessas professoras que se declaram inclusivas, as concepções de 

educação de alunos com deficiência e com outras necessidades educacionais especiais, bem 

como conhecer no interior de suas práticas pedagógicas quais as concepções de prática 

pedagógica existentes no lócus de ensino e que orientam a educação desses alunos com 

deficiência e outras necessidades educacionais necessidades educacionais especiais. 

Nesse primeiro passo, identifiquei dentro da Rede Municipal de Ensino da Cidade de 

Recife, a presença de investimentos para oferecer um ensino de qualidade para todos os 

alunos dentro de uma escola com práticas inclusivas. Para isso, essa rede possui, conforme 

destaquei ao longo do texto, no quadro de funcionários da Secretaria Municipal de Educação, 

profissionais que entre outras ações, são responsáveis pela garantia de professores itinerantes 

para atender todas as escolas que possuam alunos com necessidades educacionais especiais 

matriculados; a presença em cada Região Político Administrativa – RPA de Salas de Apoio 

Pedagógico Especializado; a presença do(a) estagiário(a) para auxiliar a prática da professora 

na sala de aula e um calendário de formação continuada para capacitação destes docentes. 

Entretanto, mesmo desenvolvendo essas e outras iniciativas, depreendo, dentro do 

período em que foi realizada esta pesquisa, que a gestão municipal de ensino deste município 

não consegue atingir ao pleno propósito de estender aos estudantes desta rede uma educação 

voltada para inclusão, assim como é proclamada. 
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Chego à tal conclusão em função da contínua observação da estrutura desta Rede 

Municipal, comparando-a com a teoria que sustenta o arcabouço do paradigma inclusivo, 

pois, diante da realidade de ações implementadas por esta rede e das urgentes demandas 

identificadas ao longo das escolas visitadas, e, mais especificamente, nas instituições Campo 

das Acácias e Lírio do Campo, concluo que esses empreendimentos são insuficientes para 

contemplar integralmente a diversidade de necessidades de aprendizagem, métodos de ensino, 

recursos avaliativos e acessibilidade física apresentadas ao universo dos alunos matriculados. 

A partir deste cenário, ausente de um espaço de ensino e trocas permeadas pela 

concepção de educação inclusiva, constatei à atualidade das concepções segregadoras e 

integradoras na rotina das professoras que se percebiam inclusivas, como na própria prática 

pedagógica destas escolas. 

Entre aproximações e distanciamentos ao modelo de inclusão escolar, vi que, entre as 

professoras, suas práticas tinham em comum o fato de não serem de fato inclusivas. Com a 

primeira docente, a quem dei o nome de Peônia, não verifiquei sequer um episódio 

envolvendo essa perspectiva. A resistência aos seus alunos “especiais” foram os aspectos que 

mais chamaram a atenção durante a coleta dos dados, pois, deste panorama, recolhi um grande 

número de episódios envolvendo a concepção segregadora e outros no paradigma integrador. 

Desses momentos de observação, notei que a grande responsabilização sobre o aluno 

de inclusão não aprender, recaía sobre ele mesmo, pois, o cotidiano das relações de ensino 

desta docente era envolvido por uma película de distanciamento que a fazia em diversas 

situações não conhecer e manter com estes uma relação pedagógica e afetiva. Para estabelecer 

esta ponte, a presença da estagiária se tornava essencial para a professora e também para os 

três dos quatro alunos: Copo de Leite, Mil Cores e Girassol. 

Já no tocante ao quarto discente, a quem chamo Pingo de Ouro, a professora não 

recorria a estagiária para se relacionar com ele. Atribuí esse fenômeno ao fato deste possuir 

um rendimento intelectual próximo ao rendimento dos demais alunos. Isso o permitia maior 

autonomia para solucionar as atividades propostas na sala, uma vez que esta docente não 

realizava adaptação alguma para promover a participação dos demais. 

