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Desafios da inclusão do aluno
 com deficiência na escola

Eduardo José MANZINI1

A presente coletânea se refere aos trabalhos de pesquisas que foram
apresentados por ocasião da 8ª Jornada de Educação Especial, promovida
pelo Departamento de Educação Especial da Unesp, Campus de Marília.
Contou com o apoio da Associação Brasileira de Pesquisadores em
Educação Especial e foi gerenciada pela Fundepe - Fundação de Ensino,
Pesquisa e Extensão.

As pesquisas, desenvolvidas e apresentadas neste livro,
demonstram que a inclusão do aluno com deficiência na escola é ainda
um tema polêmico nos dias atuais e alerta para os desafios cotidianos.
As pesquisas, aqui relatadas, indicam que a escola ainda carece de uma
prática pedagógica para que a inclusão possa concretizar- se.

FORMAÇÃO DOCENTE

Dentre vários desafios, poder-se-ia ressaltar aqueles que se dirigem
à formação do professor para atender à diversidade de necessidades
educacionais apresentadas pelos alunos com deficiência inseridos no
sistema de ensino comum. Ficam evidentes alguns pontos:

• Estaria o professor preparado para desenvolver uma prática
pedagógica que evidencia o caráter acadêmico de alunos com
deficiência mental?

• Como estabelecer comunicação com alunos não-falantes que têm
déficit motor e cujas habilidades expressivas para comunicação não
são facilmente reconhecidas por seus pares?

1 Departamento de Educação Especial - Unesp - Campus de Marília
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• Dentro da sala de aula, o professor tem modificado a sua prática
pedagógica após receber um aluno com deficiência?

Todos os questionamentos arrolados são discutidos nos primeiros
capítulos do livro de maneira séria, fundamentados em pesquisas e na
própria vivência dos pesquisadores.

Ferreira (2007), no primeiro capítulo, ao apresentar a tese de que “a
qualidade da educação é indissociável da qualidade humana dos docentes”,
alerta que, mesmo quando o processo de ensino conta com condições de
apoio, é mais provável que alunos com deficiência mental fiquem em
sala de aula, mas excluídos dos processos pedagógicos necessários para
que aprendam juntos com os demais alunos da turma.

Deliberato (2007), ao tratar da problemática de alunos não-falantes
e com deficiências multiplas, alerta que:

 [...] embora os sistemas de comunicação suplementar e/ou
alternativa já tenham uma inserção mundial entre os diferentes
profissionais da saúde e da educação, em nossa realidade, tais
sistemas ainda estão vinculados ao uso terapêutico.

Ou seja, a escola ainda carece de apropriação desses recursos e
procedimentos técnicos para que as atividades escolares possam, de fato,
atender às necessidades de todos alunos (DELIBERATO, 2007;
SAMESHIMA; DELIBERATO, 2007). Em termos de experiência
profissional, a autora sustenta a tese sobre a necessidade de participação
efetiva do aluno em todas as atividades proporcionadas ao grupo ou à
classe de ensino:

[...] temos identificado alunos deficientes não-falantes no ensino
especial, quer no contexto das instituições ou nas classes especiais,
que acabam não participando de diferentes atividades pedagógicas,
como, por exemplo, nas situações de histórias.

Ao tratar das mudanças nas práticas pedagógicas em sala de aula
com alunos com deficiência matriculados, a pesquisa de Reganhan e
Braccialli (2007) apresentou resultados diferentes. Segundo os autores,
os professores indicaram a necessidade da adaptação curricular. Dessa
forma, os resultados sugeriram que:

[...] os professores que tinham alunos deficientes inseridos em suas
salas do ensino regular apontaram a necessidade de modificação ou
não da aula a fim de favorecer o aprendizado do aluno [...] indicaram
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a necessidade do uso de recursos e estratégias para aqueles alunos
deficientes que necessitavam ou não de modificação dos
procedimentos de ensino [...]

Porém, salientaram os autores que, de 100 questionários enviados,
retornaram para a análise 16 questionários preenchidos por participantes
do Ensino Infantil Municipal, cinco do Ensino Fundamental Municipal
e apenas um da Escola Estadual.  Observando esses dados, poder-se-ia
indagar: e os demais 78 professores, estariam eles modificando a sua
prática? A hipótese é que se o professor realiza um trabalho interessante,
valeria a pena a divulgação e o preenchimento do questionário. Nesse
sentido, a pesquisa revelou  a necessidade de buscar entender como ocorre
a questão da adaptação curricular no interior da sala de aula, para que
as variáveis desse processo possam ser estudadas, analisadas e
avaliadas.

CONCEPÇÕES E ATITUDES

Outro desafio, igualmente presente, se refere às concepções,
percepções e atitudes em relação a alunos com deficiência.

Sabemos que as percepções e concepções sobre a pessoa com
deficiência, e sobre temas relacionados a elas, podem nortear atitudes e
comportamentos em relação à exclusão ou inclusão frente aos seus pares
no grupo social. Alguns desafios apontados pelos pesquisadores podem
ser problematizados:

• Qual a concepção dos professores sobre a sexualidade de alunos
com deficiência?

• Como as crianças de uma escola reagem aos seus colegas com
deficiência? Poderiam essas reações ser trabalhadas
pedagogicamente?

• Como os professores em formação concebem e se posicionam frente à
educação inclusiva?

Para investigar o primeiro tema, Maia e Aranha (2007) entrevistaram
40 professores que trabalhavam em classe comum ou em classe especial.
A semelhança entre os dois grupos era que todos tinham alunos com
deficiência matriculados em sua sala de aula. Dentre os resultados
indicados salienta-se que:



4

 [...] os professores, em geral, não apresentam suas concepções
fundamentadas em literatura científica, ou em reflexões acadêmicas
(formação na graduação ou continuada), mas sim em suas impressões
gerais decorrentes de observações pessoais, impregnadas de idéias
do senso comum.

[...] Em ambos os grupos, a idéia predominante é a de que a
sexualidade da pessoa, quando se trata da deficiência mental, é uma
questão problemática por apresentar características de precocidade
e exagero e por se manifestar de forma incontrolável. No entanto,
essa concepção não está baseada em fatos, pois não há evidências de
que a sexualidade se manifeste de forma exageradamente freqüente,
nem antecipada, entre os alunos com deficiência.

[...] as concepções desveladas apontam a deficiência mental como
algo mais problemático e causador de atipias em relação à sexualidade,
comparado às demais deficiências, sensoriais e físicas, tomando como
parâmetro o próprio conceito de normalidade.

Em relação a como as crianças de uma escola reagem aos seus
colegas com deficiência, Barbosa, Azevedo e Caselatto (2007) coletaram
informações, por meio de uma escala e desenho, de 88 alunos que
freqüentavam 1.º ciclo do ensino fundamental de três escolas públicas
da cidade de São Paulo. A análise foi focalizada sobre duas variáveis:
atitudes em relação à socialização e atitudes em relação à inclusão
escolar. Os resultados indicaram que ambas as variáveis apresentaram
correlação positiva. Para os autores, “os resultados obtidos evidenciam
que as atitudes dos pares em relação aos alunos em inclusão tendem a
ser positivas”. Finalizam e alertam que:

[...] Os resultados obtidos revelam a necessidade de mais pesquisas
sobre as atitudes dos pares em relação aos estudantes com
necessidades educacionais especiais. A carência de estudos sobre
este tema no contexto brasileiro e as limitações da presente pesquisa
(por exemplo, tamanho da amostra) fazem com que os resultados
aqui descritos sirvam simultaneamente como indicadores para a ação
de educadores especiais e como fomentadores de futuras
investigações empíricas. Talvez, os principais méritos do estudo aqui
descrito sejam fazer com que os profissionais da educação comecem
a pensar em que condições a inclusão escolar ocorre e a chamar a
atenção para a importância das relações entre os pares na escola.

Outro estudo, realizado por Vieira e Denari (2007), apresentou a
problemática sobre as mudanças de concepções de alunos do ensino
sobre os seus pares com deficiência. A coleta de dados foi realizada por
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meio de entrevistas com 40 alunos não-deficientes, sendo 20 alunos de
uma sala, que compôs o grupo experimental, e 20 que compôs o grupo de
controle. O grupo de controle foi submetido a um programa de intervenção
no sentido de orientá-los para a educação inclusiva. Os resultados
indicaram que

 [...] as crianças que passaram pelo programa aumentaram a aceitação
do deficiente [...], sendo que, no pós-teste, todas as crianças
mostraram-se favoráveis à escolarização de alunos com deficiência
em sua escola.

Os autores alertam que, após o programa:

[...] As atitudes positivas aumentaram, mas não incondicionalmente.
As crianças relataram as dificuldades do processo e a necessidade de
transformações na escola e na classe para que os alunos com deficiência
mental de fato aprendam e se integrem socialmente. As crianças
apontaram, inclusive, a importância da articulação entre o ensino
especial e o ensino comum, a necessidade de serem oferecidos recursos
diversos para atender às necessidades de cada criança.

Em relação a como os professores em formação concebem e se
posicionam frente à educação inclusiva, Fonseca-Janes (2007) investigou
o tema junto alunos de curso de pedagogia. Os resultados indicaram que
a maioria dos participantes tem recebido informação sobre educação
inclusiva sendo que, em 70% do total dos alunos, essas informações
foram oriundas de sala de aula. Apesar de receberem essas informações,
82% indicaram não estar preparados para trabalhar com alunos com
deficiência em sua prática docente.

Nessa mesma linha temática, ou seja, sobre a formação de alunos
para entender a diversidade, Barby e Vestena (2007) relataram uma
experiência sobre organização de estágio, junto ao 3º ano de uma turma
de pedagogia, cuja turma possuía como estagiária uma aluna surda.
Dessa forma, percebe-se que a vivência em inclusão começou dentro da
própria turma de estágio, no qual alunos não-deficientes deveriam
compartilhar das mesmas atividades com uma aluna com deficiência
auditiva. Conclui as autoras que “a inclusão de uma acadêmica surda
proporcionou ao grupo a oportunidade de aprender uns com os outros,
de apoiar e ser apoiado, de cooperar, de valorizar os talentos e respeitar
os limites”.
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Olhando a inclusão de alunos com deficiência em aulas de
educação física, Cruz (2007) relatou um interessante estudo sobre
educação continuada com professores dessa disciplina. Por meio de um
grupo de discussão, foram coletados os relatos dos participantes, que,
inicialmente, discutiram o caráter de imposição da inclusão e os seus
aspectos legais. Em coleta de dados posterior, os  resultados indicaram
que a opinião dos participantes, após os debates sobre o tema inclusão
do aluno com  deficiência, deslocaram o foco das opiniões da esfera
moral e legal para aquilo que diz respeito à responsabilidade da escola
no que se refere ao processo de escolarização de alunos com necessidades
especiais em ambientes educacionais inclusivos. A questão moral
continuou presente, mas passou a não ocupar lugar central nas reflexões
dos participantes.

COMPETÊNCIA TÉCNICA E AVALIAÇÃO DE RECURSOS

Outra área de pesquisa se refere aos procedimentos técnicos.
Sabemos que a inclusão pode ser abordada como filosofia de trabalho,
mas, para que esse trabalho se concretize na prática pedagógica, é
necessária a competência técnica. Nesse sentido, podemos indagar:

• Quais instrumentos de avaliação estão disponíveis para compreender
nossos alunos com severas alterações motoras e para adaptar recurso
e currículo?

• Como os recursos disponíveis são avaliados pelos seus usuários?

Três pesquisas relatadas no presente livro lidam com as indagações
anteriores.

Sankako, Oliveira e Manzini (2007), após observarem e analisarem
vídeos de situações reais de alunos com deficiência física, desenvolveram
um protocolo para avaliação de habilidades motoras para adaptar
recursos pedagógicos. Apesar  de  tratar-se de uma pesquisa com
resultados preliminares, é possível, por meio do protocolo, a identificação
de padrões de preensão de alunos com deficiência física por parte de
professores e profissionais que trabalham com educação.

Paiva e Braccialli (2007), também em estudo preliminar, indicaram
que o tipo de preensão, que um indivíduo com seqüelas de paralisia
cerebral irá adotar durante a execução de uma tarefa, dependerá de suas
habilidades motoras, de suas representações internas sobre as
características físicas do objeto - formato, tamanho, peso, textura -, bem
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como a disposição desse objeto no ambiente em que estará realizando
essa tarefa.

Garanhani et al. (2007), ao entrevistar pessoas com lesão medular,
usuários de cadeira de rodas, identificaram informações sobre: 1)
aquisição, indicação, manutenção e modificações da cadeira de rodas;
2)  facilidades, dificuldades e função da cadeira de rodas;  e 3) satisfação
e significado da cadeira de rodas para o indivíduo com lesão medular. O
estudo comprovou que ouvir as pessoas com deficiência, usuárias de
cadeira de rodas, é importante etapa para avaliação de recursos especiais.

Sobre esses estudos, cabe salientar dois pontos que parecem ser de
importância sobre a competência técnica. Ainda é necessário o
desenvolvimento de instrumentos confiáveis que possam avaliar as
características dos usuários de recursos adaptados. Em educação,
geralmente a abordagem utilizada se refere à qualitativa. Os instrumentos
mais objetivos podem auxiliar em avaliações e indicações de metas de
ensino que poderão ser avaliadas ao implementar procedimentos
acadêmicos.

Se, por um lado, os instrumentos de avaliação necessitam ser
desenvolvidos e implementados de maneira científica e objetiva, por
outro, a abordagem qualitativa também tem a sua vez, pois na construção
ou elaboração de recursos adaptados é necessária a avaliação sob o ponto
de vista do usuário, como indicado por Garanhani (2007). Dessa forma,
as abordagens  metodológicas para a avaliação, quer quantitativa ou
qualitativa, não são excludentes, mas complementares.

ORIENTAÇÃO À FAMÍLIA

Outro campo de pesquisa se refere ao tema orientação destinada à
família que possui um membro com deficiência. Deste tema, emergem
alguns desafios:

• Quais orientações são necessárias para a família?

• Essas orientações são específicas e dependem do tipo de deficiência?

• Como essas orientações podem ser implementadas?

As indagações apresentadas podem ser vislumbradas em cinco
trabalhos que investigaram aspectos sobre deficiência visual, surdez,
crianças consideradas de risco, alunos com atraso no desenvolvimento e
alunos com fracasso escolar.
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Pamplin e Martinez (2007) investigaram a oferta de recursos pela
escola, no contexto familiar, para dois grupos de crianças: a) com
deficiência e b) com fracasso escolar. Os dados apontaram para um fato
curioso:

[...] os resultados encontrados confirmaram a diferença na oferta de
recursos entre ambos os grupos, destacando que as crianças da sala
de recurso para fracasso escolar advêm de ambientes familiares de
baixo nível socioeconômico, baixa escolarização dos pais e poucos
recursos físicos.  Verificou-se que tais crianças estão sendo menos
atendidas pela escola, no que se refere à provisão de passeios,
brinquedos, cursos, livros, entre outros.

Kelman e Faria (2007) investigaram as percepções de mães de
alunos surdos. Os dados indicaram que alguns temas estavam muito
presentes nas vivências das mães: o uso e a aprendizagem em Libras e a
tecnologia atual que envolve o implante coclear. Sobre o uso da Libras,
os autores comentaram que:

[...] apesar de muitos familiares usarem gestos domésticos e de alguns
surdos saberem leitura labial, ainda assim, a comunicação pode
tornar-se restrita dentro do lar, acarretando, em muitos casos, em
que a criança surda se sinta isolada da própria família e se torne
excessivamente dependente do suporte emocional e afetivo da mãe.

Franco et al. (2007) desenvolveram um estudo que teve como objetivo
orientar famílias de alunos com deficiência visual que freqüentavam uma
Sala de Recursos Visuais. Os dados indicaram:

[...] a melhora nos aspectos educacionais e aproveitamento dos alunos
na Sala de Recursos Visuais, aumentando as suas possibilidades de
interação e de adaptação nos ambientes sociais.

[...] em relação às alterações nas atitudes familiares, pôde-se observar
que os pais passaram a auxiliar os alunos a terem uma vivência mais
independente e autônoma.

Ferreira, Deliberato e Carvalho (2007) desenvolveram um
questionário para identificar as necessidades de informação de famílias
de crianças com atrasos globais do desenvolvimento a respeito de temas
referentes à comunicação. Por meio do instrumento, foi possível:

[...] a identificação das necessidades de informação dos pais a respeito
da linguagem infantil (o que) permitiu delinear o programa de
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educação familiar elaborado [...] dentro das especificidades da
população para a qual foi oferecido.

Magalhães e Marco (2007) desenvolveram um estudo para
identificar e analisar os fatores de risco relacionados ao ambiente
doméstico de um grupo de crianças, consideradas de risco,  pelo  Programa
Defesa da Vida, instituído pela Secretaria Municipal de Bauru-SP. Os
dados indicaram que:

Apesar de as mães neste estudo permanecerem a maior parte do
tempo com suas crianças, o que é importante para o desenvolvimento,
os dados indicaram que: a) as crianças apresentaram limitação na
maneira de brincar; e b) os momentos de estimulação poderiam ser
realizados de forma mais efetiva, proporcionando brincadeiras como
balanço, jogos rítmicos, estímulo de trocas posturais.

As pesquisas destinadas a investigar as questões relacionadas à
família trazem um conceito antigo, mas, ao mesmo tempo, ainda não
resolvido: a participação da família nos processos educacionais e
reabilitacionais .

Pode-se perceber, nos trabalhos dos vários autores, a necessidade
de melhor aproximação família-escola ou família-serviços em educação
especial no que se refere aos processos de orientação. Dessa forma, os
trabalhos indicaram carências familiares que devem ser supridas e, ao
mesmo tempo, indicaram a necessidade da participação da família para
direcionar como e o que orientar. Nesse sentido, o processo de
aprendizagem parece inserir-se numa via de mão dupla, na qual
profissionais e família devem formar uma rede cooperativa, na qual
ambas podem aprender e beneficiar-se dos processos de ensino-
aprendizagem.

POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Outro tema, que ainda é pouco presente na literatura sobre
educação especial, se refere às políticas públicas. Sobre esse tema,
poderíamos indagar:

• As políticas públicas em educação especial têm atingido a meta de
“educação para todos?”
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Carvalho (2007) investigou a política de educação especial no
Estado do Maranhão. Para a autora:

[...] o estudo realizado permite caracterizar a educação especial
maranhense de 1997 a 2002: uma educação com as marcas da
educação especial brasileira: pequena expressão na política de
educação geral, política específica indefinida para a área, amparo na
rede privada e escassez de ofertas. As propostas da área se referem
muito pouco às diretrizes globais da educação maranhense. O
planejamento é mais restrito à própria área, e a interface com o ensino
regular é insuficiente para atender às necessidades e à política de
Educação para Todos.

Almeida e Corrêa (2007) desenvolveram um estudo cujo objetivo
foi analisar o discurso da inclusão  e as políticas educacionais
implantadas no Sistema Estadual de Ensino em Campo Grande – MS.
Frente aos resultados:

[...] pôde-se verificar que, na busca de uma educação na perspectiva
para todos os sujeitos, inclusive para as pessoas com necessidades
educacionais especiais, fica evidenciado que a relação dialética
‘inclusão/exclusão’ perpassa a realidade da educação especial na
rede estadual de ensino de Campo Grande, indicando, assim, o
inexpressivo impacto dessa na oferta dos serviços educacionais, uma
vez que alunos com necessidades educacionais especiais estão
presentes na rede mencionada e representam apenas 2,73% do total
de alunos nela matriculados.

Os trabalhos de pesquisa sobre política em Educação Especial no
Brasil são escassos. Ambos os trabalhos, de Carvalho (2007) e Almeida e
Corrêa ( 2007), trazem contribuição para uma análise regional de como a
política federal tem sido implementada regionalmente. É interessante
que, apesar de os estudos terem sido realizados em dois Estados bastante
diferentes sob  o ponto de vista político, geográfico e cultural, as conclusões
dos autores são semelhantes: o impacto em sala de aula, no que se refere
à política de inclusão, é uma realidade por acontecer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As várias pesquisas realizadas pelos autores e apresentadas no
presente livro retratam, por um lado, as necessidades e carências dos
diversos temas que têm  interface com a inclusão de alunos com deficiência
na escola.  Por outro, elas indicam os assuntos que têm sido estudados
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por diversos pesquisadores, que trabalham em diferentes partes desse
imenso Brasil.

Enfim, ao ler os capítulos do presente livro, o leitor poderá encontrar
valiosas informações para serem utilizadas na prática pedagógica, bem
como para refletir sobre os processos de inclusão e concluir que  os desafios
da inclusão do aluno com deficiência na escola continuam.
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O desenvolvimento profissional do
docente e a inclusão escolar de  alunos

com deficiência mental

Maria Cecília Carareto FERREIRA1

 [...] a qualidade da educação é indissociável da qualidade
humana dos docentes (SACRISTÁN,1999, p.32)

As demandas criadas pelos movimentos de inclusão social de
pessoas com deficiência, alicerçadas por todo um aparato legal e por
políticas que preconizam a inclusão escolar destas pessoas, têm sido
mais um vetor que leva a escola brasileira a pensar e a engendrar lutas e
estratégias para agir como espaço de educação para todos (FERREIRA,
2005).

Neste processo de transformação, sem ser ingênua quanto à
complexidade dos determinantes que engendram historicamente as
condições de exclusão de alunos com deficiência dos sistemas de ensino
comum, em especial aqueles com deficiência mental, apresento como
epígrafe deste texto, uma das teses que é eixo de minhas reflexões sobre o
tema e que orienta este artigo. Todo o processo de transformação da
realidade educacional passa pela transformação das pessoas que nele
atuam, fundamentalmente passa pelos professores, portanto “... a
qualidade da educação é indissociável da qualidade humana dos docentes”
(SACRISTÁN,1999, p.32).

A exigência para os professores, colocada pela prática social da
educação, é a de que eles materializem para todos os alunos o objetivo
maior para o qual esta prática está instituída,  qual seja,  o desenvolvimento
dos alunos no plano do conhecimento humano a partir de um currículo
escolar  na perspectiva de que,  também,  as crianças com deficiência
mental “ ... ao adquirirem os métodos e os hábitos de aprendizagem da escola,

1 Universidade Metodista de Piracicaba.
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desenvolvem as suas capacidades, compensam as deficiências e realizam o seu
potencial de desenvolvimento mental.” (LURIA,1977, p. 121).

Todavia esta realidade, para a grande maioria de alunos com
deficiência mental, não tem se configurado desta forma e poucos
movimentos estamos vendo na direção colocada. A literatura científica
(KASSAR, 1999; SAWAIA, 2001; GÓES, 2004) assim como nossa
convivência com as redes de ensino identificam que, mesmo quando o
processo de ensino conta com condições de apoio, é mais provável que
estes alunos fiquem em sala de aula, mas excluídos dos processos
pedagógicos necessários para que aprendam juntos com os demais
alunos da turma.

Grande parte dos fatores que têm levado os alunos com deficiência
mental a serem excluídos das práticas pedagógicas escolares
(D’ANTINO,1997), podemos destacar que eles têm a ver com as
concepções que os professores foram construindo nas suas relações de
docência, inseridos num contexto social cultural que, historicamente,
tem  sido de segregação destas pessoas dos espaços escolares regulares e
de limitação de suas vidas a espaços reduzidos (GLAT, 1989).

Estas concepções têm suas raízes fincadas tanto na história da
educação comum como na história da educação especial (FERREIRA;
FERREIRA, 2004). Nestas histórias, construiu-se uma separação entre as
duas modalidades de ensino, numa linha, o ensino comum e, em linha
paralela, a educação especial. O ensino comum,  desde seu nascedouro
até recentemente, basicamente, relacionava-se com a educação especial
apenas em processos de encaminhamento para classes especiais ou
escolas especiais dos alunos que apresentavam dificuldades para
aprender num processo explícito de exclusão do ensino comum. Nesta
relação, a educação especial era concebida como sendo o locus
especializado, próprio para receber e educar as crianças com deficiência,
principalmente aquelas com deficiência mental.

Tais concepções ao se constituírem, também se constituem em
dimensões da identidade docente, passando a ser um dos aspectos
reguladores da ação docente na relação com alunos com deficiência
mental.

No processo de formação da identidade, o docente do ensino
comum nunca se concebeu como professor de alunos com deficiência
mental, na medida em que os processos educativos destes  alunos estavam
totalmente delegados à ação de especialistas, que se comprometiam a
torná-los o mais apto possível para se adequarem à sociedade. Nesta
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história, o docente da educação comum desenvolve um sentimento e
uma representação social de que este aluno é de um outro lugar e de uma
outra equipe educacional, que não o da escola regular e nem de sua
competência pedagógica.

Complementarmente, os docentes desenvolvem uma concepção
de que tais alunos pouco aprendem ou nada aprendem na escola comum.
Desenvolvem uma expectativa baixa em relação às possibilidades do
aluno com deficiência mental aprender, que afasta progressivamente do
convívio escolar os poucos que chegam às séries iniciais. Acresce-se ainda
a evidência de que, quanto mais se avança nos níveis escolares, maior
fica a diferença de desenvolvimento entre os alunos costumeiros da escola
comum e os alunos com deficiência mental, em termos de desenvolvimento
do conhecimento escolar.

Todos estes aspectos interligados constituem uma rede, que tem
fortalecido movimentos excludentes destas pessoas dos ambientes
escolares e fixado o docente da escola comum como aquele que não está
preparado para atuar com a diversidade dos alunos. Em  síntese, a história
mediou uma identidade que desqualifica ou descredencia o docente na
sua relação profissional com estes alunos, na medida em que esta relação
se faz na crença das poucas possibilidades de docência que os
profissionais do ensino podem ter para com alunos com deficiência
mental. Por este ângulo, fica evidente que há necessidade de se rever a
formação dos docentes, não numa linha de usar os processos de formação
continuada para suprir ou complementar a formação inicial insuficiente,
mas de uma outra formação que, na concepção de desenvolvimento
profissional,  venha criar possibilidades docentes para que os professores
saibam atuar com desigualdades historicamente (FADE, 2005)
constituídas a partir da singularidade da pessoa com deficiência.

Do ponto de vista pedagógico, estes alunos, quando buscam ou
insistem em educação escolar, principalmente, mas não só nas escolas/
classes especiais,  ficam submetidos a uma realidade que se manifesta
como: quanto mais complexo é o nível de conhecimento exigido para a
turma/classe, mais se simplifica os objetivos de ensino, até o total
abandono deste conhecimento ou sua substituição por tarefas de natureza
prática e repetitiva descolada de um contexto que possa contribuir na
produção de significação. Desta forma, ao lado da incapacidade gerada
pela deficiência mental no funcionamento psíquico elementar, emerge
uma imensa gama de desvantagens na constituição do funcionamento
psicológico superior, oriunda dos processos sociais, em especial dos
processos educacionais formais (VYGOTSKY, 1997).
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Na contramão desta história, a política de inclusão escolar
defendida por nós implica traçar diretrizes curriculares que sustentem a
inclusão do aluno com deficiência mental nas atividades de sala de aula,
junto com o que é proposto para todos os alunos; definir objetivos que
contemplem o desenvolvimento escolar real destes alunos e permitam
aos seus professores ações consistentes e sistemáticas de como ensinar;
possibilitar que a escola comum e a sala de aula desta escola sejam o
lugar de sua educação formal; e em capacitar  os docentes para atuarem
na educação destes alunos em conjunto com seus pares, viabilizando os
processos educativos que tenham possibilidade transformadora, para
que os quadros de deficiência mental não venham a se manifestar como
mais deficiência.

Sobre estas demandas, os próprios docentes denunciam,
exaustivamente, que não estão preparados para atuarem
pedagogicamente com esta diferença entre os alunos. Sendo os professores
os principais protagonistas desta revolução, há de se conceber e viabilizar
as condições de transformação dos mesmos como condição mínima de
mudança, para se pretender certa possibilidade de inclusão na escola
comum dos alunos com deficiência mental, garantindo-lhes os direitos à
educação.

A mudança pretendida em relação aos docentes implica uma
revolução nas suas concepções, em suas práticas e ação sistemática na
transformação das relações que a escola tem com os alunos com
deficiência. Tal mudança requer que se instaure efetivos processos de
desenvolvimento profissional. Processos de desenvolvimento
profissional no sentido de um contínuo aprimoramento no exercício da
profissão que envolve o esforço para garantir tanto transformações
pedagógicas no cotidiano escolar, como mudanças na cultura profissional
que tem função constitutiva nas formas de ser, fazer e sentir a profissão,
assim como é estruturante da posição que tal profissional vai ocupar na
sociedade.

Do ponto de vista da educação das pessoas com deficiência mental,
estes sentidos do desenvolvimento profissional criam os eixos necessários
para se constituir uma outra história educacional para estas pessoas.
Isoladamente, cada um dos aspectos perde a força do seu impacto, dada
a complexidade do fenômeno. O professor necessita ser capaz de inovar
a pedagogia da sala de aula, consciente do que realiza ou deixa de realizar
nas relações de ensinar, motivado para mudar o curso do
desenvolvimento escolar de alunos com dificuldades acentuadas para
aprender devido à deficiência mental, assim como precisa se colocar
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como sujeito que pode iniciar uma outra forma de olhar que a sociedade
tem sobre a pessoa com deficiência mental, em função do lugar
privilegiado que ocupa nas relações interpessoais destes sujeitos. Isto
requer um processo de desenvolvimento profissional no qual os docentes
aprendam a desenvolver as ações de ensinar com uma consciência de
que elas se constituem como atividade que, ao mesmo tempo em que
permite aos docentes atuarem no universo da escola, atua sobre si mesmos
enquanto sujeitos desta história, construindo novos significados sobre
as práticas educacionais com os alunos com deficiência mental e
elaborando novos modos de conceber a singularidade de
desenvolvimento destes alunos.

Nesta perspectiva de desenvolvimento profissional, estudos sobre
o estado da arte (BRZEZINSKI; GARRIDO, 2001), assim como outros
teóricos da área, argumentam que os modos mais  tradicionais de
formação continuada, que se orientam pela transmissão de informação
aos docentes por meio de palestras, cursos de reciclagem, atualizações
de conhecimento, oficinas, entre outras modalidades não se mostram
adequados. Essas formas são identificadas como pertencentes ao modelo
que se orienta pela racionalidade técnica. Neste modelo, concebe-se a
aprendizagem apenas como assimilação de conhecimento. Neles,
pressupõe-se  que haja um sábio que detém  os conhecimentos e tem a
responsabilidade pela transmissão dos saberes aos professores, para
que estes venham a se tornar “bons” professores, capazes de executar
formas de atuar, previamente indicadas.

Outras alternativas têm se desenhado a partir de um modelo que
pressupõe que a relação do sujeito (o professor) com o objeto (o ensino) é
suficiente para a elaboração de novos conhecimentos que determinarão
novas práticas por decorrência de processos cognitivos intrapessoais.
Neste modelo, os projetos de formação orientam-se por propostas de
análise e reflexão sobre a própria prática docente, a fim de se criar
esquemas referenciais para os processos adaptativos das ações  docentes
aos projetos pedagógicos; pressupõem que o docente já possui um nível
de conhecimento estruturado sobre o ensino em geral e,  a partir dele, tem
esquemas mentais que lhe permitem exercer processos reflexivos e
transformadores de sua própria prática.Desconsiderando que os
processos de formação  são de natureza interativa, o modelo, mesmo
representando um avanço, não tem correspondido a uma mudança no
profissionalismo docente de uma forma geral.

Estudos como os de Brzezinski e Garrido (2001) apontam que as
pesquisas sobre formação docente têm revelado que as atividades
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capacitadoras dos professores, nas quais eles não são protagonistas na
decisão das ações que visam ao desenvolvimento profissional, colocam
as ações fora do contexto da sala de aula. A sala de aula, por sua vez, não
goza da posição de centralidade no processo de desenvolvimento
profissional nem para os próprios professores durante as capacitações.
Assim, tais processos não provocam mudanças pedagógicas e nem na
posição que os docentes ocupam na cultura da e sobre a escola, assim
como, eventuais transformações, não se sustentam, na medida em que
não intervêm no status do profissionalismo docente.

Brzezinski e Garrido (2001, p. 90), olhando para os trabalhos
apresentados no GT Formação de Professores no período de 1994 a 1998,
indicam sete aspectos que estão marcando a crise profissional dos
docentes, dos quais destaco cinco:

a) ambigüidade do trabalho docente, que se apresenta em um
movimento pendular entre profissionalismo e proletarização ...b) falta
de reconhecimento social do professor na sociedade contemporânea,
fonte de mal-estar entre os docentes...c) perda do controle de suas
qualificações...d) ausência de sentimento de pertença a uma categoria
profissional... g) exigência de domínio de um conjunto de saberes
diversificados.

Reconhecer o multifacetado conjunto de fatores presentes na crise
do profissionalismo docente traz demandas de desenvolvimento
profissional que nos leva a buscar outras formas de formação continuada,
nas quais se engendram possibilidades de constituição de profissionais
com outra qualificação para o trabalho docente. Mais necessária se faz
uma outra maneira de conceber a qualificação docente se, à crise do
profissionalismo, atrelarmos a precariedade constituída e constitutiva
dos modos de ser e pensar a relação docente com alunos com deficiência
mental.

Nossa busca fez recair o olhar no mais básico, na natureza sócio-
histórica da constituição do educador na prática social da educação. As
análises teóricas nesta perspectiva, como a que vêm apontando Fontana
e Guedes (2005),  nos dizem que a prática educativa entrelaça,
dialeticamente, dois processos (ensino-aprendizagem) e dois
protagonistas (professor-aluno), ambos entranhados em várias redes de
interação com as quais estabelecem relações de interdependência, tais
como as normas e formas de organização dos sistemas de ensino, as
famílias, as concepções pedagógicas em circulação. Conhecer esta prática
com propósito de nela intervir é um desafio complexo que só se dá por



Inclusão do aluno com deficiência

1 9

uma análise histórica que revele as condições produtoras dos seus modos
de existência, principalmente daquelas relações já naturalizadas que
orientam os procedimentos  que identificam o profissionalismo docente,
inclusive na sua crise. Na análise histórica se faz mister procurarmos
“...através dos indícios deixados por aqueles que vivem o cotidiano escolar,
entender o processo de apropriação e reinvenção de suas práticas e também por
meio deles - os vestígios,  encontrar alguns indicativos para o processo de formação
protagonizado...” (FONTANA; GUEDES, 2005, p. 2)

Mais ainda, ancorado em Vygotsky (1984; 1987), isto é, na
intersubjetividade como constitutiva dos sujeitos e das práticas sociais,
e na compreensão de que “a linguagem, especialmente a palavra como signo,
é principal agente de abstração e generalização assumindo um papel central
como mediadora na formação da consciência e na organização das ações, assim
como na compreensão e na interpretação de conceitos/conhecimentos por parte
dos sujeitos” (SILVA; SCHNETZLER, 2005, p. 4 ), o desenvolvimento
profissional requer novos modelos de implementação que contemplem
condições constitutivas nas formas de ser, fazer e sentir a profissão, numa
perspectiva transformadora da história de relação da sociedade para
com a pessoa com deficiência mental.

Olhar a formação por esta perspectiva básica é olhá-la naquilo
que a materializa: as ações de ensino. Nessa perspectiva, a dinâmica dos
processos de desenvolvimento profissional tem como núcleo a atividade
de ensino efetivamente ocorrendo na instância da sala de aula, sendo ela
a unidade de análise da prática docente (ARAUJO; MOURA, 2005, p.1).
Atividade de ensino significando, segundo Moura,  o “... conjunto articulado
da intencionalidade do educador que lançará mão de instrumentos e de estratégias
que lhe permitirão uma maior aproximação entre sujeitos e objeto de
conhecimento.”

Partindo de uma perspectiva marxista do desenvolvimento
humano, Araújo e Moura (2005) argumentam que a compreensão da
atividade de ensino como atividade  coloca-a na categoria sócio-histórica
de trabalho, e assim dizem: “Nessa perspectiva, a docência, como trabalho, é
compreendida como uma atividade humana, de natureza social e política,
realizada coletivamente e, como trabalho, vale-se de instrumentos e signos que
modificam não apenas o objeto, mas os seres humanos que o realizam.” (p.4 ).
Portanto, a escola e a sala de aula, como ambientesde trabalho do
professor, constituem-se primordialmente como espaço social de
desenvolvimento para ele, isto é,  possibilitam que compreendamos que
é no interior das ações que  materializam a atividade docente que o docente
se transforma.
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Sob esta concepção, as atividades de desenvolvimento profissional
que buscam uma outra qualidade de docente gozam de uma nova
configuração teórica que explicita que é na atividade de ensino que
podemos ter um “encontro pedagógico com a profissão” (ARAUJO; MOURA,
2005) e a reconfiguração do profissionalismo. Encontro esse marcado
pela ação coletiva, gerando tomada de consciência do docente sobre si,
sobre o que faz e sobre o que conhece sobre o que faz, sobre as coisas e
sobre os outros da relação social que vive na escola.

[...] Desse modo, pensar os modos de aprendizagem docente implica
necessariamente pensar que o movimento de fazer atividade de ensino
é ao mesmo tempo  movimento de se fazer  professor e torna-se
indicador de sua competência profissional (ARAUJO; MOURA, 2005,
p. 11).

Ainda segundo estes pesquisadores, as

 [...] atividades de ensino, ao mobilizarem conhecimento tornaram-
se, também, um instrumento social de trabalho que, como defende
Leontiev :

“Manifesta-se-lhe como um objeto no qual se gravam modos de ação,
operações de trabalho socialmente elaboradas. Por tal motivo, a
relação adequada do homem ao instrumento traduz-se, antes de
tudo, no fato do homem se aproximar, na prática ou em teoria (isto
é, apenas em sua significação), das operações fixadas no instrumento,
desenvolvendo suas capacidades humanas” (LEONTIEV, 197 [ ], p.
180 apud ARAUJO; MOURA , 2005; p 12).

Como decorrência, os autores referidos nos dizem que pensar os
processos de desenvolvimento profissional pela perspectiva de atividade
confere a eles uma outra colocação nos espaços sociais da relações
escolares na medida em que:

[...] instauram uma nova ordem teórico-metodológica na organização
do trabalho pedagógico. Isto implica uma lógica de trabalho na qual
se considera a sua natureza coletiva e a necessidade de criação e
utilização de instrumentos voltados para as ações concretas”
((LEONTIEV, 197 [ ], p. 180 apud ARAUJO; MOURA , 2005, p.13 ).

Um olhar a partir da concepção de trabalho pedagógico como
atividade humana constituída e constituinte do profissional docente
pode nos levar a uma compreensão mais adensada do desenvolvimento
profissional e de novas possibilidades para implementá-lo, superando
as formas reducionistas e inoperantes já criticadas.
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Nos processos de transformação social da educação do aluno com
deficiência mental, o elemento humano requer uma outra constituição;
requer, além da capacidade de inovar suas ações pedagógicas em relação
a um sujeito singular, que o faça num processo de desalienação da
consciência em relação à educação deste sujeito. Portanto, colocar o
trabalho pedagógico como atividade humana é colocá-lo como categoria
fulcral da formação docente, pela perspectiva do materialismo histórico
dialético e da teoria sócio-histórica do desenvolvimento humano,
fundamentalmente apoiada em Leontiev (1977; 1978) e Vygotsky
(1984;1987).

Esta posição nos permite olhar para o professor como um sujeito
concreto na sua relação com o mundo e com o ensino, tal como propõe
Ashbahr (2005). Na perspectiva da teoria da atividade, o ser humano é
um ser corpóreo em movimento necessário à produção das suas condições
de existência, portanto inserido em uma realidade objetal. Realidade
objetal que é social e culturalmente construída, na medida em que o
homem ao produzir suas condições de existência produz a si próprio.
Esta existência concreta se explicita pela manifestação de necessidades.
Necessidades estas que, por processos sociais culturais de natureza
coletiva, vão sendo estabelecidas nas suas correspondências com os
objetos e gerando os motivos das atividades. Atividade, portanto, como
uma construção social, correspondendo a motivos historicamente
definidos, que orientam o homem na relação com o mundo. Esta
orientação,  segundo a compreensão vigotskiana,  se dá na própria relação,
instada em processos sociais e culturais coletivos que são de natureza
semiótica,  conferindo às ações que materializam a atividade significado
social e sentido pessoal. Significação social como generalização da
experiência ou das práticas sociais que emerge como dado estável, num
momento cultural, do qual o indivíduo se apropria, sendo que no processo
de conversão do social em pessoal, os significados e os sentidos conferem
ao homem o conteúdo de sua consciência que emerge como um quadro
pessoal do mundo no qual o próprio sujeito está inserido.  Quadro este
que, aliado ao conjunto de possibilidades dadas pelas outras funções
psicológicas, permite aos homens compreender e refletir sobre o mundo,
as relações nele constituídas, e transformá-lo. Sendo que o processo de
formação da consciência, que ocorre na atividade, é de conteúdo
semiótico, então, temos na linguagem o elemento constitutivo central
dela e de todo o desenvolvimento pessoal (PINO, 2005).
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Um modelo sócio-histórico de desenvolvimento profissional vai,
então, implicar processos nos quais os docentes possam explicitar as
relações sociais vividas por eles e com eles, no locus dos processos mais
diretos  da relação entre professor e aluno, que é a sala de aula, e daí
compreender e intervir nas condições de produção dos modos de
funcionamento profissional singular em cada interação professor –
aluno. A partir das reflexões de Fontana  e Guedes (2005) sobre a relação
de formação entre professores e estagiários, podemos dizer que um projeto
de capacitação docente na escola faz dela uma arena  na qual os
participantes vivem um evento, vivem

 [...] o acontecimento do encontro e confronto entre eles, em um espaço
semântico partilhado, do qual cada um participa e (com o qual)
opera, a partir dos lugares sociais que ocupa, mantendo a tensão
constitutiva dos significados e sentidos produzidos e em disputa
acerca do que é a educação escolar e de como realizá-la. (p 13).

Nesta perspectiva, apostamos numa nova qualidade docente como
uma das condições necessárias à inclusão e desenvolvimento escolar de
alunos com deficiência mental.
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Acessibilidade comunicativa no
contexto acadêmico

Débora DELIBERATO1

PENSANDO A RESPEITO DA ACESSIBILIDADE COMUNICATIVA

A tecnologia assistiva ou ajudas técnicas têm favorecido as pessoas
com deficiências a oportunidade de demonstrar suas reais
potencialidades e ampliar as situações de ensino e aprendizagem. A
literatura tem discutido a importância da acessibilidade aos diferentes
recursos e procedimentos de baixa e/ou alta tecnologia que poderiam
favorecer o processo de inclusão social e escolar.

Basil (2003) discutiu o avanço no reconhecimento das diferenças
individuais e a aceitação de novas formas de comunicação concedendo
às pessoas com deficiência o lugar que lhes corresponde em todos os
espaços, como no caso do ambiente familiar, educacional, profissional,
recreativo e comunicativo.