Quanto à segunda professora, Jasmim, como resolvi chamá-la, apresentou episódios 

envolvendo as três concepções de educação para as pessoas com deficiência com as quais 

trabalhamos em referencial teórico, a saber, a concepção segregadora, a concepção 

integradora, e a inclusiva. 
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Com esta docente, percebi aspectos que a diferenciavam da primeira professora, 

Peônia. A sua relação com os alunos na sala de aula ou fora dela, normalmente, não sofria 

alterações em função da existência de uma deficiência no aluno. A presença de gestos 

amáveis eram ingredientes diários durante o período de permanência neste lócus para 

realização deste estudo. 

Contudo, igualmente verifiquei contextos de segregação aos alunos com necessidades 

educacionais especiais na sala de aula, onde o maior aluno penalizado por tal concepção foi o 

aluno a quem atribuí o nome, Gerânio, pois, ao contrário de Narciso com deficiência visual, e 

Bonsai, com deficiência física, mantinha dificuldade em permanecer no interior da classe. 

Todavia, ao contrário do identificado antes, essa professora mantinha com este aluno 

um maior estímulo para a sua convivência social entre os colegas de classe bem como outros 

estudantes e funcionários da escola. 

Entre outras estratégias, um meio utilizado para conseguir promover um contexto 

inclusivo para os seus alunos, era o recreio dirigido. Nestas oportunidades, através de muitas 

brincadeiras, diversos preconceitos eram combatidos, outros, rompidos, com a demonstração 

prática que a condição de infante não muda em detrimento da sua condição física sensorial ou 

cognitiva. 

Nesse direcionamento, concordo com o pensamento que, 

 
O processo educativo inclusivo traz sérias implicações para os docentes e para as 
escolas, que devem centrar-se na busca de rever concepções, estratégias de ensino, 
de orientação e de apoio para todos os alunos, a fim de que possam ter suas 
necessidades reconhecidas e atendidas, desenvolvendo ao máximo as suas 
potencialidades (MARTINS, 2008, p. 20). 
 

 

Acorde com essa compreensão decidi nesta etapa da pesquisa que deveria ampliar o 

meu foco para responder a terceira indagação. Sobre este aspecto, compreendi que na Escola 

Campo das Acácias a concepção dominante de educação para esses alunos a partir da vice-

gestora e da coordenadora pedagógica tinha a forte presença do modelo segregador. 

Essas duas educadoras, com quem interagi para a observação deste último 

questionamento, administravam e exerciam suas funções guiadas por um olhar de aluno ideal, 

onde o diferente, não possuía maiores atenções. 

Nesta escola, ouvi uma expressão já conhecida, mas, que não deixa de causar 

desconforto. Lá, na Escola Campo das Acácias, aluno com necessidades educacionais 

especiais é um aluno de inclusão. 
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Este título, ao contrário, não enaltece a personalidade do estudante, mas, o coloca no 

rol dos alunos que, assim como os barulhentos e problemáticos, não recebem de suas 

professoras maiores oportunidades para desenvolverem suas potencialidades, tal defendido 

por Martins (2008). 

Essa triste realidade, conhecida na observação da prática pedagógica desta escola, me 

remete a fazer breve analogia com um fenômeno dentro da língua portuguesa, chamado 

polissemia. Neste componente, uma mesma palavra chega a possuir vários significados, algo 

que lembra as inúmeras compreensões que o termo inclusão pode traduzir.    

Para muitos, o vocábulo inclusão escolar, manifesta uma idéia de igualdade, de 

respeito às diferenças; para outros, este signo desperta um conceito oposto, um paradigma 

contrário, que discentes diferentes do padrão de normalidade devem ser mantidos separados 

da maioria “sadia”, “perfeita”.  

Acredito que somente reconhecendo a ambivalência entre as pessoas no tocante a essa 

única expressão, pude ter condições para compreender que as condições semelhantes, tanto 

ambientais quanto financeiras da segunda escola, Lírio do Campo, não serviram de empecilho 

para produzir melhores perspectivas nas concepções de práticas pedagógicas para estes 

discentes. 