No que diz respeito às habilidades comunicativas dos deficientes,
há um esforço por parte dos profissionais em investir nas diferentes formas
de comunicação já utilizadas pelos deficientes e ampliar outras
possibilidades de comunicação para que possam favorecer a aquisição
da linguagem e propiciar novos conhecimentos.

A área da comunicação suplementar e alternativa vem
contribuindo com os diferentes profissionais da saúde e da educação na
organização e planejamento de ações inclusivas para o deficiente não-
falante (DELIBERATO, 2005).

Pensar a respeito de como selecionar e implementar os recursos e
procedimentos de comunicação suplementar  e  alternativa em diferentes
ambientes naturais tem sido uma preocupação entre os pesquisadores da
área (DELIBERATO; MANZINI, 1997;  MANZINI; DELIBERATO, 2000). O

1 Docente do Departamento de Educação Especial e do Programa de Pós-Graduação
em Educação da Unesp de Marília. Membro do Grupo de pesquisa Deficiências
Físicas e Sensoriais.
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uso funcional dos diferentes materiais pode estar vinculado não só às
necessidades e interesses dos alunos não-falantes, mas, também, em função
das necessidades dos interlocutores falantes, do ambiente em que o deficiente
não-falante está inserido e qual a tarefa a ser realizada pelo aluno deficiente
(NUNES, 2003; MANZINI; DELIBERATO, 2004; DELIBERATO, 2005;
SAMESHIMA, 2006).

Embora os sistemas de comunicação suplementar e/ou alternativa
já tenham uma inserção mundial entre os diferentes profissionais da
saúde e da educação, em nossa realidade, tais sistemas ainda estão
vinculados ao uso terapêutico. Desta forma, a acessibilidade aos recursos
comunicativos disponíveis pode estar comprometida não só para o
deficiente não-falante, mas para a sociedade.

Manzini (2005) apontou a diferença entre o acesso e a
acessibilidade e destacou, entre as definições da ABNT (2004), quatro
elementos fundamentais para a acessibilidade: 1. edificação, 2.
transporte, 3. equipamentos e mobiliários e 4. sistemas de comunicação.

Capovilla (2000) discutiu e salientou que não só o aluno não-
falante deve ser instrumentalizado, mas os professores devem também
ser capacitados e receber os recursos adequados para ensinar e avaliar
os alunos com severos distúrbios motores e da fala. Isto significa dar
oportunidades aos alunos não-falantes a demonstrar suas reais
capacidades.

Discutir a respeito da acessibilidade comunicativa é para mim dar
possibilidades a uma diversidade de alunos quer da educação especial
ou alunos deficientes que estão no ensino regular. Von Tetzchner e
Martisen (1996, 2000) indicaram que uma parcela da população de
crianças, jovens e adultos são incapazes de comunicar-se com outras
pessoas por meio da fala.

Os mesmos autores incluem nesta população crianças e adultos
com comprometimentos motores, pessoas com deficiências mentais,
crianças e adultos com autismo, crianças com atrasos no desenvolvimento
da linguagem e pessoas com transtornos do sistema nervoso central
congênitos ou adquiridos.

É importante ressaltar que o nível de compreensão da linguagem e
o próprio prognóstico para a aquisição e desenvolvimento da linguagem
oral podem ser os indicadores para o planejamento e organização dos
recursos de comunicação suplementar e/ou alternativa (VON
TEZTCHNER; MARTISEN, 1996; VON TETZCHNER; MARTINSEN,
2000; VON TETZCHNER, 2005).
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Nesse contexto, poder-se-ia identificar três grupos de pessoas com
necessidades diferenciadas: o primeiro grupo está relacionado com as
pessoas com boa compreensão da linguagem oral e que necessitam de
um meio alternativo de expressão. O segundo grupo está relacionado
com pessoas que necessitam de auxílio de comunicação durante um
período de tempo, uma vez que a fala pode ser adquirida e desenvolvida
de forma funcional. Por fim, o terceiro grupo de pessoas necessita dos
recursos de comunicação suplementar e/ou alternativa para a
compreensão e para a expressão da linguagem (VON TETZCHNER;
MARTISEN, 1996; VON TETZCHNER; MARTINSEN, 2000).

Temos identificado alunos deficientes não-falantes no ensino
especial quer no contexto das instituições ou nas classes especiais que
acabam não participando de diferentes atividades pedagógicas, como,
por exemplo, nas situações de histórias. Este fato pode estar ocorrendo
em função da falta de recursos de comunicação que poderiam favorecer
tal participação e, assim, propiciar a aprendizagem significativa
(LEONTIEV, 1991).

Logo, falar da inclusão no contexto da comunicação requer não só
discutir procedimentos no ensino regular, mas discutir e inserir os
recursos e procedimentos de comunicação suplementar e/ou alternativa
nos diferentes ambientes para favorecer a inclusão dos alunos deficientes
nas atividades pedagógicas específicas e propiciar a inclusão escolar
destes mesmos alunos  no contexto do ensino regular.

Embora os deficientes não-falantes não consigam se apropriar da
fala para transmitir suas intenções, a literatura tem discutido diferentes
habilidades comunicativas, como no caso dos gestos, expressões faciais,
olhar, movimentos corporais entre outras que poderiam transmitir
significados dentro de um contexto específico (DELIBERATO; MANZINI;
SAMESHIMA, 2003; DELIBERATO, MANZINI, ALVES, 2004).

Nesse contexto, é de suma importância que os profissionais da
saúde e da educação possam identificar as diferentes possibilidades de
comunicação já utilizadas pelos alunos não-falantes em ambientes
naturais, como no caso das situações familiares e escolares. É necessário
identificar essas possibilidades comunicativas já existentes para poder
inserir recursos de comunicação a partir de vocabulário funcional do
aluno perante uma rotina estabelecida com diferentes parceiros de
comunicação.

A partir da identificação da rotina do aluno, quer do ponto de
vista do professor e/ou da família, poder-se-ia inserir recursos de
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comunicação suplementar para ampliar e inserir novas habilidades
comunicativas, favorecendo a participação do aluno não-falante nas
diferentes tarefas perante distintos interlocutores.

A preocupação dos profissionais atuantes na área da comunicação
alternativa é usar adequadamente o recurso perante a necessidade do
aluno, ou seja, o material e/ou procedimento de comunicação
suplementar e/ou alternativa é/são um instrumento utilizado para
melhorar a recepção, compreensão e expressão da linguagem
(SCHLOSSER; ROTHSCHILD, 2001).

Glennen (1997) definiu o termo Comunicação Suplementar e
Alternativa como outras formas de comunicação, como o uso de gestos,
língua de sinais, expressões faciais, o uso de pranchas de alfabeto ou
símbolos pictográficos, até o uso de sistemas sofisticados de computador
com voz sintetizada.

O recurso mais adequado será o instrumento que possibilitará ao
deficiente não-falante poder entender e se fazer entendido em diferentes
ambientes, perante distintos interlocutores com variadas tarefas.

Schlosser e Rothschild (2001) discutiram um modelo de
colaboração entre os diferentes profissionais para viabilizar o processo
de seleção, implementação e uso funcional dos recursos de comunicação
suplementar nos diferentes ambientes naturais. Neste modelo, poderiam
fazer parte diferentes profissionais da saúde, educação, a família e o
próprio usuário de comunicação suplementar e/ou alternativa, quando
possível (DELIBRATO, 2005; MANZINI, DELIBERATO, 2004).

Deliberato e Manzini (2000) discutiram e alertaram que a família
deve ser orientada a respeito dos aspectos da linguagem e das diferentes
formas pelas quais a comunicação pode ser estabelecida, uma vez que os
pais e familiares são as pessoas que apresentam maior competência para
compreender as necessidades, vontades e desejos dos filhos
(DELIBERATO; MANZINI; GUARDA, 2004).

PESQUISAS A RESPEITO DA ACESSIBILIDADE COMUNICATIVA

A Faculdade de Filosofia e Ciências de Marília, por meio do
Departamento de Educação Especial e do Programa de Pós-Graduação
em Educação, tem desenvolvido uma série de pesquisas a respeito dos
aspectos comunicativos dos alunos deficientes não-falantes, quer no
contexto acadêmico, quer no familiar e social para analisar e avaliar as
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adequações pertinentes aos usuários de comunicação suplementar e/ou
alternativa.

Muniz (2004) realizou um trabalho com um aluno não-falante
com paralisia cerebral no contexto escolar utilizando como atividade o
“conto e reconto de histórias”. A autora tinha como objetivo verificar se
os recursos de comunicação suplementar e/ou alternativa seriam
materiais facilitadores para o aluno recontar histórias nas atividades
realizadas na sala de aula – classe especial. Após a realização de 10
recontos de histórias com a utilização de recursos de comunicação
suplementar e/ou alternativa e 10 recontos de histórias sem os recursos
de comunicação suplementar alternativa, a autora verificou que o
tabuleiro de comunicação suplementar foi um agente facilitador nos
recontos das histórias pelo aluno, uma vez que o participante foi capaz
de finalizar oito das dez histórias recontadas por meio dos recursos de
comunicação suplementar e/ou alternativa e finalizou quatro histórias
das dez recontadas sem a utilização dos recursos específicos para a
comunicação.

Esses resultados foram indicativos de que o tabuleiro de
comunicação alternativa auxiliou o aluno na atividade de recontar
histórias, por ter ampliado a compreensão por parte do professor das
formas de expressão tanto verbal como não-verbal do aluno.

Este trabalho permitiu reforçar a importância e necessidade do
planejamento do professor para a organização e previsão dos materiais
de comunicação específicos, para o aluno conseguir recontar a história
solicitada para diferentes interlocutores.

Além da identificação das necessidades do aluno não-falante para
efetivar suas trocas comunicativas, o trabalho acima citado apontou para
a importância de capacitar e instrumentalizar o interlocutor, no caso o
professor e os demais alunos da sala de aula. Este fato foi também
evidenciado nos trabalhos de Sameshima (2006) e Alves (2006).

Sameshima (2006) realizou um trabalho com um grupo de alunos
não-falantes com a preocupação de identificar e avaliar os recursos
comunicativos necessários para ampliar as trocas comunicativas entre
os alunos não-falantes e seu mediador falante. Para este estudo, foram
realizados encontros semanais com a utilização de diferentes jogos
pedagógicos de interesse dos alunos. Os resultados demonstraram que o
grupo de alunos utilizou as expressões verbais, não-verbais, vocais, não-
vocais e expressões combinadas para se comunicar, sendo que as
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expressões verbais/vocais e não-verbais/não-vocais estiveram presentes
em todas as situações de comunicação.

A análise das possibilidades expressivas deste grupo de alunos
não-falantes pode estimular as reflexões a respeito de como ações
pedagógicas e/ou terapêuticas realizadas em sala de aula ou em outros
ambientes poderão propiciar a inclusão destes alunos no contexto das
atividades.

Por meio dos resultados encontrados neste estudo foi possível
constatar que jogos propiciaram ao grupo de alunos não-falantes o uso
das diferentes habilidades expressivas, como, por exemplo, uso de gestos
representativos, expressões corporais e faciais, vocalizações, fala
articulada, uso de pastas e pranchas de comunicação suplementar e/ou
alternativa, assim como as combinações destas habilidades. O
profissional que trabalha com o aluno não-falante deve estar atento a
todas essas formas de comunicação, para que o processo de interação
possa ocorrer de forma efetiva.

Convém destacar que, neste estudo, os gestos representativos e as
expressões corporais e faciais foram as habilidades mais utilizadas pelo
grupo de alunos não-falantes, razão pela qual os profissionais devem
estar atentos a qualquer gesto expresso pelo aluno não-falante, pois um
simples olhar pode desencadear o processo de interação.

Outro aspecto importante apontado por este trabalho foi o
conhecimento prévio da pesquisadora a respeito das necessidades de
cada aluno, ou seja, os materiais foram adequados e adaptados aos alunos
favorecendo a participação na atividade e proporcionando novas
aprendizagens. Desta forma, quando se trabalha com aluno não-falante,
o profissional da área da saúde ou da educação deve preocupar-se em
planejar atividades de interesse dos alunos para favorecer-lhes a
interação, a participação e a aprendizagem significativa.

Alves (2006) teve a preocupação de analisar os processos
interativos de um aluno não-falante perante diferentes interlocutores,
como professor, família, interlocutor conhecido e desconhecido com e
sem conhecimento na área da comunicação alternativa. Os resultados
mostraram as diversas habilidades expressivas do aluno não-falante
frente à mudança do interlocutor com o objetivo de ser compreendido e
manifestar seus reais interesses. As diferentes formas de expressão
utilizadas demonstraram a necessidade da capacitação do interlocutor
falante para a diversidade de habilidades comunicativas.



Inclusão do aluno com deficiência

3 1

Preocupada com o professor da educação especial, Silva (2005)
investigou e analisou a percepção destes educadores a respeito dos
aspectos comunicativos dos alunos deficientes nas situações acadêmicas.
Por  meio dos resultados,  a pesquisadora pôde verificar que os
professores estão atentos às várias necessidades dos alunos,
identificando as dificuldades, como no caso da comunicação oral. Foi
possível observar que os professores utilizaram materiais adaptados nas
atividades pedagógicas, contudo não ampliaram o uso destes recursos
para favorecer e/ou ampliar a comunicação de seus alunos com
dificuldades na linguagem, por não terem formação ou conhecimento a
respeito de comunicação suplementar e  alternativa. Os resultados
também indicaram que a falta de capacitação sistemática do professor a
respeito da comunicação alternativa inviabilizou a seleção e a
implementação efetiva de recursos alternativos e/ou suplementares de
comunicação para os alunos com severos distúrbios de comunicação.

Ferreira (2006) realizou uma pesquisa com o interesse de
sistematizar um programa de orientação continuada à distância para
famílias de aluno com atrasos globais do desenvolvimento. A
pesquisadora teve como preocupação inicial identificar as necessidades
dos familiares a respeito dos aspectos comunicativos de seus filhos. A
partir deste levantamento, foi possível organizar e adequar as orientações
a respeito da linguagem por escrito. Outra preocupação da autora foi a
inserção das famílias no processo de construção das necessárias
orientações de linguagem e de participação na avaliação do material
confeccionado. Por meio deste trabalho, foi possível elaborar sete
fascículos informativos de forma prática e teórica para as diferentes
famílias que freqüentavam uma instituição. Os procedimentos de
envolvimento das famílias no processo de elaboração destes guias de
orientação foram fundamentais para as adequações e conteúdos
selecionados.

As pesquisas realizadas com nossa comunidade vêm reforçando
a necessidade do trabalho de colaboração entre os diferentes
profissionais, para que seja possível olhar o aluno deficiente não-falante
em diferentes  ambientes com distintos interlocutores perante várias
tarefas e respeitando suas habilidades.

AÇÕES INCLUSIVAS NO CONTEXTO DA COMUNICAÇÃO SUPLEMENTAR E ALTERNATIVA

Por meio dos trabalhos de pesquisa e também por meio das ações
práticas em diferentes ambientes fica evidente a necessidade do trabalho
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em conjunto entre a saúde e educação para viabilizar o processo de
inclusão. Neste sentido, relatarei, a seguir,  alguns projetos de parcerias
existentes com algumas escolas da rede estadual e municipal da cidade
de Marília.

Toda atividade realizada nas escolas deve fazer parte de um
programa de atuação conjunta, bem como do planejamento. Isto significa
que o profissional da saúde deve estar presente na discussão e elaboração
do planejamento da escola e das classes especiais ou das salas de aula
que têm inserido alunos deficientes. Compartilhar, observar e propor
procedimentos que viabilizem a rotina dos alunos na sala, e não somente
viabilizar a rotina do aluno deficiente, é uma tarefa que envolve um grupo
de profissionais.

Rever o planejamento para adequar as necessidades de cada aluno
deficiente é poder oferecer acessibilidade ao conteúdo pedagógico a todos
os alunos. Adequar e propor recursos adaptados e procedimentos
diferenciados para cada necessidade significa “envolvimento” com o fazer.

PROJETO DA MÚSICA

O projeto da música surgiu da atuação dos alunos do programa
de Pós-Graduação em Educação, alunos do curso de Pedagogia da Unesp
de Marília em conjunto com os alunos das classes especiais e suas
respectivas professoras. Inicialmente, foi realizada a seleção dos temas
das músicas procurando respeitar o planejamento pedagógico,
principalmente as atividades relacionadas à língua portuguesa: produção
de texto.

A partir das músicas selecionadas foram organizadas as atividades
para trabalhar os significados das palavras, frases e do texto por meio
dos diferentes recursos de comunicação suplementar e/ou alternativa,
como no caso dos objetos, fotos e figuras do programa Boardmaker
(JOHNSON, 2004). Além das adequações do texto para cada necessidade
dos alunos, foram inseridas atividades adaptadas para a matemática e
ciências. A preocupação principal das atividades é garantir a
aprendizagem acadêmica dos alunos deficientes que estão em momentos
diferenciados do ponto de vista acadêmico.

Além dos objetivos acadêmicos, há a intenção e preocupação de
envolver a escola nos diferentes recursos de comunicação alternativa
para possibilitar a acessibilidade dos diferentes materiais na comunidade
e, com isso, facilitar e garantir o uso dos materiais na rotina da escola.
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Neste contexto, a participação nos eventos sociais com os demais alunos
é de fundamental importância. A elaboração dos diferentes textos
envolvendo a música pode estar vinculada às atividades dos alunos do
ensino regular. Seguem alguns exemplos de construção de texto:

MÚSICA: FESTA DO RODEIO MÚSICA: PRIMAVERA

Além do projeto da música foi possível trabalhar temas como “a soja” no
conteúdo da disciplina de ciências, “conto e reconto” de histórias com
diferentes conteúdos da língua portuguesa, “projeto da pizza”, “projeto
dos aniversários”, entre outros.

As atividades e recursos envolvendo a comunicação alternativa
devem fazer parte da rotina da sala de aula, quer especial ou do ensino
regular. Os materiais e procedimentos adaptados devem fazer parte do
contexto da sala para propiciar a participação de todos com a garantia
de possibilitar a aprendizagem acadêmica.

Oferecer a acessibilidade comunicativa para o aluno deficiente
não-falante é um compromisso não só dos professores, mas dos
profissionais da saúde em conjunto com a família e em parceria com as
ações das políticas públicas.
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Identificação das habilidades expressivas
utilizadas por um grupo de alunos

não-falantes durante atividades de jogos

Fabiana Sayuri SAMESHIMA1

Débora DELIBERATO2

1 INTRODUÇÃO

A literatura vem apontando o quanto as relações interpessoais
são importantes para a construção do conhecimento, desenvolvimento
acadêmico, pessoal e social do indivíduo. Nas relações interpessoais,
predominam as formas verbais de comunicação, ainda que outros
componentes não-verbais estejam presentes.

 As oportunidades de interação encontram-se limitadas quando
um aluno não consegue  comunicar-se tanto pela fala como pelo gesto.
Sabemos que grande parte dos alunos com necessidades educacionais
especiais apresenta severos distúrbios de comunicação oral dificultando
a interação professor-aluno, aluno-aluno e o processo de ensino-
aprendizagem.

A literatura tem se preocupado em identificar e analisar diferentes
possibilidades expressivas dos indivíduos não-falantes com o intuito de
poder utilizar diferentes técnicas e estratégias para melhorar, na medida
do possível, as trocas comunicativas e, com isso, favorecer o processo
interativo dos não-falantes (LIMONGI, 2000, 2003; DELIBERATO;
MANIZNI, ALVES, 2004; DELIBERATO; MATOS, 2004).

Para aqueles indivíduos que não conseguem comunicar-se por
meio das formas convencionais de comunicação, principalmente pela
fala, é que diferentes autores têm-se preocupado em desenvolver recursos
e procedimentos para possibilitar uma comunicação efetiva, visto que a

1 fabianasameshima@yahoo.com.br
2 Departamento de Educação Especial – FFC – Unesp – Campus de Marília -
Agência financiadora: MEC/CAPES/SEP/PROESP  - delibera@marilia.unesp.br
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comunicação suplementar e/ou alternativa pode favorecer a comunicação
dos indivíduos não-falantes, por meio de outras possibilidades além
das convencionais (DELIBERATO; MANZINI, 2000).

Segundo Glennen (1997), a Comunicação Alternativa envolve o
uso de gestos manuais, expressões faciais e corporais, símbolos gráficos
(bidimensionais, como fotografias, gravuras, desenhos e linguagem
alfabética), voz digitalizada ou sintetizada, dentre outros, como meios de
efetuar a comunicação face a face de indivíduos incapazes de usar a
linguagem oral.

Na área da Educação Especial, a expressão Comunicação
Alternativa vem sendo utilizada para designar um conjunto de
procedimentos técnicos e metodológicos junto a pessoas acometidas por
alguma doença, deficiência ou alguma situação temporária ou
permanente que impeça a comunicação com demais pessoas pelos
recursos usualmente utilizados, mais especificamente a fala (THIERS,
1995; MANZINI, 2001).

As oportunidades de integração e interação social para as pessoas
com comprometimento da linguagem oral vêm crescendo cada dia mais,
por conta das novas tecnologias que lhes permitem conversar, escrever,
controlar melhor seu meio ou ter acesso a um computador para
desenvolver as tarefas educacionais.

Os procedimentos habilitadores voltados à comunicação não
devem somente se preocupar com os aspectos mecânicos ou eletrônicos,
mas também com as condições interpessoais.

Soro-Camats (2003) discutiu duas questões que estão relacionadas
quando se fala de habilitação do meio interpessoal da pessoa com
deficiência, principalmente aquela que apresenta um comprometimento
da linguagem oral. A primeira questão está voltada para o ajuste das
habilidades de interação das pessoas mais significativas do meio, como
familiares, educadores e colegas de classe. A segunda consiste em
melhorar as estratégias de intervenção, tanto em contextos naturais como
em situações terapêuticas ou de instruções especiais.

Conforme Basil (2003), a habilitação compreende o esforço para
conseguir o máximo desenvolvimento das capacidades e habilidades
das pessoas com deficiência e a modificação do espaço físico, além da
compreensão das exigências sociais, atitudes, conhecimentos e
habilidades de todos os membros da sociedade, a fim de suprir os
obstáculos, as barreiras de comunicação e as atitudes desfavoráveis que
limitam o crescimento pessoal e a qualidade de vida dessas pessoas.
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Uma das barreiras para o processo de comunicação pode ser
observada quando o indivíduo não apresenta a possibilidade de usar a
linguagem oral, ou seja, a fala para manifestar seus desejos, sentimentos
e necessidades, mesmo que tenha a compreensão preservada, como pode
ocorrer com os que apresentam paralisia cerebral. Neste contexto, o aluno,
embora não-falante, pode contar com outras possibilidades expressivas.

As habilidades comunicativas de alunos deficientes não-falantes
têm sido objeto de estudos pelos pesquisadores que estão preocupados
em garantir que estes indivíduos possam demonstrar suas reais
potencialidades em diferentes contextos, principalmente com
interlocutores falantes. Os trabalhos direcionados aos aspectos interativos
e comunicativos de grupos de alunos e/ou indivíduos não-falantes são
escassos. Em vista disso, surgiu o interesse em desenvolver este trabalho.

2 OBJETIVO

Identificar as habilidades expressivas utilizadas por um grupo de
alunos não-falantes durante atividades de jogos.

3 MATERIAL E MÉTODO

3.1 SUJEITOS

Participaram deste estudo três alunos com paralisia cerebral, do
sexo masculino, com idades entre 13 e 16 anos, com severos distúrbios
na comunicação oral, sem déficit visual, auditivo e cognitivo. Os alunos
freqüentavam classe especial e eram usuários de recursos de comunicação
suplementar e alternativa.

3.2 LOCAL

A coleta ocorreu no Laboratório de Educação Especial Prof. Ernani
Vidon Unesp/Marília.

3.3 INSTRUMENTO DE PESQUISA

Para este estudo foram selecionados quatro jogos,  sendo eles: jogo
de botão, jogo da mímica, corrida de carros e cara a cara.

Os jogos foram escolhidos como instrumento de pesquisa, pois
estes poderiam propiciar maior interação entre o grupo de alunos não-
falantes, favorecendo a participação dos alunos durante a realização
das atividades.
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O jogo é reconhecido como meio de fornecer à criança um ambiente
agradável, motivador, planejado e enriquecido que possibilita a
aprendizagem de várias habilidades. Nos jogos, as crianças exercitam
os processos mentais, desenvolvem a linguagem, hábitos sociais,
modelam suas atitudes como estratégia para a socialização e
desenvolvimento cognitivo.

Almeida (1995) discutiu que a brincadeira simboliza a relação
pensamento-ação da criança e, sendo assim, constitui-se provavelmente
na matriz de formas de expressão da linguagem gestual, falada ou escrita.

3.3.1 COMPOSIÇÃO DE CADA JOGO

1. Jogo de botão - O jogo foi composto por 18 botões coloridos, quatro
gols e três rodos.

2. Jogo da mímica - O jogo foi composto por um tabuleiro contendo 24
figuras (cachorro, gato, pássaro, cobra, peixe, sapo, cantar, videogame,
futebol, nadar, chorar, chuva, pipa, monstro, carro, polícia, telefone,
escrever, festa junina, dançar, brigar, andar de bicicleta, beijar e
vampiro).

3. Corrida de carro - O jogo foi composto por uma pista (construída com
o jogo Crie e monte), carros, caminhões e um dado.

4. Cara a cara - O jogo foi composto por três tabuleiros e 24 fichas.

3.4 PROCEDIMENTO PARA COLETA DE DADOS

Primeiro procedimento: seleção dos jogos

A pesquisadora selecionou previamente quatro jogos, sendo eles:
dominó, jogo da memória, cara a cara e jogo da mímica. Os jogos foram
confeccionados pela pesquisadora e foram expostos aos sujeitos no
primeiro encontro.

Segundo procedimento: apresentação dos sujeitos e instruções
sobre as atividades a serem realizadas

No primeiro momento foram feitas a apresentação dos participantes
do grupo e a explicação a respeito do estudo. Para a apresentação dos
sujeitos, a pesquisadora utilizou conversa espontânea. Cada sujeito contou
a respeito da sua vida como, por exemplo, o que gosta de fazer na escola,
em casa, as preferências por brinquedos e brincadeiras.
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Após o momento de conversa, a pesquisadora orientou os
participantes quanto às cinco instruções a serem realizadas:

1ª instrução: função de cada membro do grupo

A pesquisadora explicou aos sujeitos a função de cada membro do
grupo e das observadoras:

Pesquisadora: tinha o papel de mediadora e não poderia participar
dos jogos.

Sujeitos não-falantes: tinham o papel de estabelecer todas as regras
dos jogos e realizarem todas as atividades.

Observadoras: tinham o papel de anotar as situações
comunicativas presentes nos momentos de realização dos jogos e não
poderiam participar dos jogos e das discussões durante as atividades.

2ª instrução: escolha dos jogos

A pesquisadora expôs os quatro jogos previamente selecionados
para os participantes e solicitou a opinião de cada um a respeito da
escolha dos mesmos. Deixou livre para que cada sujeito mudasse ou
acrescentasse jogos de acordo com seus gostos e suas experiências
anteriores. Os sujeitos solicitaram duas mudanças: descartaram o jogo
de dominó e o da memória e acrescentaram dois outros jogos: Jogo de
corrida de carro e Jogo de botão.

3ª instrução: ordem de realização dos jogos

Após a definição dos jogos a serem realizados, a pesquisadora
solicitou que os participantes escolhessem a ordem de jogada. Antes,
esclareceu aos sujeitos que seria de responsabilidade deles a melhor forma
de definir a ordem, embora lhes tenha dado dicas como, por exemplo,
sorteio ou votação.

4ª instrução: líder de cada jogo

A pesquisadora solicitou que cada sujeito escolhesse um jogo para
ser o responsável, orientando-os de que ela não poderia dar dicas e nem
auxiliar na escolha dos líderes. Foi de responsabilidade dos participantes
definir a melhor forma de selecionar os líderes.
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5ª instrução: regras dos jogos

As regras dos jogos deveriam ser estabelecidas pelos próprios
participantes.  A pesquisadora não poderia intervir.

As regras dos jogos foram estabelecidas pelos participantes no
início de cada encontro. As regras de cada jogo foram estabelecidas,
portanto, no dia de sua realização.

Terceiro procedimento: realização dos jogos

Foram propostos encontros semanais, com duração de 1 hora, para
a realização de somente um jogo por encontro.

3.5 FORMAS DE REGISTRO

Para registrar a coleta de dados, foram utilizados filmagens e
registro cursivo realizado por observadoras.

Para filmar as atividades propostas nesse estudo foram necessárias
duas filmadoras: uma Filmadora Sony com foco no sujeitos A1 e A2, e
uma Filmadora Panasonic NV-A20 com foco na pesquisadora e sujeito
A3, ambas fixadas sobre tripé.

A técnica de vídeo foi utilizada para garantir a preservação da
situação real a ser observada, pois, havendo situações complexas de
comunicação e interação entre os sujeitos, a filmagem pode permitir ao
pesquisador uma situação confortável, que é a de escolher, entre os
diferentes enfoques, aquele que produzirá categorias apropriadas para
contemplar seu objetivo. Segundo Kreppner (2001), o vídeo permite que
uma situação possa ser observada repetidamente e comparada às outras
situações observadas. Para esse autor ainda, a tecnologia de vídeo é um
importante recurso para melhorar o consenso entre observadores.

Para completar as informações que seriam obtidas por meio das
filmagens, foi necessário o auxílio de três observadoras para registrar as
habilidades expressivas dos sujeitos  durante  a realização das
atividades. As observadoras foram orientadas a não interagirem com o
grupo de alunos no momento da realização das atividades, assim como
não dar dicas nas escolhas das regras dos jogos.

As observadoras utilizaram a técnica de registro cursivo, realizado
no momento da observação, em um período de tempo ininterrupto e que
consiste em registrar detalhadamente o que ocorre numa determinada
situação, de acordo com a seqüência temporal dos fatos, de forma que se
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possa visualizar os eventos observados como de fato ocorreram
(FAGUNDES,1993).

3.6 ANÁLISE DOS DADOS

Por se tratar de uma pesquisa de caráter qualitativo, a análise de
conteúdo tem sido a abordagem adequada e mais mencionada para a
análise de materiais volumosos coletados durante o estudo de
campo.Trata-se de uma técnica de redução de um grande volume de
material num conjunto de categorias de conteúdo. Propõe que o material
seja examinado e que a informação nele contida seja fragmentada em
termos da ocorrência de conteúdos ou categorias, freqüentemente pré-
estabelecidas (ANDRÉ, 1983).

A análise dos dados seguiu uma longa seqüência de atividades
iniciadas com a visualização do material de filmagem e posterior
transcrição das fitas. O material para análise foi composto em 5 dias de
filmagens correspondentes às atividades de jogos desenvolvidos pelo
grupo de alunos não-falantes.

Inicialmente foi realizada uma transcrição literal bem detalhada,
da fita 1, da filmadora 1, do primeiro jogo. A transcrição foi realizada de
acordo com a ocorrência e seqüência temporal dos fatos, registrando
todos os tipos de comunicação utilizados pela pesquisadora e pelo grupo
de alunos não-falantes da maneira que ocorreram de fato.

 Em seguida, a pesquisadora realizou a transcrição da fita 1, da
filmadora 2, do primeiro jogo, seguindo os mesmos critérios utilizados
anteriormente. As transcrições foram justapostas: os elementos iguais
foram mantidos e os elementos diferentes foram incorporados, resultando
em uma única transcrição mais completa e mais detalhada.

As transcrições das fitas das duas filmadoras foram
complementadas com as informações obtidas pelas observadoras do
diário de campo.  Foi realizado o mesmo procedimento para a transcrição
das demais fitas.

Essas transcrições foram analisadas e discutidas e, a partir delas,
foi possível estabelecer 8 categorias de habilidades expressivas, sendo
elas:

1. Categoria 1 - Verbal sem ajuda/vocal: foram considerados a emissão
de palavras articuladas, linguagem escrita, letras e números.
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2. Categoria 2 - Verbal com ajuda/não-vocal: foi considerada a utilização
de recursos de comunicação alternativa.

3. Categoria 3 - Não-verbal/vocal: foram consideradas as vocalizações,
risadas e palavras não articuladas.

4. Categoria 4 - Não verbal/não-vocal: foram considerados gestos,
indicações e expressões faciais.

5. Categoria 5 - Não verbal/não-vocal + Não verbal/vocal: foram
consideradas a utilização de gestos, as indicações ou expressões
faciais concomitantes às vocalizações, as risadas ou palavras não
articuladas.

6. Categoria 6 - Verbal sem ajuda/vocal + Não verbal/não-vocal: foram
consideradas as emissões de palavras articuladas concomitantemente
ao uso de gestos, indicações ou expressões faciais.

7. Categoria 7 - Não-verbal/vocal + Verbal com ajuda/não-vocal: foram
consideradas as emissões de vocalizações, risadas e palavras não
articuladas concomitantes ao uso de recursos de comunicação
alternativa.

8. Categoria 8 - Não-verbal/não-vocal + verbal com ajuda/não-vocal:
foi considerada a utilização da pasta de recursos de comunicação
alternativa concomitante aos gestos, expressões faciais, indicações.

Foram utilizadas categorias já existentes na literatura, propostas
por Millikin (1996), mas para a análise deste trabalho houve necessidade
de acrescentar outras categorias àquelas já propostas pelo autor
(MILLIKIN, 1996).

As categorias estabelecidas foram encaminhadas para 2 juízes da
área. O índice de concordância entre a pesquisadora e o juiz 1 foi de
100% e, entre pesquisadora e juiz 2, de 86,4%.

4 RESULTADOS

As diferentes intenções e necessidades de expressar as vontades,
sentimentos, desejos podem variar segundo o momento do interlocutor,
sua intenção, interesse e, principalmente, em função dos demais
interlocutores.  A atividade em grupo pode facilitar o intercâmbio entre
os participantes, favorecer a realização do procedimento e, também,
propiciar a aprendizagem.

O objetivo de analisar as possibilidades expressivas de um grupo
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de alunos não-falantes poderá desencadear o pensar a respeito de como
ações pedagógicas e/ou terapêuticas realizadas em sala de aula ou em
outros ambientes poderão propiciar a inclusão destes alunos no contexto
das atividades. Soro-Camats (2003) salienta que uma das questões do
trabalho da habilitação do deficiente consiste em melhorar as estratégias
de intervenção, tanto em contextos naturais como em situações
terapêuticas ou de instruções especiais.

Na Tabela 1, é possível observar as habilidades expressivas
utilizadas pelo grupo de alunos não-falantes durante a realização dos
jogos.

Tabela 1– Uso das categorias das habilidades expressivas do grupo de
alunos não-falantes durante os jogos.

É possível observar, pela Tabela 1, que os jogos propiciaram ao
grupo de alunos não-falantes o uso de diferentes habilidades expressivas.

O uso dos gestos representativos, das expressões corporais e
faciais, ou seja, a categoria 4, não-verbal/não-vocal, apresentou um
número maior de uso em todos os jogos.  Entre os jogos realizados, houve
diminuição do uso desta categoria no jogo corrida de carro, como se
observa na Tabela 1. Tal fato pode estar relacionado com as regras do
jogo que não propiciaram momentos de troca de informações, ou seja, os
alunos realizaram a atividade com predomínio da ação motora.

O uso da pasta de comunicação se fez presente em todos os jogos
com predomínio no jogo cara a cara Este resultado pode indicar a
importância do uso do jogo para inserir e ampliar o uso da pasta de
comunicação pelo aluno não-falante.

A literatura salienta a importância do jogo e suas adaptações no
processo de aprendizagem para o aluno com deficiência física (MANZINI,
1999). Os resultados aqui encontrados demonstram que o jogo pode

 Categoria 1  
Verbal sem 

ajuda/ 
vocal 

 
 

Categoria 
2 

Verbal com 
ajuda/não-

vocal 

Categoria 
3 

Não-
verbal/ 
Vocal 

Categoria 
4 

Não-
verbal/ 

não-vocal 

Categoria 
5 

Não-verbal/não-
vocal+não 

verbal/vocal 

Categoria 
6 

Verbal sem 
ajuda/vocal 

+não-
verbal/não-

vocal 

Categoria 
7 

Não 
verbal/vocal+

verbal com 
ajuda/não-

vocal 

Categoria 
8 

Não-
verbal/não-

vocal+verbal 
com 

ajuda/não-
vocal 

Jogo de 
botão 

22 11 95 145 110 07 07 02 

Jogo da 
mímica 

48 59 91 158 68 10 10 - 

Jogo de 
corrida 

20 1 17 84 31 - 4 3 

Cara a 
cara 

27 114 78 130 107 4 18 1 
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favorecer a aprendizagem e, também, as habilidades expressivas.

A seguir serão apresentados e discutidos os jogos realizados.

JOGO DE BOTÃO

Como pode ser observado na Tabela 1, o jogo de botão
proporcionou o uso de todas as categorias das habilidades expressivas.
Não só o jogo, propriamente dito, que facilitou as trocas comunicativas,
mas também as situações envolvidas para sua realização. É o caso do
estabelecimento de regras, como estabelecer a quantidade e as cores dos
botões para cada participante, definir o posicionamento inicial de cada
botão na mesa, quantos gols fariam parte da atividade e onde ficariam
localizados, quem começaria o jogo, quantas vezes poderiam jogar o
botão, como seriam marcados os pontos e quem os marcaria.

Observou-se que as categorias mais utilizadas foram a 3, 4  e 5, ou
seja, não-verbal/vocal; não-verbal/não-vocal e não-verbal/não-vocal +
não-verbal/vocal respectivamente. Entre as categorias mais utilizadas
está a categoria 4, não-verbal/não-vocal. O grupo de alunos utilizou
predominantemente os gestos representativos e as expressões corporais
e faciais.

Durante a realização do jogo, observou-se que o uso de objetos
concretos foi um facilitador no processo de interação do grupo de alunos
não-falantes. A literatura tem apontado que a utilização de objetos concretos
facilita a troca comunicativa entre os indivíduos não-falantes,
principalmente daqueles alunos que, em função do seu desenvolvimento,
necessitam de tais materiais (MANZINI;  DELIBERATO, 2004; REILY,
2004).

JOGO DA MÍMICA

As categorias mais utilizadas neste jogo foram 3, 4 e 5, não-verbal/
vocal; não-verbal/não-vocal e não-verbal/não-vocal + não-verbal/vocal,
ou seja, os alunos utilizaram as vocalizações; os gestos representativos,
expressões corporais e faciais e as vocalizações concomitantes aos gestos.

Como pode ser observado na Tabela 1, a categoria não-verbal/
não-vocal, assim como já foi discutido no jogo de botão, também foi a
mais utilizada pelo grupo de alunos. Tal fato pode ser explicado pelo
predomínio do uso de questões não-verbais previstas pelo jogo. As
habilidades não-verbais, como uso dos gestos representativos, podem
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favorecer a troca comunicativa mais imediata. Embora esse fato tenha
sido evidenciado neste trabalho, é preciso reconhecer que os alunos com
paralisia cerebral podem apresentar dificuldades motoras que dificultam
o processo expressivo por meio dos gestos, como Limongi (2003) descreve.

JOGO DE CORRIDA DE CARRO

Por meio da Tabela 1 é possível observar que, no jogo de corrida de
carro, as categorias mais utilizadas foram 4 e 5, ou seja, não-verbal/não-
vocal e não-verbal/não-vocal + não-verbal/vocal. É possível observar
ainda que esse foi o jogo que menos utilizou as categorias das habilidades
expressivas.

Foi possível perceber que os alunos estavam atentos à realização
do movimento dos materiais do jogo, como no caso do dado e do carro.
Embora o jogo de corrida tenha sido uma escolha do grupo e ter sido
realizado no terceiro encontro das atividades, estes aspectos não
garantiram a ampliação do uso das habilidades expressivas entre os
participantes. Este fato é importante para que os profissionais da
educação e da saúde fiquem atentos à necessidade das adequações dos
materiais selecionados de acordo com os objetivos de ensino e/ou
reabilitação estabelecidos. Durante o estabelecimento das regras desse
jogo, houve a preocupação em mudar a estratégia previamente
estabelecida para facilitar as trocas comunicativas entre os participantes,
e, com isso, proporcionar o uso das habilidades expressivas. Nessas
regras foram inseridos obstáculos durante o percurso do carro para que,
em cada parada, o interlocutor não-falante fosse instigado a iniciar ou
manter um diálogo.

Penteado (2003) propõe a necessidade da adaptação da estratégia
para que a interação ocorra de forma satisfatória. No caso apresentado,
a interação entre os participantes do grupo ocorreu, mas o recurso
demonstrou não garantir a ampliação das habilidades expressivas.

JOGO CARA A CARA

Por meio da Tabela 1, é possível observar que este jogo
proporcionou o uso de todas as habilidades expressivas. Durante o jogo
cara a cara, as categorias das habilidades expressivas mais utilizadas
foram Não-verbal/não-vocal; Verbal com ajuda/não-vocal e Não-verbal/
não-vocal+não verbal/vocal. Convém informar que nesse jogo, a
pesquisadora confeccionou figuras a respeito da temática, fato que poderia
explicar o maior uso da categoria 2, verbal com ajuda/não-vocal, ou seja,
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a utilização dos recursos de comunicação alternativa como fotos, figuras
e a pasta de comunicação.

A categoria 5, o uso dos gestos associados à vocalização, apresentou
resultado semelhante ao do jogo de botão. Em ambos os jogos, a regra
seria usar gestos de indicação para responder : no jogo de botão, indicavam
o carro ou algo na pista e emitiam som; no jogo cara a cara, levantavam o
braço e também emitiam o som. Logo, seria uma estratégia dos alunos
para chamar a atenção da pesquisadora.

5 CONCLUSÕES

1. Os jogos propiciaram ao grupo de alunos não-falantes o uso das
diferentes habilidades expressivas.

2. O jogo de botão e o cara a cara proporcionaram o uso de todas as
categorias das habilidades expressivas.

3. O jogo de corrida de carro foi o que menos proporcionou o uso das
habilidades expressivas do grupo de alunos não-falantes.

4. O uso de recursos de comunicação suplementar e alternativa se fez
presente em todos os jogos com predomínio no jogo cara a cara.

5. A categoria não-verbal/não-vocal foi a mais evidente em todos os
jogos.

6. A categoria verbal sem ajuda/vocal foi utilizada somente pelo
participante 2.

7. Foi possível observar que os recursos de comunicação alternativa,
objetos concretos, o conhecimento prévio dos centros de interesse e
da rotina dos alunos foram aspectos facilitadores no processo de
interação do grupo de alunos não-falantes.

8. As adaptações dos jogos e estratégias foram facilitadores para a
inserção do aluno não-falante na atividade e para o processo de
interação.