Com a Escola Lírio do Campo, não verifiquei nas condições estruturais do prédio ou 

da captação de proventos circunstâncias mais otimistas que na Escola Campo das Acácias. 

Contudo, vi que, mediante a concepção de quem administra o espaço educativo, as iniciativas 

podem deixar de ser menos pontuais e mais voltadas para todos os alunos da escola, sem 

exclusões. 

A dirigente e a coordenadora pedagógica, parceiras que contribuíram com essa 

pesquisa nesta escola, demonstraram que a simples adoção ao calendário de formações 

realizados na escola, já estipulado pela Secretaria Municipal de Educação do Município já se 

mostrava um viés de importância para a discussão em torno das práticas pedagógicas 

desenvolvidas na escola. 

Este momento de trocas e estudo coletivo era seguido nesta escola, com horários para 

início e fim, e, com o planejamento da coordenadora, que fornecia materiais de leitura cedidos 

rede municipal para o aprimoramento das professoras, assim como outras fontes de pesquisa. 

Nesse aspecto, na primeira escola campo, presenciei dois momentos de encontro 

coletivo durante os dois meses, ao contrário dos oito presenciados na Escola Lírio do Campo. 

Esse dado revela o quanto o peso das concepções determina positivamente ou negativamente 

os horizontes de todos os alunos, principalmente, daqueles que possuem deficiência.   
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Deste modo, afirmo que educar numa concepção de educação inclusiva requisita de 

uma prática maior que, a de proferir discursos sem ressonância, onde, termos como “alunos 

especiais” seja tão somente para atestar o quanto tem sido descumprido esse preceito. Pois, 

refletindo que ao longo da história, na educação destes seres humanos “especiais”, poucos 

fatos positivos foram observados, vez que aos sujeitos “normais” estava reservado o poder 

para decidir quando esses “especiais” deveriam morrer, viver ou receber escolarização.  

  Portanto, na construção deste paradigma, creio que muitos passos precisam ser dados. 

Neste modelo social, o rótulo “especial” deixa de ser atribuído a pessoa com necessidades 

educacionais especiais, posto que não é a partir das diferenças que um ser humano se torna 

distinto dos demais, e, a permanência de concepções desta ordem servem unicamente para 

distanciar a compreensão que algumas pessoas “normais” possuem sobre como pessoas com 

deficiência e outras necessidades convivem..  

 Acredito que somos especiais, na singular condição de seres humanos, depreendo que 

seja esta a maior preocupação do pensamento inclusivo, derrubar as fronteiras que divisam os 

“especiais” dos “normais”, para esta idéia única.  

E, nessa marcha, por uma escola, mas, em primeiro plano, por uma sociedade 

inclusiva, pautada por ideais maiores, creio neste paradigma, que tem por meta construção de 

uma sociedade com:  
 
[...] cidadania planetária que respeite as diferentes culturas como a muçulmana, 
hindu, indígena ou africana. Não queremos um falso universalismo que destrói todas 
as diferenças e que impôs a cultura branca, masculina e ocidental como um padrão 
universal. O universalismo que queremos hoje é aquele que tenha como ponto em 
comum a dignidade humana. A partir daí, surgem muitas diferenças que devem ser 
respeitadas. Temos direito de ser iguais quando a diferença não inferioriza e direito 
de ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. O princípio da igualdade 
nos obriga a políticas de redistribuição de riquezas. Mas, ao mesmo tempo, o 
princípio da diferença nos obriga a ter políticas de reconhecimento e aceitação do 
outro. É complicado, pois precisa ser um processo paralelo. Não podemos 
reconhecer a identidade dos indígenas e, ao mesmo tempo, tirar suas terras e 
riquezas naturais. Portanto, a sociedade civil transnacional ainda é um grande 
projeto em construção (SANTOS, s/d). 
 