9.  A antecipação de resposta realizada pelo interlocutor falante
diminuiu as possibilidades de o aluno não-falante usar as diferentes
habilidades expressivas.
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Percepção dos professores sobre a
modificação da prática pedagógica para

o ensino do aluno deficiente inserido
no ensino regular1

Walkiria Gonçalves REGANHAN2

Lígia Maria Presumido BRACCIALLI3

1 INTRODUÇÃO

A Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais
Especiais, realizada na cidade de Salamanca, na Espanha, entre 7 a 10
de junho de 1994, reafirmou o compromisso com a Educação para Todos,
reconheceu e analisou as mudanças fundamentais de políticas
necessárias, para favorecer o enfoque da educação integradora, a fim de
atender a todas as crianças, sobretudo as que têm necessidades
educacionais especiais (BRASIL, 1994).

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(BRASIL/MEC, 1998), em todos os locais de ensino, os currículos deverão
ajustar-se às condições do aluno com necessidades educacionais
especiais. Cabe aos estabelecimentos de ensino a organização e a
operacionalização dos currículos escolares, em seus projetos
pedagógicos, incluindo as disposições necessárias para o atendimento
às necessidades especiais dos alunos.

A partir das garantias propostas pela legislação, busca-se a
operacionalização da inclusão, como um sistema de ensino que satisfaça
às necessidades educacionais especiais de todos os indivíduos.

1 Este estudo é parte da pesquisa de mestrado “Recursos e estratégias para o ensino
do aluno deficiente: percepção dos professores”, desenvolvida no programa de pós-
graduação em Educação da Faculdade de Filosofia e Ciências de Marília – Unesp.
2 FFC - Unesp – profwalkiria@hotmail.com
3 – FFC - Unesp – bracci@marilia.unesp.br - Agência financiadora: MEC/SEESP/
CAPES/PROESP
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Isso poderia ser possível por meio da elaboração de propostas
pedagógicas; capacitação dos docentes e outros profissionais envolvidos;
compromisso com o plano de trabalho; apoio especializado; avaliações
adequadas; adaptação do recurso pedagógico e articulação da escola
com as famílias (SILVA; MACHADO, 1998).

Todas as garantias de acesso à escola tendem a possibilitar que os
alunos com deficiência passem a ter as mesmas oportunidades que são
oferecidas aos outros alunos.

A partir da perspectiva de inclusão, surgiram diversas discussões,
no campo da educação, com o objetivo de cumprir as propostas de ensino
de qualidade para todos, independente das necessidades do aluno
(MENDES, 2001; FERREIRA, 2004; OMOTE, 2004).

A presença do aluno deficiente na escola pressupõe uma mudança
no interior da mesma, seja nos procedimentos de ensino, na avaliação,
no currículo, enfim, em todas as áreas do sistema escolar (AGUIAR,
DUARTE; 2005).

A compreensão da importância de modificar as práticas
pedagógicas utilizadas em sala de aula é fundamental para a obtenção
de respostas a questões que envolvem  um ensino heterogêneo, que
respeite a diversidade dos alunos e possibilite sua aprendizagem.

A mudança deve ocorrer na escola inclusiva, ou seja, esta não
deve excluir aqueles que possuem dificuldades severas, mas deve ser
uma escola aberta à diversidade, com propostas curriculares adaptadas
às necessidades dos alunos (PELOSI, 2003).

2. OBJETIVO

Este estudo teve como objetivo identificar, por meio de relatos de
professores do ensino regular, as modificações realizadas na prática
pedagógica após a inserção de aluno deficiente em sua sala.

3. MÉTODO

Participaram do estudo 22 professores do ensino infantil, ensino
fundamental ciclo I e II e ensino médio, da cidade de Marília, que tinham
alunos deficientes inseridos em suas salas de aula.  No Quadro 1, são
apresentadas algumas características dos participantes do estudo.
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Quadro 1 - Características dos participantes do estudo.

3.1 LOCAL

A coleta de dados do estudo foi realizada nas escolas de ensino
regular Municipais e Estaduais.

3.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DOS PARTICIPANTES

Foram incluídos neste estudo professores do ensino regular que
informaram ter matriculado,  em suas salas, alunos com deficiência física,
mental, auditiva, visual e múltipla.

Foram excluídos do estudo os participantes que apontaram ter
alunos inseridos em suas salas com dificuldade de aprendizagem.

4 PROCEDIMENTOS PARA SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES, ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTO

DE PESQUISA E COLETA DE DADOS

Para seleção dos participantes do estudo, realizou-se inicialmente,
um mapeamento dos professores do ensino público regular da cidade de
Marília que tinham inseridos em suas salas alunos com deficiência.

 
Participantes 

Nível de ensino Deficiência do 
aluno 

 
Participantes 

Nível de 
ensino 

Deficiência do 
aluno 

P1 
Ensino municipal 

Educação infantil Deficiência múltipla P12 
Ensino municipal 

Ensino 
fundamental – 

Ciclo I 

Deficiente mental 

P2 
Ensino municipal 

Educação infantil Deficiente físico P13 
Ensino municipal 

Ensino 
fundamental – 

Ciclo I 

Deficiente mental 

P3 
Ensino municipal 

Educação infantil Deficiente mental P14 
Ensino municipal 

Ensino 
fundamental – 

Ciclo I 

Deficiência múltipla 

P4 
Ensino municipal 

Educação infantil Deficiente mental P15 
Ensino municipal 

Ensino 
fundamental – 

Ciclo I 

Deficiente mental 

P5 
Ensino municipal 

Educação infantil Deficiente mental P16 
Ensino municipal 

Ensino 
fundamental – 

Ciclo I 

Deficiente físico 

P6 
Ensino municipal 

Educação infantil Deficiente auditivo P17 
Ensino estadual 

Ensino 
fundamental – 

Ciclo II 

Deficiente auditivo 

P7 
Ensino municipal 

Educação infantil Deficiente mental P18 
Ensino estadual 

Ensino 
fundamental – 

Ciclo II 

Deficiente visual 

P8 
Ensino municipal 

Educação infantil Deficiente mental P19 
Ensino estadual 

Ensino 
fundamental – 

Ciclo II 

Deficiente visual 

P9 
Ensino municipal 

Educação infantil Deficiente visual P20 
Ensino estadual 

Ensino médio Deficiente auditivo 

P10 
Ensino municipal 

Educação infantil Deficiente mental P21 
Ensino estadual 

Ensino 
fundamental – 

Ciclo II 

Deficiente físico 

P11 
Ensino municipal 

Ensino fundamental – 
Ciclo I 

Deficiente mental P22 
Ensino estadual 

Ensino 
fundamental – 

Ciclo II 

Deficiente auditivo 
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Posteriormente, foi agendado dia e horário na Secretaria Municipal da
Educação e na Diretoria de Ensino para apresentação da proposta de
pesquisa e para aquisição da lista de alunos deficientes inseridos no
ensino regular e suas respectivas escolas.

Para a realização da coleta de dados, elaborou-se um questionário,
que atendia ao objetivo da pesquisa.

Após estudo e discussão dos conteúdos teóricos referentes à
temática pesquisada e ao processo de elaboração e aplicação de
questionário, delinearam-se tópicos que permitiram e facilitaram a
construção de um questionário.

O questionário foi submetido a três juízes, pesquisadores com
comprovada experiência na temática em estudo e em construção de
instrumentos dessa natureza.

As sugestões fornecidas pelos juízes foram significativas e
incorporadas ao questionário.

Na seqüência, foi realizado um estudo-piloto com 10 professores
da cidade de Bauru. A partir das informações obtidas com o teste-piloto,
foram realizadas as últimas modificações no questionário.

O questionário final, para este estudo, contava com uma pergunta
aberta, com o seguinte questionamento: “O que você modificou em sua
prática pedagógica após a inserção do aluno deficiente?”.

Para coletar os dados, foram entregues, à coordenadora pedagógica
do município, 100 envelopes, referentes ao número de alunos inseridos
nas escolas municipais da cidade de Marília. Estes envelopes foram
enviados às diretoras das escolas, por meio de malote, e continham a
proposta do estudo, com as autorizações a serem preenchidas pelos
participantes, com o questionário e com uma carta explicativa. Na carta,
constavam informações sobre a pesquisa que seria realizada em suas
escolas, o preenchimento dos questionários e o prazo de entrega para o
recolhimento dos mesmos.

Devolveram os questionários respondidos 16 participantes do
ensino infantil municipal e 5 participantes do ensino fundamental
municipal.

Nas escolas de ensino estadual, a Diretoria de Ensino solicitou
que o início da pesquisa ocorresse no primeiro semestre de 2005.

Nas 12 escolas estaduais que autorizaram a realização da
pesquisa, foi combinado dia e hora do HTPC para a distribuição dos
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questionários. Os professores receberam o instrumento,  e a pesquisadora
estipulou prazo de devolutiva de duas a três semanas para devolução do
material. Esse procedimento se estendeu de março a maio de 2005.

Das escolas de ensino estadual, retornou apenas um questionário
respondido por um participante do ensino médio.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise da pergunta aberta do questionário permitiu identificar
quatro categorias: 1) Adaptação da prática pedagógica para o ensino do
aluno deficiente; 2) Estratégias de ensino utilizadas na prática pedagógica
para o ensino do aluno deficiente; 3) Recursos utilizados pelos professores
para o ensino do aluno deficiente e 4) Inserção do aluno deficiente sem a
necessidade de adaptação de procedimentos de ensino.

5.1 ADAPTAÇÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA PARA O ENSINO DO ALUNO DEFICIENTE

Em relação a esta categoria, pôde-se observar a integração e
socialização do aluno deficiente com os amigos da sala e dos amigos da
sala com o aluno deficiente. Quatro dos participantes apontaram a
importância de realizar a integração e a socialização do aluno deficiente
com a turma, porém, discute-se aqui se existe a necessidade de utilizar
um procedimento específico para integração deste aluno.

É uma pergunta difícil, já que a interação do aluno com a turma era
mais socialização. Quando ele estava presente a prioridade era a
conversa, a brincadeira, o exercício da solidariedade e do respeito.
(P1)

Minha postura, a adaptação da turma com relação a ele e vice-versa.
(P3)

No início a adaptação minha e a da turma com relação a ele
e em seguida ao grupo para desenvolver a socialização e integração
para que sentisse segurança. (P4)

Trabalhar com as outras crianças da sala a solidariedade, respeito
mútuo, não discriminação. (P10)

A adaptação do aluno com os amigos de sala e professor é
importante para auxiliar a prática pedagógica e para favorecer a
independência e autonomia dentro da escola e da sala de aula.
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Em relação à socialização e interação dos alunos deficientes com
os outros alunos, Martins (1999) abordou essa questão no estudo
realizado com a inserção de crianças com Síndrome de Down. Naquele
estudo, a preocupação inicial dos professores era que o aluno deficiente
pudesse atrapalhar a formação do restante da turma, porém o pesquisador
acompanhou o andamento da turma e não houve registro de que a
presença do aluno deficiente no ensino regular tenha impedido o
desenvolvimento da sala.

O que permite refletir se existe a necessidade de elaborar
procedimentos específicos para inserção do aluno deficiente?

Os participantes do nosso estudo indicaram a preocupação com a
adaptação do aluno deficiente, porém acredita-se que a socialização,
integração e adaptação de todos os alunos ocorram de forma natural no
início do ano letivo, independente das limitações encontradas pelo aluno
e de sua deficiência.

Porém, nos casos em que o professor observar discriminação ou
dificuldade de socialização, este poderia propor atividades de integração
e não trabalhar como temática específica, para não expor as dificuldades
de socialização do aluno com a sala ou vice-versa.

Acredita-se que o professor deva intervir a fim de favorecer a
socialização do aluno deficiente de modo que as dificuldades peculiares
desse aluno não sejam expostas, como impedimento para interação com
os amigos da turma e para o seu aprendizado.

Os participantes manifestaram-se, também, sobre a necessidade
de adaptação curricular e adaptação da avaliação. Verificou-se que três
participantes indicaram como necessária a adaptação do currículo e dois
participantes pontuaram a adaptação da avaliação.

Estratégia de trabalho, maior uso de materiais concretos, estagiários
de apoio, elaboração de documento de adaptação curricular. (P8)

Elaboração de um plano individual de trabalho específico para o
aluno. (P11)

Modifica o conteúdo e estrutura da avaliação [...]. (P2)

Os participantes P8 e P11 indicaram que seus alunos tinham
diagnóstico de deficiência mental. Para que a inclusão desses alunos no
ensino regular ocorresse com sucesso, os professores apontaram a
necessidade de realizar a adaptação curricular.
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O participante P2, que tinha um aluno com deficiência física em
sua sala, citou a necessidade de adaptar a estrutura da avaliação.
Pressupõe-se, assim, que o participante procurou instrumentos
diferenciados para realizar a avaliação do seu aluno, ou seja, adaptaram
a avaliação proposta de acordo com as necessidades de cada aluno.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL,
1999), as adaptações colocam em destaque a adequação do ensino às
necessidades especiais apresentadas pelos alunos deficientes inseridos
no ensino regular.

As adaptações curriculares constituem possibilidades
educacionais de atuar frente às dificuldades de aprendizagem dos alunos.
Não pressupõem um novo currículo, mas um currículo dinâmico, alterável
e passível de ampliação (BRASIL, 1999).

Já adaptação da avaliação diz respeito à seleção de técnicas e
instrumentos para avaliar o aluno. As modificações devem ser sensíveis
na forma de apresentação das técnicas e dos instrumentos de avaliação
(BRASIL, 1999).

5.2 ESTRATÉGIAS DE ENSINO UTILIZADAS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA PARA O ENSINO DO

ALUNO DEFICIENTE

Nesta categoria, os participantes descreveram que utilizavam as
seguintes estratégias para o ensino do aluno deficiente: a) modificação
da atividade; b) modificação da postura e da prática do professor frente
ao aluno deficiente; c) atendimento individual; atividades diversificadas;
d) atividades diferenciadas; e) mudança do lugar do aluno na sala de
aula; f) maior atenção para aluno; g) planejamento individual –
considerando dificuldades e necessidades; h) acompanhar professora
pela sala – ajudante; i) estratégias específicas às necessidades patológicas
do aluno; j) uso da LIBRAS; l) conteúdo diferente; m) sistema de monitoria
(aluno ajuda aluno) e n) regras específicas para o aluno.

Os participantes redigiram estratégias de ensino utilizadas na
sala de aula, como procedimento diferenciado dos utilizados no dia-a-
dia escolar.

A escolha da estratégia mais adequada possibilita o sucesso da
aprendizagem, pois amplia as experiências de aprendizagem,
criatividade e flexibilidade (MASSETTO, 1995).
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A seguir, foi possível observar o que os participantes redigiram em
relação às estratégias de ensino que deveriam ser utilizadas com seus
alunos deficientes.

Passei a me preocupar com ele, no momento em que mudamos de
lugar, pois ele ficava sentado. Em sala de aula com atividades que
ele poderia fazer, dava um atendimento especial. (P5)

Uma atenção especial mais individualizada. (P6)

Atenção nas atividades propostas, acompanhamento mais direto.
(P7)

Realização de um plano de ensino individual para trabalhar suas
dificuldades e necessidades. (P12)

Adaptação das atividades propostas. (P13)

Preparando atividades diversificadas. (P14)

Adaptação da metodologia às necessidades do aluno. (P16)

Entende-se que os participantes buscaram estratégias que visavam
à independência e autonomia dos alunos, a fim de possibilitar a
participação destes, sem expor as dificuldades dos mesmos, mas
procurando permitir a participação dos alunos deficientes, juntamente
com os outros alunos.

É importante eliminar atividades que não beneficiam o aluno, ou
que lhe impossibilite a execução. No entanto, é necessário introduzir
atividades complementares específicas para o aluno, individualmente
ou em grupo (BRASIL, 1999).

Na fala de alguns professores do estudo de Beraldo (1999),
observou-se que alguns professores trabalharam igualmente com todos
os alunos e em outros momentos estes apontaram que deveria ter maior
preparo para trabalhar com os alunos deficientes.

5.3  RECURSOS UTILIZADOS PELOS PROFESSORES PARA O ENSINO DO ALUNO DEFICIENTE

Os participantes do estudo indicaram a necessidade de utilizar
materiais variados para o ensino do aluno deficiente.

[...] fichas de atividades. (P19)

Atendimento individualizado; Atividades xerografadas; Explicações
na lousa; Uso do vídeo. (P21)
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As respostas sugerem que os participantes, ao escolherem o recurso
a ser utilizado durante a aula, se preocuparam com o interesse, as
dificuldades e as necessidades do aluno com deficiência.

Os participantes procuraram, também, realizar adaptações dos
recursos existentes na sala.

Todo o material foi adaptado (xerox com atividades). (P17)

Como a criança tem apenas 10% da visão periférica sua apostila foi
ampliada e eu vou indicando na mesma, o que ela deve observar à
medida que a aula vai transcorrendo. (P18)

Adaptação do material de acordo com a necessidade do aluno. (P20)

Os participantes pontuaram uso de materiais concretos como
lousa, apostila, atividades xerocopiadas,  definidos por Gonçalves (1974)
como material didático.

O uso de recursos é fundamental para o ensino e para o
aprendizado, pois contribuem na estruturação, compreensão e
interpretação dos conceitos estudados (SHIMITZ, 1984; CERQUEIRA;
FERREIRA, 2005).

Os dados remeteram a pensar que os professores, mesmo com suas
dificuldades, como falta de experiência com aluno deficiente ou falta de
formação especializada, procuraram realizar modificações em sua aula.

5.4 INSERÇÃO DO ALUNO DEFICIENTE SEM A NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO DE

PROCEDIMENTOS DE ENSINO

Os sete participantes que descreveram não realizar nenhuma
mudança na aula justificaram que o aluno com deficiência, em sua sala,
não necessitou de adaptação.

Observar as necessidades educacionais especiais dos alunos para
realizar a adaptação é necessário de acordo com Blanco (1995).

Entende-se que a adaptação é importante para transmissão de
novos conteúdos, mas esta só deveria ser feita de acordo com a
necessidade do aluno.

É importante o professor refletir sobre sua prática de ensino, a fim
de conhecer e entender seus métodos e o aluno (OMOTE, 2001).

A criança se locomove sozinha, portanto não houve necessidade de
modificação. (P2)
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Nada, trata-o como um aluno normal, ele usa óculos (12 graus) e o
único cuidado que tenho é observar se ele está entendendo e
conseguindo desenvolver o trabalho (atividade proposta). (P9)

Não houve modificação porque a aluna conseguia realizar todas as
atividades propostas. Sua deficiência se limita à não-flexão das pernas.
(P15)

Os professores que não realizaram adaptação justificaram que os
seus alunos não necessitaram de modificações. Acreditavam que o
aprendizado aconteceria de forma natural, a partir da interação e
socialização do aluno com a sala.

6 CONCLUSÃO

Com os resultados obtidos nesta pesquisa, verificou-se que os
professores que tinham alunos deficientes inseridos em suas salas do
ensino regular apontaram a necessidade de modificação ou não da aula
a fim de favorecer o aprendizado do aluno.

Indicaram a necessidade do uso de recursos e estratégias para
aqueles alunos deficientes que necessitavam ou não de modificação dos
procedimentos de ensino e a necessidade de adaptar a atividade de forma
gradativa e constante, respeitando o caráter processual do ensino.

Acredita-se que o ensino dos alunos deficientes deva ocorrer em
ambiente integrado e que os professores devam buscar, quando
necessário, os meios mais adequados para o ensino desses alunos, mesmo
que este ensino adequado inclua ou não modificação na aula.

Concluindo, pode-se afirmar que este estudo trouxe informações
relevantes de como tem ocorrido a prática de ensino dos professores com
alunos deficientes no ensino regular da cidade de Marília sobre as
modificações ou não realizadas em sala de aula.
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Concepções de professores sobre a
sexualidade de pessoas com deficiência1

Ana Cláudia Bortolozzi MAIA 2

Maria Salete Fábio ARANHA3

INTRODUÇÃO

Ainda é incipiente a discussão sobre a sexualidade da pessoa com
deficiência entre os professores, tanto no ambiente do ensino especial
(escolas especiais ou classes especiais), quanto no ambiente do ensino
comum. Em geral, quando há discussões sobre o tema,  priorizam-se as
técnicas de controle da sexualidade manifestada entre os alunos e
vigoram valores pessoais irrefletidos que contém juízos negativos sobre
certos comportamentos e atitudes, especialmente em relação à
masturbação, namoro, casamento, reprodução, esterilização, dentre
outros.

Os autores que estudaram a manifestação da sexualidade de
pessoas com deficiência como Blackburn (2002), Buscaglia (1997),
Gherpelli (1995), Glat (1992), Maia (2001a) e Pinel (1993) afirmam que há
uma integridade da sexualidade em toda pessoa com deficiência,
independentemente das possíveis limitações biológicas, psicológicas ou
sociais. Ninguém se torna assexuado em função de uma incapacidade
física, sensorial ou mental, pois,  a sexualidade, compreendida como um
conceito amplo e cultural (MAIA, 2001b; NUNES, 1987), é inerente ao ser
humano.

Há dois grandes equívocos em relação à sexualidade das pessoas
com deficiência que comumente permeiam as concepções de pais,

1 Parte integrante da tese de Doutorado “Sexualidade e Deficiência no Contexto
Escolar”, defendida na Unesp/Marília em dezembro de 2003 da primeira autora,
sob orientação da segunda autora.
2 Departamento de Psicologia/ Faculdade de Ciências/ UNESP, Bauru. E-mail:
aclaudia@fc.unesp.com.br
3 Ex-professora do Programa de Pós-Graduação em Educação/ UNESP, Marília. E-
mail: saranha@travelnet.com.br
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professores e outras pessoas que lidam com a pessoa com deficiência.
São equívocos, pois são crenças que refletem uma percepção distorcida e
parcial sobre a vida afetiva e sexual dessas pessoas. O primeiro é a crença
de que a sexualidade dessas pessoas é inexistente ou infantilizada (pura,
angelical, ausente). O segundo equívoco é a crença de que a sexualidade
seria agressiva, incontrolável, enfim, patológica (AMARAL, 1994; AMOR
PAN, 2003; DALL’ALBA, 1990; DENARI, 2002; GHERPELLI, 1995;
GIAMI; D’ALLONES, 1984; GLAT, 1992; TANG; LEE, 1999;
VASCONCELOS, 1996).