 

 Consciente do papel de cada cidadão nesta edificação, nutro a expectativa que dentro 

da minha colaboração acadêmica, social e humana com esta pesquisa, por meio dos resultados 

e discussões, possa não somente ao Sistema Municipal de Ensino que acolheu este estudo, 

mas, as participantes e demais leitores, à viabilização de novos olhares em torno das práticas 

pedagógicas para todos, e que, somente por isso, se torna inclusiva. Convocando novos 

educadores a oportunidade para rever e ampliar as práticas realizadas, imersos neste olhar de 

crescimento humano e coletivo. 
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APÊNDICE – A_____________________________________________________ 

Roteiro da entrevista semi-estruturada realizada com funcionária da Gerência de Educação 
Especial da Secretaria Municipal de Educação da Cidade de Recife. 
 
 
 
Universidade Federal de Pernambuco 
Centro de Educação – Programa de Pós – Graduação – MESTRADO 
Pesquisadora: Keila Souza de Oliveira 
Orientadora: Clarissa Martins de Araújo 
Entrevistada: Funcionária da Gerência de Educação Especial da Secretaria Municipal de 
Ensino da Cidade de Recife  
 

 
 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA  
 
 
 
 
QUESTÕES: 
 

1. Quais são as ações desenvolvidas pela Rede Municipal de Ensino de Recife para 
garantir condições de ensino dentro da proposta de educação inclusiva para os alunos 
com deficiência e demais necessidades educacionais especiais matriculados? 

 
 
 

2. Diante dessas ações desenvolvidas, então a Rede Municipal de Ensino de Recife deve 
possuir algum documento onde estejam registradas estas informações. (Quais são 
esses? Posso ter acesso aos mesmos?) 
 

 
 

3. Como a Rede Municipal de Ensino de Recife através do oferecimento de um ensino 
inclusivo tem se organizado em relação ao atendimento aos professores da rede? 
Principalmente, aqueles que já possuem em suas turmas alunos com deficiência ou 
outras necessidades educacionais especiais? Têm ocorrido formações para eles?   
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APÊNDICE - B 
 
 
Universidade Federal de Pernambuco 
Centro de Educação – Programa de Pós – Graduação – MESTRADO 
Pesquisadora: Keila Souza de Oliveira 
Orientadora: Clarissa Martins de Araújo 
 
 

QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 
 
Prezada Professora, 
 

Para dá início ao trabalho de pesquisa que tem por objetivo compreender como vem 

sendo desenvolvida a prática pedagógica escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

presente em escolas que se declaram inclusivas, para alunos com deficiência e demais 

necessidades educacionais especiais matriculados em salas regulares, gostaria de requerer o 

preenchimento deste questionário para conhecê-la melhor. Destaco que as informações 

fornecidas neste material serão tratadas com discrição. 

Muito Grata.  
Keila Souza de Oliveira.  

 
 
 
 
IDENTIFICAÇÃO 
 

 
ESCOLA _________________________________________________________ 
 
NOME ___________________________________________________________ 
 
IDADE ___________________________ 
 
TELEFONE_______________________ 
 
E-MAIL __________________________ 
 
 
 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 
ENSINO MÉDIO (   ) ESPECIFICAR______________________________ 
 
CURSO SUPERIOR CONCLUÍDO (   ) ESPECIFICAR________________ 
 
ANO________ INSTITUIÇÃO_______________ 
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CURSO SUPERIOR EM ANDAMENTO (   ) ESPECIFICAR__________________ 
 
FORMAÇÃO CONTINUADA 
 
 
 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
ESPECIALIZAÇÃO CONCLUÍDA (  ) ESPECIFICAR_____________________ 
 