A concepção de que as pessoas com deficiência são assexuadas
provavelmente advém da dificuldade - de muitos pais e cuidadores-  em
lidar e reconhecer a sexualidade em seus filhos que, tratados como
crianças, são considerados “angelicais” e “puros”. A concepção da
sexualidade agressiva e incontrolável advém, em parte, da observação
de certas manifestações sexuais dos alunos com deficiência, que são,
muitas vezes, inadequadas no ambiente da escola. Entretanto, é preciso
considerar que esta inadequação é fruto da falta de um aprendizado
desde a infância, sobre quais comportamentos sexuais são aceitáveis
publicamente, além da forte repressão em relação a qualquer manifestação
afetiva e erótica que existe para estas pessoas (ASSUMPÇÃO JÚNIOR;
SPROVIERI, 1987; GHERPELLI, 1995; MAIA, 2001a, PINEL, 1993).

Dizendo de outro modo, a vivência da sexualidade no processo de
desenvolvimento humano vai ocorrer seja para deficientes ou não-
deficientes, porém, para a pessoa com deficiência, a descoberta do corpo
e do prazer em manipulá-lo pode ocorrer tardiamente, na puberdade,
quando o corpo já está desenvolvido. Os deficientes podem manifestar
condutas inadequadas por falta de aprendizado, o que pode levá-los à
ansiedade e a sofrer repressões sociais. Com o avanço da idade, a
socialização e a interação com outras pessoas podem ficar ainda mais
restritivas, limitadas ao ambiente da família e da escola, de modo que
muitas pessoas com deficiência podem ter dificuldades para discriminar
códigos de conduta e regras sociais; esta inadequação sexual, que tem
causas sociais, pode ser interpretada como inerente à deficiência (MAIA,
2001a; 2003; MAIA; ARANHA, 2005).

Acreditamos que a concepção dos professores de uma sexualidade
diferente e patológica nas pessoas com deficiência, seja pela crença numa
sexualidade considerada infantilizada ou agressiva, pode reforçar a
discriminação e a ausência de iniciativas de orientação sexual que
possibilitariam às pessoas com deficiência tanto o aprendizado de
manifestações sexuais adequadas como a possibilidade de usufruírem e
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se beneficiarem de uma vida mais prazerosa no campo afetivo e sexual,
com responsabilidade e prazer (MAIA; ARANHA, 2005).

Neste sentido, o desenvolvimento de uma sexualidade adequada
e prazerosa, para essas pessoas, vai depender da elaboração e da
aplicação de estratégias educacionais eficazes, que proporcionem uma
expressão saudável da sexualidade para que esta não seja encarada a
partir de crenças, concepções errôneas e equívocas que partem do senso
comum e da desinformação. É esta desinformação geral que estimula o
preconceito e restringe o direito dessas pessoas ao exercício de uma vida
sexual livre, plena e satisfatória (AMOR PAN, 2003; ASSUMPÇÃO
JÚNIOR; SPROVIERI, 1987; BLACKBURN, 2002; BUSCAGLIA, 1997;
MAIA, 2001a; 2003) .

Este estudo visa contribuir para esclarecer o que pensam os
professores sobre a sexualidade dos alunos que apresentam algum tipo
de limitação mental, física ou sensorial. Que diferenças os professores
consideram existir entre pessoas com deficiência e não-deficientes? Como
compreendem esta sexualidade: a partir de algum referencial teórico ou
pela observação assistemática no cotidiano? O objetivo foi investigar a
concepção de professores sobre a sexualidade de alunos com deficiência.
Trata-se de um estudo descritivo, a partir do relato de professores que
atuam no ensino especial (escolas especiais) e no ensino comum (alunos
com deficiência nas salas regulares) por meio de entrevistas. Acreditamos
que os resultados possam contribuir para esclarecer eventuais idéias
distorcidas acerca de supostas limitações ou exacerbações da sexualidade
atribuídas à deficiência, e propiciar novos aportes metodológicos para
consolidar propostas de orientação sexual voltadas à população com
deficiência no contexto escolar.

MÉTODO

PARTICIPANTES

Participaram deste estudo 40 professores, distribuídos em dois
grupos. Vinte professores ensinavam em classes comuns do ensino
regular e vinte, em classes especiais, em escolas comuns e em escolas
especiais. Nas escolas regulares, cada professor tinha, em sua sala de
aula, pelo menos um aluno com deficiência, já que participavam do
projeto de construção de escola inclusiva. Entre os professores do grupo
do ensino comum, 19 eram mulheres e apenas um era homem; no grupo
do ensino especial, todas eram mulheres.



6 6

MATERIAIS

Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um roteiro de
entrevista. A versão preliminar do roteiro de questões da entrevista foi
aplicada na situação piloto em três professoras, nas mesmas condições
das participantes da amostra, para aperfeiçoá-lo, tentando atingir melhor
os objetivos propostos. Também foi utilizado um gravador portátil, além
de fitas para a gravação, em áudio, do relato verbal, para posterior
transcrição.

PROCEDIMENTO DE COLETA E DE ANÁLISE

Todos os participantes foram previamente informados sobre as
finalidades e procedimentos da pesquisa e, ao concordarem com a
participação voluntária, assinaram um termo de consentimento,
respeitando-se as providências éticas em pesquisa com seres humanos.

O local da coleta de dados foi a escola em que o professor trabalhava,
em uma sala reservada, com a privacidade necessária para a entrevista,
em horário de trabalho coletivo (HTPCs), previamente agendado. A
entrevista foi realizada, individualmente, com cada professor. A
pesquisadora guiou-se pelas questões do roteiro e toda a interação verbal
foi transcrita na íntegra.

A análise dos dados foi feita, essencialmente, por meio da análise
qualitativa a partir da análise de conteúdo descrita por Bardin (1977),
realizada nos seguintes passos: transcrição, na íntegra, das entrevistas e
agrupamentos temáticos dos relatos, em classes de respostas,
relacionados às questões teóricas que envolviam o tema da concepção
sobre sexualidade investigada entre os professores.

RESULTADOS

Os relatos dos professores do ensino comum e do ensino especial
foram agrupados em conjuntos temáticos e organizados em classes de
respostas, não mutuamente excludentes, para a compreensão das
concepções reveladas entre os professores. As concepções sobre a
sexualidade da pessoa com deficiência foram compreendidas como:

1) um fenômeno normal, “não-problemático”, que não difere da sexualidade das
demais pessoas não-deficientes

Há professores, principalmente no grupo do ensino comum, que
compreendem a sexualidade das pessoas com deficiência como “um
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fenômeno normal”; estes justificam essa concepção entendendo a
sexualidade como um “fenômeno humano”, “que desperta os mesmos
sentimentos e desejos que em não-deficientes”. Esta concepção é a menos
comum entre os professores.

O relato exemplifica:

P - Eu acho que tem que ser normal, porque ele tem desejo como
outro qualquer. Eu acho que faz parte do ser humano. Eu creio que
com ele, do que eu já vi,  tem que ser igual, a mesma coisa dos
outros.[...]

2) um fenômeno normal, mas que apresenta ressalvas quando se trata da deficiência
mental (depende da natureza da deficiência)

Apesar de alguns professores considerarem a sexualidade “igual”
entre deficientes e não-deficientes, eles também atribuem possíveis limites
na manifestação da sexualidade quando se trata da deficiência mental
comparando às deficiências físicas e sensoriais. Para alguns professores,
no caso de deficientes auditivos, há “os mesmos questionamentos”, e a
sexualidade vai se manifestar igualmente entre as pessoas, porém, no caso
dos deficientes mentais, estes teriam poucas oportunidades para realizar
atividades interessantes o que os fariam se engajar em atividades de auto-
erotismo para satisfazer o desejo sexual, normal e intrínseco a eles.

Entre os professores do ensino especial, há uma percepção aguda
das diferenças específicas entre as várias deficiências, pois eles referem-
se a condições desvantajosas e atípicas na sexualidade da pessoa com
deficiência mental (“precoce”, “exacerbada”, “à flor da pele”, “mais
forte”), enquanto que o mesmo não aconteceria com deficientes auditivos,
visuais e físicos.

Os relatos exemplificam:

P.[...] no caso, o mental pode afetar mais... por causa das atitudes. O
visual se a mente é normal ela tem que ser igual aos outros. O físico
também, o que vai acontecer são as dificuldades, né? que eles vão
encontrar. Mas eu acho que o desejo, a vontade, acho que tem  que
ser, mais ou menos, a mesma coisa.

P- Mas eu tenho a impressão que a mental parece que é aquele que é
mais exacerbada, né? Porque eu vejo, eu via lá na outra escola. Lá
têm muito auditivo, essas coisas, né? Eu achava que eles eram bem
normais.

P- O cego não tem [...]  se eles não têm a deficiência mental associada
ele consegue ter o controle. Já o deficiente mental ele não tem o controle.
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Ele tenta, têm uns que até tentam [...]  mas a maioria deles [...] eu
acredito não.

3) um fenômeno problemático, atrelado à própria deficiência, por ser mais aguçada
e exagerada ou por se manifestar precocemente, quando se trata da deficiência
mental

Os professores do ensino comum relatam condições gerais que
evidenciariam em seus alunos com deficiência mental uma sexualidade
“exagerada” ou “manifestada precocemente”, referindo-se a:
comportamentos considerados inadequados, falta de engajamento em
outras atividades do ambiente, manifestação de comportamentos
homossexuais ou, ainda, desenvolvimento precoce de desejos e
manifestações da sexualidade de um modo diferente das pessoas não-
deficientes.

A concepção de que a sexualidade “amadurece mais rápido em
pessoas deficientes”, explicitada por muitos professores nesse grupo,
baseia-se na observação da exibição de comportamentos sexuais que
são, somente, mais evidentes, isto é, públicos, nos deficientes. A crença
de que a sexualidade possa se desenvolver ou despertar mais cedo, como
afirmaram alguns professores, pressupõe também que ela surge em um
determinado momento do desenvolvimento, como se a pessoa “não
tivesse sexualidade” e de repente ela “fosse despertada”. Também
poderíamos supor que os professores indicam com o termo “despertar” a
observação de mudanças que acontecem na puberdade (crescimento e
amadurecimento das características sexuais secundárias). Cabe
questionar se a observação é realmente objetiva e se as manifestações
típicas do desenvolvimento sexual em qualquer idade podem ser
consideradas precoces, sem critérios que levem em conta o ambiente,
uma vez que as condições sociais interferem em demasia na manifestação
desse desenvolvimento. No caso específico, é comum a puberdade se
desenvolver por volta de 12 anos e, nesse caso, isso também não seria
considerado precoce.

Também consideramos que quando os professores do ensino
comum chamam a atenção para a sexualidade do aluno com deficiência
afirmando que ela é “aguçada”, “exagerada”, “exacerbada” ou mesmo
que o deficiente tenha um “maior interesse por sexo” há uma percepção
por parte deles de comportamentos sexuais entre os alunos que são
considerados inadequados devido ao fato de que existe uma falta de
discriminação e de autocontrole do aluno com deficiência para julgar
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situações em que a manifestação do comportamento sexual é possível.
Assim, a idéia de uma sexualidade “exagerada” não se refere a uma
“maior freqüência de comportamentos sexuais”, mas sim à maior
visibilidade desses comportamentos. Na verdade, isso quer dizer que
esses comportamentos adequados não são ensinados para essas pessoas.
Além disso, é importante comentar que, quando os professores do ensino
comum exemplificaram suas concepções sobre a sexualidade da pessoa
com deficiência mental, eles referiram-se a outros alunos ou conhecidos
com deficiência e não especificamente ao seu aluno que está freqüentando
a sala de aula regular.

No grupo das professoras do ensino especial, há vários relatos
que foram incluídos nesta categoria, pois em geral as professoras
consideram que a sexualidade do aluno com deficiência mental é
problemática. Há relatos em que as professoras argumentam que a
sexualidade das pessoas com deficiência é diferente da sexualidade das
demais pessoas por ser mais “aguçada” e “exagerada” ou por se
manifestar “precocemente”; também há relatos que representam a
sexualidade destas pessoas como uma manifestação instintiva e como
manifestação à qual falta controle e censura. Neste caso, em geral, os
exemplos das professoras referiram-se às manifestações dos alunos na
instituição em que elas trabalham, ou seja, no contato cotidiano com o
alunado especial.

Sabemos que, em geral, a atribuição de uma “sexualidade
exacerbada” aos deficientes mentais, para as professoras do ensino
especial, está relacionada a comportamentos considerados inadequados:
“tocar ou passar as mãos em colegas”, “assediar outras pessoas”,
“exibicionismo” e “masturbação”. Também neste caso, a avaliação de
uma sexualidade “exagerada” não se refere a uma “maior freqüência de
comportamentos sexuais”, mas sim à maior visibilidade desses
comportamentos no espaço público.

Para as professoras deste grupo que consideram a questão do
instinto, a argumentação refere-se à falta de controle sobre ele. As pessoas
com deficiência não saberiam reconhecer limites sociais, regras
necessárias ao convívio social e, portanto, não conseguiriam controlar o
instinto e o desejo sexual, o que geraria comportamentos inadequados.
As professoras argumentam que a falta de condições para exercer a auto-
censura e o auto-controle é própria da pessoa com deficiência mental. O
comportamento de masturbação pública, por exemplo, seria uma
demonstração da falta de controle dessas pessoas para respeitar as regras
morais de conduta relacionadas à sexualidade.
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Os relatos exemplificam:

P - Eu acho que são mais exacerbadas, assim, sabe? Porque eu tenho
um primo que ele já nasceu, assim, com uma deficiência muito
profunda e [...] Mental. É. [...] E [...] eu vejo, assim, por ele. Ele já tem
uns 30 e poucos anos. Mas [...] assim, fica agarrando os outros na
rua, sabe? É um perigo porque ele é enorme, tem quase um metro e
oitenta, mas a idade mental dele é de 4, 5 anos [...]

P - Eu acho que ela é  é [...] é muito, assim, é [...] aguçada, né? Pode-
se falar assim? É, eu acho. [...] Eu acredito que é mais o mental, né?
Pelas pessoas que eu conheci, que eu conheço que é deficiente mental,
eles, assim, é na flor da pele mesmo.

P - Eu acho assim, que ela é assim bem acentuada, eu acho, é bem [...]
aflora desde, assim, desde assim [...] na infância, né? Quando eles
tão, assim, numa idade, assim,  escolar, já uns 7, 8 anos [...] idade
mental, né?,  não a [...] a cronológica.

P - [...] eu acho que a sexualidade neles é muito aflorada, é muito
forte, eles têm isso... eu não sei por quê, eu[...] eu acho que é bem
mais aflorada neles... e tem que se tomar muito cuidado com isso,
com eles.

P - Eu acredito que seja, nesse lado de ser mais acentuada, que a
gente tem controle, a pessoa normal tem controle, né? e eles não, eles
agem por instinto, sei lá.

P -  [...] têm situações que eu acho que sim, que eles [refere-se a
pessoas com deficiência mental] tão [...] com mais além do que a
gente, sabe? Eles querem mais... na maioria das vezes. A gente
consegue controlar e eles não. [...]

4) um fenômeno problemático, atrelado às restrições do ambiente social,
especialmente quando se trata da deficiência mental.

Observamos que há também, por parte de algumas professoras no
grupo do ensino especial, o entendimento de que as possíveis diferenças
relativas à sexualidade da pessoa com deficiência estão nas relações
sociais e não na deficiência em si, isto é, existem limitações do ambiente
em que essa pessoa vive e manifestações sociais como a discriminação,
estigmatização e o preconceito que prejudicam a expressão da
sexualidade dessas pessoas.

O relato exemplifica:

P- eu acho que deve ser trabalhado mais ainda, né, por eles [...] por
não [...] por ser, assim, barrado pela sociedade, eles não, sabem muito.
[...] Não digo que tenha diferença, só é barrado por isso, né [...]. Pelo
jeito que as pessoas vêem a sexualidade deles.
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DISCUSSÃO

Os professores, em geral, não apresentam suas concepções
fundamentadas em literatura científica, ou em reflexões acadêmicas
(formação na graduação ou continuada), mas sim em suas impressões
gerais decorrentes de observações pessoais, impregnadas de idéias do
senso comum.

Entendemos que a concepção dos professores de uma sexualidade
“precoce” ou “exagerada e exacerbada” proviria, na verdade, da sua
observação de manifestações sexuais públicas que, em geral, são
consideradas inadequadas no ambiente da escola, como toques
inadequados, masturbação e exibicionismo . A idéia de uma sexualidade
“exacerbada” não diz respeito, portanto, nem a uma sexualidade que se
manifesta de forma exageradamente freqüente nem, o que seria absurdo,
“antecipada”, pois a sexualidade é inerente ao ser humano desde o
nascimento, seja este portador de uma deficiência ou não (MAIA, 2001a;
2003; PINEL, 1993). A concepção de uma sexualidade “exacerbada” na
pessoa com deficiência é citada na literatura como a concepção mais
comum entre os professores (AMARAL, 1994; AMOR PAN, 2003;
DALL’ALBA, 1990; DENARI, 2002; FRANÇA-RIBEIRO, 1995;
GHERPELLI, 1995; GIAMI e D’ALLONES, 1984; GLAT, 1992,  RIBAS,
1998, TANG; LEE, 1999; VASCONCELOS, 1996). Nesse sentido, os dados
corroboram os autores citados. Entretanto, os fatos nos quais essa
concepção se apóia não são discutidos nestes estudos, ou seja, não há
dados que apontem em que tipo de ocorrências cotidianas os professores
apóiam essa idéia acerca dos deficientes.

Buscaglia (1997), Blackburn (2002), França-Ribeiro (1995), Glat
(1992), Gherpelli (1995), Maia (2001a) e Pinel (1993) afirmam que as
dificuldades sexuais apresentadas pela pessoa com deficiência são, em
parte, impostas pela deficiência, mas, em grande medida, são impostas
pela sociedade. Os comportamentos citados pelos professores estão
relacionados sobretudo às dificuldades sociais que limitam a
aprendizagem de modos adequados de  expressar a sexualidade. Por
outro lado, há professores que citam os comportamentos inadequados
dos alunos com deficiência referindo-se, também, à própria deficiência
em si, isto é, atribuem os comportamentos inadequados a uma condição
instintiva e à falta de condições para discriminar e julgar que
caracterizaria os deficientes mentais. Outros também enfatizam as
condições sociais citando as dificuldades de socialização, a
discriminação, a estigmatização e o preconceito social, especialmente
quando citam os deficientes mentais e físicos, fato já discutido pelos
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autores Amor Pan (2003), Behi e Behi (1987), Blackburn (2002), Buscaglia
(1997), Pinel (1993) e Vasconcelos (1996).

A percepção dos professores sobre o fenômeno da deficiência reflete
um conjunto de concepções sobre o assunto, como já apontou Mendes
(1995). O mesmo pode ser observado no caso das concepções sobre
sexualidade. A concepção dos professores revela, muitas vezes, um
entendimento da sexualidade tomando como parâmetro um conceito
abstrato de normalidade. Lembrando os autores Aranha (1995), Mendes
(1995), Omote (1994) e Ribas (1998), as diferenças se manifestam em um
contexto social que as evidencia e que contrapõe aqueles que se
assemelham a alguma característica valorizada socialmente e aqueles
chamados de “deficientes”. A sociedade julga as diferenças classificando-
as como “normais” (dentro do parâmetro ideologicamente dominante)
ou como “anormais” no caso de se afastarem desse padrão idealizado
socialmente. Também o faz quando se trata da sexualidade.

Em geral, os professores que concebem que a sexualidade é diferente
entre as pessoas com deficiência e pessoas não-deficientes baseiam essa
concepção na ocorrência de comportamentos inadequados (masturbação,
manipulação corporal e comportamentos sexuais “exagerados”),
fundamentados em crenças de que o sexo seria um comportamento
impraticável para essas pessoas; de que essas pessoas teriam mais
dificuldades para entender explicações sobre a sexualidade; e, finalmente,
de que as deficiências sensoriais e físicas não interferem no
desenvolvimento da sexualidade, o que ocorreria especificamente no caso
de a deficiência ser mental.

CONCLUSÕES

Após a análise dos relatos e da observação das concepções
encontradas entre os professores sobre a sexualidade de seus alunos
com deficiência, elencamos alguns apontamentos:

1) Tanto no grupo dos professores do ensino comum,  como no grupo
dos professores que atuavam com educação especial a idéia
predominante é a de que a sexualidade da pessoa, quando se trata da
deficiência mental, é uma questão problemática por apresentar
características de precocidade e exagero e por se manifestar de forma
incontrolável. No entanto, essa concepção não está baseada em fatos,
pois não há evidências de que a sexualidade se manifeste de forma
exageradamente freqüente, nem antecipada, entre os alunos com
deficiência. A idéia de exagero advém da observação de manifestações
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sexuais públicas, que são consideradas, em geral, inadequadas. A
idéia de precocidade não procede, pois a sexualidade é inerente ao
ser humano, desde o nascimento, seja este deficiente ou não.

2) As concepções desveladas apontam a deficiência mental como algo
mais problemático e causador de atipias em relação à sexualidade,
comparado às demais deficiências, sensoriais e físicas, tomando como
parâmetro o próprio conceito de normalidade.