ANO_________                           INSTITUIÇÃO__________________________ 
 
ESPECIALIZAÇÃO EM ANDAMENTO (   ) ESPECIFICAR___________________ 
 
INSTITUIÇÃO___________________ 
 
MESTRADO CONCLUÍDO (  ) ESPECIFICAR____________________________ 
 
ANO_________                          INSTITUIÇÃO_______________ 
 
♦MESTRADO EM ANDAMENTO (   ) ESPECIFICAR________________ 
 
INSTITUIÇÃO___________________ 
 
 
Outros cursos 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
REDE DE ENSINO EM QUE ATUA 
 
Apenas na rede pública municipal (   ) 
Na rede pública municipal e estadual (   ) 
Na rede pública municipal e particular (   ) 
Outra rede de ensino __________________ 
 
 
CONTRATO COM A REDE MUNICIPAL   UM (    )    DOIS (  ) 
 
 
 
INGRESSO: Concursado (   ) Não concursado (    ) 
 
Tempo de ensino:________________ 
Série que leciona:________________ 
Turno:_________________________ 
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TEMPO DE ATUAÇÃO COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NO ENSINO 
REGULAR 
 
______________________________________________________________________ 
  
 
VOCÊ CONSIDERA A SUA PRÁTICA COM OS SEUS ALUNOS COM 
DEFICIÊNCIA VOLTADA PARA UMA PERSPECTIVA DE EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA? 
 

SIM  (       )              NÃO (       ) 
 
 
 
VOCÊ AUTORIZA A NOSSA PRESENÇA PARA OBSERVAR SUA PRÁTICA EM 
SUA SALA DE AULA COM OS SEUS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA? 
 
 

SIM  (       )              NÃO (       ) 
 



 
 

 
 
 

Ilha do Leite 

 
 

Ponto de Parada 
 

 
 
 

Derby 

 
 
 

Torre 
 

 
 
 

Caçote 

 
 
 
 
 
 

Pina 

 
 
 

Rosarinho 
 
 

 

Dois Irmãos 

 

 
Espinheiro 

 
 

Zumbi 

 
 

Estância 
 
 

 
 
 

Ilha de Joana 
Bezerra 

 
Torreão 

 
Graças 

 
 

Água Fria 
 

 

 
Jaqueira 

 
 
 
 
 

Engenho 
 do Meio 

 
 
 

Jiquiá 

 
 
 
 
 

Ibura  
Alto Santa Terezinha 

 
 

 
Guabiraba 

 
 
 
 

 
Cajueiro 

 
 

 
Jaqueira 

  
 
 

Barro 

 



 
 
 
 
 

Paissandú 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Fundão 
 

 
Macaxeira 

 
 

Torrões  
 
 
 

Coqueiral 
 

Mangabeira 
 

 
 
 

Caxangá 

  

 
 
 

Santo Amaro 

 
 
 

Porto da Madeira 

 
Monteiro 

 

 
 

Curado 

 

 
Parnamirim 

 
 
 
 

Cidade 
Universitária 

 Jordão 

 
Poço da Panela 

 
 

Jardim São Paulo 

 

 
 
 
 

Recife 
 
 
 
 

 
Beberibe 

 
Santana 

  

 
Tamarineira 



 
 

 
 
 

São José 

 
 

Dois Unidos 

 
Sítio dos Pintos 

 
 
 
 
 
 
 

Várzea 

 
 

Sancho 
 
 

 

 
Tejipió 

 
Pau Ferro 

 
 

 

 
 
 

Soledade 

 
 
 

Linha do Tiro 

 
Morro da Conceição 

Ibura de Cima 
 

 
Vasco da Gama 

Totó  

 
Nova Descoberta 
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ANEXO- A_____________________________________________________________ 
Demonstrativo de alunos com deficiência matriculados por Região Política Administrativa 
nas Creches e Escolas Municipais da rede municipal de ensino da cidade do Recife em 2008. 
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ANEXO – B____________________________________________________________________ 
 
Quadro Demonstrativo de Alunos Inclusos com Acompanhamento de Professor Itinerante. 
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