3) Em muitos relatos é possível perceber a importância do ambiente e
das relações sociais (escola, familiares e a comunidade) para favorecer
uma manifestação sexual mais adequada dessas pessoas.

4) Em geral, as concepções apresentadas, em ambos os grupos de
professores, revelam idéias distorcidas e preconceituosas, carentes
de informações científicas e precisas sobre o assunto e corroboram as
concepções relatadas na literatura. Por isso, parece tão importante
investir na formação desses professores a fim de minimizar esses
equívocos.
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Atitudes dos pares em relação
aos alunos com necessidades educacionais

especiais: socialização e inclusão escolar

Altemir José Gonçalves BARBOSA1
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Priscilla CASELATTO3

Nos últimos anos, muitos países, dentre eles o Brasil, optaram por
uma política educacional que busca assegurar o acesso de pessoas com
necessidades educacionais especiais às escolas e salas comuns da rede
regular de ensino. A inclusão escolar é fundamental para estes alunos,
pois as interações estabelecidas no meio escolar, especialmente o
relacionamento com os pares, são fundamentais para o desenvolvimento
social de todas as crianças, com e sem necessidades educacionais
especiais. Após uma ampla revisão de literatura sobre os benefícios
sociais da inclusão escolar, Katz e Mirenda (2002) constataram que há
fortes evidências de que a educação inclusiva pode favorecer o
desenvolvimento sócio-emocional de estudantes do ensino fundamental.
Por meio de reforçamento, modelação, ensino direto de habilidades
sociais etc., os pares exercem papel decisivo no desenvolvimento infantil
(CUBERO; MORENO, 1995; MORENO; CUBERO, 1995).

Apesar da evidente relevância de se terem escolas inclusivas,
muitas são as barreiras para que a inclusão escolar ocorra efetivamente,
ou seja, para que o discente com necessidade educacional especial tenha
acesso, permaneça e tenha sucesso nas salas de aula e escolas regulares.
Estas barreiras podem estar relacionadas às pessoas (professores, pais,
pares etc.) direta ou indiretamente envolvidas, à ausência de recursos
financeiros e materiais, à falta de conhecimento e informação e às
características do próprio contexto social (pobreza etc.) e/ou físico
(instalações etc.) (MILES, 2000).

1 Psicologia/ICH/UFJF - altgonc@uol.com.br
2 Psicologia/USJT - p.razevedo@ig.com.br
3 Psicologia/USJT - pcaselatto@itelefonica.com.br
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Dentre os múltiplos fatores que exercem papel decisivo no acesso,
na permanência e no sucesso dos alunos em inclusão, optou-se por
estudar as barreiras atitudinais, isto é, as atitudes em relação à educação
inclusiva, mais especificamente as atitudes de estudantes do ensino
fundamental em relação aos pares em inclusão. As atitudes dos pares
sem necessidades educacionais especiais constituem um dos fatores mais
críticos para o sucesso da educação inclusiva (MCGREGOR; FORLIN,
2005). Para McDougall et al (2004), as atitudes negativas dos pares são
geralmente reconhecidas como a principal barreira para a completa
inclusão social de crianças e jovens com deficiência em escolas.

A “atitude é uma variável-chave para determinar o sucesso da
educação inclusiva” (KUESTER, 2000) e pode ser definida como uma
avaliação -  cognitiva e afetiva -  de um objeto psicológico de tal forma que
ele será considerado bom ou ruim, nocivo ou benéfico, agradável ou
desagradável, desejável ou indesejável (AJZEN, 2001), que gera uma
disposição para responder - dimensão conotativa das atitudes - de
maneira favorável ou desfavorável a este objeto (AJZEN, 2002).

Assim, atitudes negativas “imobilizam”; fazem com que as pessoas
tenham sentimentos, pensamentos e ações contrários à inclusão escolar.
Para Mantoan (2000), as barreiras relacionadas às atitudes negativas
fazem com que as pessoas respondam desfavoravelmente à inclusão
escolar e às pessoas com necessidades educacionais especiais. Miles
(2000) ressalta que as atitudes negativas levam as pessoas ao seguinte
comportamento: “Nós não temos[... ]portanto nós não podemos fazer[...]”.
O autor propõe que

[…] se nós mudarmos isto dizendo: “Nós somos… portanto nós
fazemos”, é possível transpor a mais aparentemente insuperável das
barreiras. Nós devemos usar o que nós temos em qualquer contexto
em que estejamos trabalhando. Pessoas competentes são pessoas
cheias de recursos.

Muitas pesquisas ( BAYLISS; AVRAMIDIS, 2000; GASH et al, 2000;
KATZ; MIRENDA, 2002a, 2002b; KUESTER, 2000; MARAIS, 2000;
MARSHALL, 2000; MCDOUGALL et al, 2004; MCGREGOR; FORLIN,
2005; SADEK; SADEK, 2000; SALEND, 2000; STANCIC, 2000;
WOODRUM; LOMBARDI, 2000) têm sido conduzidas em outros países e
demonstrado o quanto as atitudes de professores, diretores, pais, psicólogos
e outras pessoas são fundamentais para o êxito da inclusão escolar.
Algumas delas, especialmente Attitudes Towards Down Syndrome: A National
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Comparative Study: France, Ireland, Portugal and Spain (GASH et al, 2000),
têm focado as atitudes dos pares em relação ao aluno com necessidade
educacional especial e à sua inclusão escolar. No contexto brasileiro,
todavia, há carência de investigações empíricas sobre essas atitudes.

OBJETIVO

Este estudo teve como objetivo principal caracterizar as atitudes
de estudantes do primeiro ciclo do ensino fundamental (1.a à 4.a série) em
relação aos pares com necessidades educacionais especiais, enfatizando
as atitudes relacionadas à socialização e à inclusão escolar.

MÉTODO

PARTICIPANTES

Participaram da pesquisa 88 alunos que freqüentavam salas de
aula com um ou mais estudantes com necessidades educacionais especiais
em inclusão. Os discentes são oriundos de nove classes do 1.º ciclo do
ensino fundamental de três escolas públicas da cidade de São Paulo.
Instituições, salas e participantes foram escolhidos de forma não
probabilística.

Os critérios de inclusão foram: ser discente das escolas-alvo;
pertencer às salas-alvo, isto é, com inclusão escolar; ser estudante do 1.º
ciclo do ensino fundamental; não possuir necessidades educacionais
especiais; apresentar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
devidamente assinado pelos pais ou responsáveis; consentir oralmente
de forma livre e esclarecida com a pesquisa. Excluíram-se somente os
discentes que não estavam presentes no momento da coleta de dados.

Houve participação de uma proporção equivalente (c2
o = 0,41; gl =

1; p = 0,52) de estudantes do sexo feminino (53,41%; n = 47) e do sexo
masculino (46,59%; n = 41). Os alunos participantes têm idade média em
anos de 8,34, com, no mínimo, 6 anos e, no máximo, 13 anos. Foram
obtidos escores proporcionais de discentes do 1.º, 2.º e 4.º anos do primeiro
ciclo do Ensino Fundamental (c2

o = 0,70; gl = 2; p = 0,70). Foram 31,82%
(n = 28) estudantes da primeira série, 37,50% (n = 33) da segunda série e
30,68% (n = 27) da quarta série. Quanto às salas de aulas, constatou-se
diferença significante entre a quantidade de alunos que participaram
(c2

o = 15,70; gl = 8; p = 0,05), uma vez que teve sala com três participantes
enquanto em outra participaram 17 discentes.
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MATERIAIS

Para avaliar as atitudes dos pares em relação aos alunos com
necessidade educacional especial, foi elaborada uma escala que teve como
base o instrumento utilizado por Gash et al (2000) em estudo transcultural
sobre as atitudes em relação à Síndrome de Down. Este material foi
reelaborado em língua portuguesa de tal forma que permitisse identificar
as atitudes em relação às várias necessidades educacionais especiais.

A escala é composta por 20 itens que devem ser respondidos com
“sim” ou “não”. Seis deles (12, 13, 14, 16, 17 e 18) compõem o fator
inclusão escolar e dez (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11) constituem o fator
socialização (GASH et al, 2000). Para tabulação, as afirmações de números
7, 17 e 18 devem ter seus escores invertidos, pois representam atitudes
negativas.

Também compõe os materiais utilizados um roteiro para inquérito
de um desenho feito em folhas de papel em branco com lápis e borracha.
Trata-se de um script com questões que permitiram fazer a caracterização
sociodemográfica (idade, sexo etc.) da amostra e investigar, a partir de
um desenho dos colegas da sala de aula preferidos, alguns aspectos da
interação entre os estudantes com necessidades educacionais especiais
e seus pares.

Além dos instrumentos descritos anteriormente, foram utilizados
termos de consentimento livre e esclarecido para as instituições
educacionais e para os pais ou responsáveis legais pelos menores.

PROCEDIMENTO

Após realizar os procedimentos éticos necessários para a
realização de pesquisas com seres humanos (Resolução 196/96 – CNS,
1996), entre outros, aprovação por um comitê de ética em pesquisa (CAAE
- 0016.0.219.000-05) e obtenção de consentimento livre e esclarecido por
parte das instituições e pais ou responsáveis, a coleta de dados foi feita
individualmente em um local da própria escola que assegurasse a
confidencialidade dos dados. Após obter oralmente o consentimento livre
e esclarecido dos estudantes, a coleta de dados seguiu a seqüência
“desenho — inquérito — escala”.

Além de permitir que certos objetivos específicos do estudo fossem
atingidos, a adoção de um desenho dos colegas de sala prediletos facilitou
o estabelecimento de um rapport adequado entre pesquisadores e
participantes, uma vez que não havia nenhum vínculo prévio entre eles.



Inclusão do aluno com deficiência

7 9

Ressalta-se que a escala e, evidentemente, o inquérito do desenho adotaram
a forma de entrevista.

Não houve um tempo pré-determinado para as tarefas. A duração
média da coleta de dados foi de 15 minutos com cada participante.

ANÁLISE DOS DADOS

A análise dos dados foi tanto qualitativa quanto quantitativa.

No primeiro caso, foi efetuada análise de conteúdo das respostas
dadas após o desenho para justificar a inclusão e a não inclusão dos
alunos com necessidades especiais entre os colegas mais queridos e,
também, para explicar por que esse discente seria diferente dos demais.
No caso das justificativas para não incluir a pessoa com necessidade
educacional especial no desenho, as categorias obtidas com este
procedimento foram submetidas a um juiz competente, constatando-se
concordância de 88,98% (n = 105; c2

o = 71,73; 1; gl = 1; p = 0,00). A
concordância entre juízes não foi considerada para as categorias
referentes aos motivos para incluí-las, pois os escores foram bastante
reduzidos, não permitindo inferências.

Quanto ao tratamento estatístico, além de estatística descritiva,
foram empregadas provas inferenciais. O nível de significância adotado
foi de 0,05 devido às características do objeto de estudo e dos instrumentos
utilizados. Foram utilizados os testes não paramétricos de qui-quadrado,
U de Mann-Whitney, Kruskal Wallis e correlação de postos de Spearman.
A adoção de estatística não paramétrica foi decorrente da ausência de
distribuição normal nas duas variáveis-chave do estudo: atitudes em
relação à socialização (Kolmogorov-Smirnov = 1,94; p = 0,00) e atitudes
em relação à inclusão escolar (Kolmogorov-Smirnov = 1,42; p = 0,04).
Também foram calculados os alfas de Cronbach da escala e dos fatores
que a compõem.

RESULTADOS

A maioria dos pares (90,91%; n = 80; c2
o = 58,91; gl = 1; p = 0,00)

não incluiu os colegas com necessidades educacionais especiais em seus
desenhos. Quando questionados se estava faltando alguém no desenho,
a minoria dos participantes (22,73%; n = 20; c2

o = 26,18; gl =1; p = 0,00)
afirmou que sim. Desses, apenas 10% (n = 2) mencionaram ser o aluno
em inclusão o colega que faltava, enquanto 90% (n = 18) informaram ser
outro aluno (c2

o = 12,80; gl = 1; p = 0,00).
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Os principais motivos indicados para não incluir o aluno com
necessidade educacional especial no desenho efetuado (Tabela 1) foram
“baixo status sociométrico” (f = 42; 49,41%n; 35,59%f) e “esquecimento”
(f = 26; 30,59%n; 22,03%f). Apesar de não apresentarem escores elevados,
também são significativas as categorias “devido à diferença” (f = 6;
7,06%n; 5,08%f), “exclusão no interior” (f = 6; 7,06%n; 5,08%f) e “ausência
nas aulas” (f = 5; 5,88%n; 4,24%f), uma vez que elas revelam que o processo
de inclusão pode não estar sendo adequado nas instituições pesquisadas.

Tabela 1 - Motivos relatados pelos pares para não incluir os alunos com
necessidades educacionais especiais no desenho dos colegas preferidos.

Somente dois motivos foram apresentados por aqueles pares que
incluíram os discentes com necessidades educacionais especiais em seus
desenhos dos colegas preferidos: “vínculo positivo” (f = 6; 75,00%n;
66,67%f) e “características pessoais e sociais” (f = 2; 25,00%n; 22,22%f).
Um participante não justificou a inclusão do colega com necessidade
educacional especial no desenho (12,50%n; 11,11%f).

Ao serem inquiridos sobre a presença de um aluno “diferente”
dos demais em sala de aula, 50% (n = 44) afirmaram que isto ocorre.
Porém, somente 63,64% (n = 28) indicaram o estudante com necessidade
educacional especial. Assim, a maioria dos participantes (n = 60; 68,18;
c2

o = 11,64; gl = 1; p = 0,00) sequer percebe o aluno em inclusão como um
discente “diferente” dos demais.

A maioria dos participantes (59,09%; n = 52; c2
o = 56,45; gl = 3; p =

0,00) expressou suas atitudes em relação à pessoa com deficiência mental.
Deficiência auditiva (19,32%; n = 17), condutas típicas (12,50%; n = 11) e
deficiência física (9,09%; n = 8) foram as demais necessidades
educacionais especiais-alvo.

Justificativas f %n %f 
Baixo status sociométrico 42 49,41 35,59 
Esquecimento 26 30,59 22,03 
Agressividade 12 14,12 10,17 
Aspectos gráficos e de instrução 11 12,94 9,32 
Ausência de justificativa 10 11,76 8,47 
Devido à diferença 6 7,06 5,08 
Exclusão no interior 6 7,06 5,08 
Ausência de alunos em inclusão nas 
aulas 

5 5,88 4,24 

Total 118 ----- 100,00 
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A análise da consistência interna da escala de atitude revelou que
se trata de um instrumento confiável, ainda que preliminarmente. Os
alfas de Cronbach obtidos foram: 0,71 para o fator socialização; 0,51
para inclusão escolar; e 0,57 para toda a escala.

A Figura 1 apresenta a distribuição dos escores referentes ao fator
socialização da escala de atitudes em relação ao aluno com necessidade
educacional especial. A média obtida foi de 12,50±2,13, sendo o escore
mínimo (atitude mais positiva) igual a dez e o máximo (atitude mais
negativa) igual a 19. No geral, como revela o boxplot, as atitudes dos
pares tenderam a ser positivas quando se trata da socialização com os
discentes com necessidades educacionais especiais, uma vez que os
escores neste fator poderiam variar entre dez e vinte.

Figura 1 - Boxplot dos escores obtidos no fator socialização da escala de
atitudes em relação ao aluno com necessidade educacional especial.

As atitudes em relação à socialização com os alunos com
necessidades educacionais especiais mostraram-se independentes das
variáveis sexo (Uo = 904,50; p = 0,62), ter incluído ou não o colega com
necessidade educacional especial no desenho (Uo = 230,50; p = 0,19),
série (c2

o = 4,35; gl = 2; p = 0,11), escola (c2
o = 4,83; gl = 2; p = 0,09), salas
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de aula (c2
o = 9,49; gl = 8; p = 0,30), idade (rso = -0,07; p = 0, 50; N = 88) e

tipos de necessidades educacionais especiais que eram objeto das atitudes
(c2

o = 5,16; gl = 3; p = 0,16).

As atitudes dos pares também tendem a ser positivas quando se
trata da inclusão escolar (Figura 2). A média obtida foi de 7,71±1,33,
sendo o escore mínimo (atitude mais positiva) igual a seis e o máximo
(atitude mais negativa) igual a 11. Neste fator,  os escores podiam variar
entre seis e 12.

Também não foram encontradas diferenças significantes quanto ao
fator inclusão escolar ao serem consideradas as variáveis sexo (Uo = 960,00;
p = 0,98), ter incluído ou não o colega com necessidade educacional especial
no desenho (Uo = 311,00; p = 0,90), série (c2

o = 1,16; gl = 2; p = 0,56), escola
(c2

o = 2,17; gl = 2; p = 0,34) e salas de aula (c2
o  = 11,21; gl = 8; p = 0,19).

Também não houve associação entre este fator e a idade (rso = 0,05; p = 0,65;
N = 88), bem como com os tipos de necessidades educacionais especiais
que eram objeto das atitudes (c2

o = 3,80; gl = 3; p = 0,28).

Constatou-se correlação positiva (rso = 0,26; p = 0,01; N = 88) entre
os dois fatores medidos pela escala de atitudes, ou seja, socialização e
inclusão escolar são variáveis positivamente associadas.

Figura 2 -  Boxplot dos escores obtidos no fator inclusão escolar da escala
de atitudes em relação ao aluno com necessidade educacional especial.
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CONCLUSÃO

A escola é um contexto não só de ensino-aprendizagem, mas
também um espaço essencialmente social. Assim sendo, as atitudes dos
pares e as relações estabelecidas com estes são fundamentais para o
acesso, a permanência e o sucesso acadêmico dos estudantes com
necessidades educacionais especiais em salas e escolas comuns da rede
regular de ensino. As afirmações anteriores são corroboradas quando se
constata correlação positiva entre atitudes em relação à socialização com
alunos com necessidades educacionais especiais e atitudes em relação à
inclusão escolar.

É evidente que as interações em sala de aula não são apenas fruto
das atitudes, porém, quando negativas, como destacado na revisão de
literatura, elas representam uma das principais barreiras para a educação
inclusiva. Os resultados obtidos evidenciam que as atitudes dos pares
em relação aos alunos em inclusão tendem a ser positivas. Isto já é, no
mínimo, um indicador de que é possível obter alguns benefícios sociais
quando se têm escolas inclusivas. Ao efetuar uma extensiva análise da
literatura sobre os benefícios educacionais da inclusão escolar, Katz e
Mirenda (2002a, p. 19) afirmam que, “[...] a partir desta revisão, não há
dúvida de que as pesquisas efetuadas nos últimos 20 anos identificaram
muitos ganhos sociais e acadêmicos para estudantes com e sem
deficiência decorrentes da inclusão”. Assim, o desafio para os educadores
é tornar a escola um contexto social em que todas as crianças se
desenvolvam com respeito mútuo, valorizando tanto suas características
comuns quanto suas diferenças individuais (GASH et al, 2000).

Ao comparar os resultados com a literatura, consistências e
inconsistências são percebidas. Apesar de geralmente ser unânime
quanto à importância da inclusão para o desenvolvimento social dos
estudantes em geral, a literatura sobre os aspectos sociais da inclusão
escolar ainda é controversa.

Assim, por um lado, os resultados são consistentes com a literatura
científica existente ao revelarem evidências que corroboram estudos como
o de Pavri e Luftig (2000) e de Batista e Enumo (2004), os quais constataram
que os estudantes com necessidades educacionais especiais tendem a ter
status social inferior ao dos demais estudantes. Por outro lado, discrepam
de Barbosa et al (2005), que não encontraram diferença significante entre
o status sociométrico de estudantes com necessidades educacionais
especiais em inclusão e o de estudantes “regulares”.



8 4

No que concerne especificamente às atitudes e à escala que as
mensurou, os resultados também revelam dissonâncias e consonâncias
com a literatura revisada. Para efeito de comparação, utilizar-se-ão os
achados de Gash et al (2000), uma vez que a escala de atitudes aqui
empregada baseou-se na utilizada por estes autores em estudo
transcultural. Porém, ainda que o tipo de necessidade educacional
especial não tenha apresentado associação com as atitudes — houve,
inclusive, vários participantes que expressaram suas atitudes em relação
a um estudante com Síndrome de Down —, há diferenças metodológicas
significativas entre as duas pesquisas. Elas dizem respeito especialmente
ao objeto específico das atitudes (uma síndrome específica X diferentes
necessidades educacionais especiais), aos procedimentos de coleta de
dados (uso de fotos X menção específica a um colega da sala) e à validade
ecológica dos resultados.

Os escores dos fatores socialização e inclusão escolar obtidos nos
dois estudos tendem a discrepar. Tanto no geral quanto ao serem
considerados os países participantes no estudo de Gash et al (2000), isto
é, Espanha, França, Irlanda e Portugal, os estudantes brasileiros tendem
a possuir atitudes mais favoráveis à socialização com pares com
necessidades educacionais especiais e à inclusão escolar.

Diferentemente do resultado obtido por Gash et al (2000), o gênero
feminino não apresentou atitudes mais positivas que o masculino. Esses
autores também verificaram associação positiva entre idade e atitudes
no caso de inclusão escolar e negativa quando se trata de socialização,
ou seja, alunos de idade maior tendem a possuir atitudes mais positivas
que os mais novos quando se trata da inclusão escolar, ocorrendo o
contrário no caso do fator socialização. Porém, neste estudo, não foram
encontradas correlações significantes entre idade e socialização com
colegas com necessidades educacionais especiais e entre idade e inclusão
escolar.

As consistências internas da escala obtidas nos dois estudos foram
satisfatórias. O alfa de Cronbach do fator inclusão escolar no estudo
aqui descrito ficou abaixo do de Gash et al (2000), que obteve um alfa de
Cronbach igual a 0,64, mas, no caso do fator socialização, ficou
ligeiramente acima (alfa de Cronbach = 0,69, em GASH et al, 2000). Ainda
que os resultados da pesquisa aqui apresentada sejam abonadores,
estudos com amostras maiores são necessários para analisar com mais
precisão a consistência interna da escala.
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Os resultados obtidos revelam a necessidade de mais pesquisas
sobre as atitudes dos pares em relação aos estudantes com necessidades
educacionais especiais. A carência de estudos sobre este tema no contexto
brasileiro e as limitações da presente pesquisa (por exemplo, tamanho
da amostra) fazem com que os resultados aqui descritos sirvam
simultaneamente como indicadores para a ação de educadores especiais
e como fomentadores de futuras investigações empíricas. Talvez os
principais méritos do estudo aqui descrito sejam fazer com que os
profissionais da educação comecem a pensar em que condições a inclusão
escolar ocorre e a chamar a atenção para a importância das relações
entre os pares na escola.
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Atitudes de crianças não-deficientes
em relação à inclusão: efeitos de

um programa informativo1

Camila Mugnai VIEIRA2

Fátima Elisabeth DENARI3

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a temática da inclusão vem sendo alvo de
muitos estudos na área da Educação Especial. Levantou debates e incitou
reflexões acerca de sua legislação e prática, derivadas de propostas
apresentadas à Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas
(ONU), em 1990, que explicitou, por meio da Resolução nº 45/91, o
modelo de “sociedade para todos” (ONU, 1990). O princípio norteador é
o de que todas as pessoas têm o mesmo valor e que, portanto, a sociedade
deve empenhar-se para atender às necessidades de cada cidadão.

Nesse contexto, desenvolve-se a proposta da Educação Inclusiva,
baseada nos pressupostos de que todos podem e devem fazer parte da
vida escolar comunitária, tendo suas necessidades educacionais, laborais
e sociais atendidas. Uma das propostas é de que se escolarize, na rede
regular de ensino, todas as crianças que têm condições, buscando recursos
do ensino comum sempre que possível, na direção de uma participação
cada vez mais integral com os demais alunos.

Stainback e Stainback (1999) sugerem verdadeiras reestruturações
nas escolas e na sociedade. São necessárias mudanças na legislação,
nos recursos e serviços disponíveis, nas políticas públicas, nas
concepções, entre tantos outros.

1 O presente artigo refere-se a uma parte da dissertação de mestrado intitulada
“Programa informativo sobre deficiência mental e inclusão: efeito nas atitudes e
concepções de crianças não-deficientes” (VIEIRA, 2006)
2 PPGEES/UFSCar - camilamugnai@gmail.com
3 fadenari@terra.com.br - Financiamento: PROESP/CAPES
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Com vistas a incrementar as discussões sobre a temática da
inclusão, especialmente sobre os aspectos relacionais e subjetivos muitas
vezes negligenciados, o presente trabalho se propôs a estudar concepções,
sentimentos e atitudes sociais de crianças sem deficiência com relação à
deficiência mental e à inclusão, por meio da análise dos efeitos de um
programa informativo sobre a temática.

O programa investigado foi descrito no livro Aprendendo sobre a
deficiência mental: um programa para crianças (FERREIRA, 1998). Tal
programa foi elaborado a partir de preocupações da autora com a
intervenção junto a crianças não-deficientes desde cedo para que
pudessem receber informações sistematizadas referentes à deficiência e
contribuir para a inclusão social.

A investigação deste tema junto a crianças não-deficientes pode
levar à compreensão dos fatores que influenciam a formação inicial de
suas idéias e condutas com relação à deficiência e à inclusão, bem como
das possibilidades de mudanças efetivas destas, ainda no começo de
sua construção, uma vez que objetiva debater a questão da diversidade e
da deficiência desde a infância e incentivar um envolvimento de todos
na ampliação da acessibilidade dos deficientes às diversas esferas sociais
e à construção de uma sociedade verdadeiramente inclusiva.

No presente artigo, serão apresentados os principais resultados
obtidos em entrevistas com as crianças sobre a inclusão de alunos com
deficiência mental no ensino comum.

DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO

Participaram do estudo 40 crianças não-deficientes de duas salas
de primeira série (20 de cada sala), de uma escola estadual de Marília-
SP, que atendia alunos com deficiência mental em classes especiais, salas
de recursos e salas comuns. Os alunos de uma das salas formaram o
“grupo experimental” (GE), e os da outra sala participaram como “grupo
controle” (GC).

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um roteiro
semi-estruturado para entrevistas com as crianças, composto por dez
questões abertas, algumas com desdobramentos. Esse roteiro foi elaborado
com base em instrumentos de estudos anteriores (BALEOTTI; OMOTE,
2003; FERREIRA, 1998; MARTINS, 1999) e passou por um estudo
preliminar, antes de sua utilização.
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Todas as crianças passaram por um pré e um pós-teste, na forma
de entrevistas individuais sobre o tema. O grupo experimental participou
do programa informativo, composto por treze encontros semanais — de
uma hora e meia de duração cada — nos quais foram discutidas as
limitações e as possibilidades das pessoas com deficiência mental, o
atendimento especializado, sua escolarização e aspectos familiares e
sociais, utilizando estratégias lúdicas e educacionais variadas. Os
encontros aconteceram na própria escola, no horário de aula das crianças
e com a participação da professora da sala. Para os encontros, foram
preparadas atividades variadas e materiais diversos, como fantoches,
revistas, livros infantis, roupas e objetos para teatro, entre outros.

O pré-teste iniciou-se por uma contextualização da temática para
as crianças por meio de um vídeo que apresentava crianças com
deficiência em seu cotidiano escolar (FERREIRA, 1998). Após este, cada
criança desenhou ela própria e uma criança deficiente mental (como ela
conhecia ou imaginava que fosse). A partir do desenho e do roteiro de
entrevistas, as crianças  foram  entrevistadas individualmente com
objetivo de investigar o contato anterior e atual da criança com deficientes,
o acesso a informações sobre o assunto e suas concepções, atitudes e
sentimentos com relação à deficiência mental e à inclusão. As entrevistas
tiveram duração de cinco a vinte minutos, aproximadamente, e foram
gravadas. No pós-teste, adotou-se o mesmo procedimento, após as 13
semanas de intervenção.

As entrevistas com as crianças foram transcritas na íntegra. A
pesquisadora realizou várias leituras das entrevistas,  e as respostas
foram organizadas em categorias, a partir da análise de conteúdo. Após
isso, o material foi encaminhado a dois juízes para a codificação das
respostas, segundo as categorias propostas pela pesquisadora. O maior
índice de concordância obtido foi de 87,3%.

Alguns dados obtidos nas entrevistas passaram por uma análise
estatística para a verificação da significância das diferenças entre os
grupos. Aplicou-se a Prova de Fisher, comparando-se o pré-teste do grupo
experimental com o pré-teste do grupo controle. Todos os resultados
indicaram não haver diferença significativa entre os grupos no pré-teste.
Posteriormente, aplicou-se a Prova de Fisher para comparar o pós-teste
do grupo experimental com o pós-teste do grupo controle, visando a
verificar se as diferenças apresentadas pelos grupos no pós-teste eram
significativas. Para todos os cálculos estatísticos realizados nas diferentes
etapas de análise dos dados, foram registrados os “valores de p”. O nível
de significância adotado em todos os testes foi de a = 0,05, ou seja,
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consideraram-se diferenças significativas aquelas cujo “valor de p”
obtido foi menor que 0,05.

RESULTADOS

A seguir serão apresentados os principais resultados quanto às
atitudes das crianças em relação à inclusão, destacando-se os aspectos
qualitativos dos mesmos. Perguntou-se às crianças se as pessoas com
deficiência poderiam/deveriam estudar; se deveriam estudar em uma
escola comum; se poderia ser em uma classe comum, solicitando
justificativas para as respostas; além de ser solicitado às crianças que
dessem sugestões para ampliar a participação dos alunos com deficiência
nas atividades da escola.

O direito de todas crianças à escolarização, independentemente
de deficiências, pareceu evidente na opinião das crianças entrevistadas,
assim como a importância da educação formal para o presente e o futuro
de todos os cidadãos, revelando o discurso dos adultos de seu cotidiano.

As crianças que responderam negativamente quanto à
possibilidade de os alunos com deficiência estudarem justificaram suas
respostas referindo-se à incapacidade de o deficiente realizar as
atividades escolares e à sua fragilidade, relacionando a deficiência à
doença. Assim, algumas crianças, mesmo reconhecendo a importância
do deficiente estudar, não concordaram com sua ida à escola, restringindo
sua vida ao lar, onde deveria ser ensinado pelos pais.

Em ambos os grupos, já no pré-teste, a maioria das crianças (90%
do GE e 80% do GC) disse que as crianças com deficiência mental
poderiam estudar na sua escola, em uma escola comum. No pós-teste, o
resultado se repetiu no GC, enquanto no GE, 100% das crianças
responderam que as crianças com deficiência mental poderiam estudar
em sua escola, sendo esse um aumento de 10%. A diferença entre os
grupos no pós-teste não é significante estatisticamente (p=0,1060).

Entre as crianças que responderam negativamente a essa questão,
mas positivamente à questão sobre a possibilidade de estudo da criança
com deficiência mental, foi  apontado,  como alternativa para as crianças
com deficiência, o estudo em uma escola especial, ainda que sem uma
explicação adequada.

O contexto escolar desses alunos deve ser considerado para a
compreensão dos resultados. O fato de existirem na escola classes
especiais e salas de recursos para deficientes mentais e visuais parece
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aumentar a naturalidade com que sua presença no contexto escolar é
vista pelas crianças e a aceitação da criança deficiente pelas mesmas.

As crianças que passaram pelo programa aumentaram a aceitação
do deficiente, uma vez que,  no pós-teste, todas as crianças mostraram-se
favoráveis à escolarização de alunos com deficiência em sua escola.

Apesar de, no pré-teste, 90% do GE e 80% do GC serem a favor da
escolarização de crianças com deficiência mental em sua escola, apenas
55% do GE e 45% do GC mostraram-se a favor dessa escolarização ocorrer
em classes comuns. No pós-teste, houve um aumento das respostas
positivas no GE, de 15%, passando as respostas a representar 70% das
crianças. No entanto, no GC, houve uma diminuição de 30%, passando
a 15% as crianças que responderam positivamente.

As pesquisas sobre as atitudes de crianças em relação à inclusão
mostram resultados diversos. Neste aspecto, os dados encontrados na
presente pesquisa contrariam os de alguns estudos, nos quais as crianças
mostraram-se bastante favoráveis à inclusão (VAYER;  RONCIN, 1989;
YORK et al., 1992). Por outro lado, estão de acordo com os dados
encontrados por Martins (1999), pois, apesar de a grande maioria das
crianças entrevistadas pela autora mostrar-se a favor da escolarização,
esta deveria se dar em escolas especiais ou classes especiais como
modalidade de ensino para esses alunos.

A presença de classes especiais e salas de recursos na escola parece
ter favorecido contatos entre crianças com e sem deficiência e parece ter
promovido uma aceitação destas no ambiente escolar, como já foi
discutido. Porém, essas salas podem também estar reafirmando a
segregação dos alunos com deficiência em classes separadas.

Ainda são poucos os alunos deficientes em salas comuns, as
crianças não recebem informações sobre o tema, sobre as modalidades
de ensino, deficiências e inclusão. Logo, torna-se coerente, ao menos
cognitivamente, que muitas crianças entendam que o lugar dos alunos
deficientes é na “classe separada”, na “sala para deficientes”.

No pós-teste, pôde-se observar uma diferença entre os grupos. O
grupo de crianças que passou pelo programa apresentou um aumento
nas respostas positivas quanto às possibilidades de alunos com
deficiência estudarem em classes comuns, enquanto no GC houve um
decréscimo dessas respostas. A diferença entre os grupos no pós-teste é
significante estatisticamente (p=0,0011), tendo o grupo experimental
apresentado mais respostas “sim” que o grupo controle (p=0,0005), ou
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seja, as crianças que passaram pela intervenção indicaram um
posicionamento mais favorável à inclusão ou, mais especificamente, à
escolarização de crianças com deficiência nas classes comuns. Os dados
do GE indicam que o programa promoveu atitudes mais positivas em
relação à inclusão. Esses dados podem  ser observados na tabela a seguir.

 Tabela 1- Possibilidades de crianças com deficiência mental estudarem
na classe comum.

Questão norteadora:  As crianças com deficiência mental podem estudar na
sua classe?  Resultados da Prova de Fisher: Pré-teste: GE = GC (p=0,7524) - Pós-
teste: GE ? GC (p=0,0011)/GE > GC (p=0,0005).

Solicitou-se às crianças que justificassem suas respostas quanto à
possibilidade de as crianças com deficiência mental estudarem na sua
classe, tanto para as respostas afirmativas quanto para as negativas.

Uma justificativa dada pelas crianças que se mostraram a favor da
presença de alunos com deficiência mental em sua classe referia-se às
vantagens da interatividade, ou seja, que tanto as crianças com deficiência
quanto as sem deficiência poderiam beneficiar-se da interação social
entre elas, especialmente nos momentos de brincadeiras.

Algumas crianças apontaram as possíveis vantagens para o
aprendizado da criança deficiente na classe comum. Nessas respostas,
as crianças remeteram-se às qualidades profissionais e pessoais de suas
próprias professoras e à representação que têm da classe especial, como
tendo conteúdos mais superficiais, atividades menos importantes e que
não contribuiriam de fato para o aprendizado das crianças com
deficiência.

Outra justificativa dada para as respostas afirmativas foi a
possibilidade de ajuda por parte da criança sem deficiência. Estas

 

Respostas GE-PRÉ GE-PÓS GC-PRÉ GC-PÓS 
 f % f % f % f % 
 

Sim 
 

11 55 14 70 9 45 3 15 

 
Não 

 
9 45 6 30 11 55 17 85 

Total 20 100 20 100 20 100 20 100 



Inclusão do aluno com deficiência

9 5

disseram que aquelas deveriam estudar na sua classe porque assim elas
poderiam ajudá-las, prestar auxilio nas atividades escolares e outras
dificuldades possíveis que pudessem enfrentar. Algumas crianças não
souberam justificar seu posicionamento favorável à participação de
crianças com deficiência mental na sua classe.

Apenas no GE surgiu uma categoria de respostas indicando a
necessidade de adequações da sala de aula e de apoios para as crianças
com deficiência mental. No pré-teste, essas respostas foram dadas por 3
crianças e, no pós-teste, por 10. As respostas incluíram adaptações
estruturais, curriculares e mudanças de atitudes.

No estudo de Martins (1999), as crianças pareceram não visualizar
o caráter transitório da classe especial. Na presente pesquisa, a maioria
das crianças também indicou a classe especial ou a classe comum como
modalidade exclusiva de ensino, porém, no pré e no pós-teste, algumas
crianças pareceram visualizar a possibilidade de uma articulação e a
real função do ensino especial, de apoio e não de segregação. Assim,
apesar das limitações nas explicações dadas, algumas crianças falaram
da necessidade de apoio e de trabalho articulado entre o ensino comum
e o ensino especial, inclusive indicando a possibilidade de as crianças
freqüentarem as duas modalidades, ou passarem pela sala especial por
um tempo para depois ingressar na sala comum, ou ainda, receberem o
apoio paralelo dos pais.

Pode-se perceber que o grupo de crianças que passou pelo
programa não ampliou seu posicionamento favorável à escolarização de
crianças com deficiência mental na classe comum de modo arbitrário e
excessivamente otimista.

As explicações para esses posicionamentos, que no pré-teste
baseavam-se,  em sua maioria, no argumento de possíveis vantagens
para o aprendizado da criança deficiente, no pós-teste referiram-se à
necessidade de adequações da sala de aula e de apoios nesse processo
(50% das crianças do GE deram essas respostas, o que representa 70%
das crianças que foram favoráveis à inclusão).

Os relatos indicam que o programa proporcionou, de acordo com
as possibilidades de compreensão e articulação das crianças nessa fase
de desenvolvimento e escolarização, uma reflexão crítica sobre o processo
de inclusão.

As atitudes positivas aumentaram, mas não incondicionalmente.
As crianças relataram as dificuldades do processo e a necessidade de
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transformações na escola e na classe para que os alunos com deficiência
mental de fato aprendam e se integrem socialmente. As crianças
apontaram, inclusive, a importância da articulação entre o ensino especial
e o ensino comum, a necessidade de serem oferecidos recursos diversos
para atender às necessidades de cada criança, concordando com autores
como Marchesi (2001), Santos e Mendes (2001), entre outros.

Entre as justificativas das crianças que opinaram de modo negativo
sobre  alunos com deficiência mental estudarem nas suas classes,
encontram-se as dificuldades de aprendizagem que essas crianças
poderiam apresentar, devido à complexidade dos conteúdos trabalhados
em sala, às habilidades necessárias às tarefas dadas, ao limite de tempo
estipulado para as mesmas e à metodologia adotada pela professora. As
respostas revelaram uma preocupação com os prejuízos que essas
crianças teriam para seu aprendizado e desenvolvimento, indicando as
vantagens de um ensino especial.

Outras crianças citaram alguns aspectos semelhantes, porém com
uma conotação diferenciada, pois sua preocupação parecia voltar-se
mais para o restante da sala e para a sobrecarga da professora, ou seja,
ao impedimento à rotina normal da sala de aula que a presença de uma
criança com deficiência mental poderia causar do que aos possíveis
prejuízos para a própria criança.

Apesar do número reduzido de crianças que deram respostas neste
sentido, é importante ressaltar que essas justificativas ainda são comuns
no cotidiano, inclusive por parte de adultos, pais de crianças sem
deficiência ou mesmo educadores e profissionais, que questionam o
ensino em ambientes inclusivos baseados nos possíveis prejuízos que as
crianças com deficiência podem trazer às outras ou à rotina da sala de
aula, devido a comportamentos inadequados, atraso cognitivo ou mesmo
aparência perturbadora. Esses aspectos devem ser considerados nos
trabalhos que se propõem à desmistificação da deficiência ou ao preparo
da comunidade para a inclusão.

Características das deficiências física e/ou sensorial também foram
apontadas por algumas crianças para justificar a impossibilidade de
crianças deficientes estarem em salas comuns, como por exemplo, a
dificuldade para enxergar o que está escrito na lousa, e a impossibilidade
de segurar o lápis, entre outras.

Outro tipo de justificativa ainda foi empregada pelos alunos,
remetendo-se à discriminação que as crianças com deficiência poderiam
sofrer por parte dos outros colegas. Uma criança indicou outros alunos
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da sala e outra falou de si própria, referindo-se a sentimentos de medo e
desconforto diante de pessoas com deficiência. Apesar de poucas
crianças terem dado respostas dessa natureza, esses relatos indicam que
mesmo entre as crianças já existe a possibilidade de preconceitos e
discriminação, o que ressalta a relevância de intervenções informativas
e de sensibilização desde a infância.

Ainda houve respostas apontando para outras categorias. Entre
os conteúdos destas respostas tem-se a defesa de que as crianças devem
estudar na classe especial, remetendo-se às diferenças entre os deficientes
e os não-deficientes sem explicações dessas diferenças, apenas apontando
a deficiência em si e evidenciando as semelhanças entre os deficientes,
concluindo que as classes devem ser formadas por “iguais”. Algumas
crianças pareceram argumentar em função do que observam na escola
como regra, sem conseguir compreender e explicar, ou seja, se os
deficientes costumam estudar na classe especial, lá deve ser o lugar deles,
aspecto já discutido anteriormente. Assim, não souberam justificar os
motivos de os deficientes terem que estudar na classe especial, como se
esse fosse um fato óbvio, natural, sem necessidade de justificativa, em
função de ser o que costuma ocorrer em seu contexto.

Quanto às justificativas de seus posicionamentos contra as
crianças com deficiência mental serem escolarizadas na classe comum,
os grupos apresentaram diferenças. No GC, no pré-teste, as respostas
indicaram as dificuldades de aprendizagem, seguidas pelo impedimento
à rotina da sala de aula. Já no pós-teste, as respostas foram mais
distribuídas entre as categorias, aumentando a referência às
características relacionadas às deficiências físicas e/ou sensoriais e
diminuindo a referência às dificuldades de aprendizagem.

Quanto ao GE, após o programa, as respostas concentraram-se
nas dificuldades de aprendizagem, que, de fato, seriam o principal
aspecto impeditivo da inserção de alunos com deficiência mental na
classe comum, indicando a necessidade de mudanças e apoios, apontada
pelas crianças que se mostraram favoráveis à inclusão. Assim, entende-
se que o programa proporcionou ao grupo uma compreensão das
limitações dos alunos com deficiência mental, sem generalizações para
outras dificuldades, diminuindo a idéia de que esses atrapalham os
demais alunos, as confusões com características da deficiência física e
sensorial, o sentimento de medo e a percepção da obrigatoriedade de os
alunos estarem na classe especial, sem compreender sua função
educacional de apoio.
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Foi solicitado que as crianças dessem sugestões para ampliar a
participação dos alunos com deficiência mental nas atividades da escola.
Essas sugestões foram bastante variadas. No pré-teste, duas crianças de
cada grupo sugeriram alterações na metodologia de ensino e 7, de cada
grupo, sugeriram a tutoria entre os alunos.

Com relação à metodologia de ensino, as crianças referiram-se às
adaptações necessárias na sala de aula em termos estruturais e,
especialmente, à necessidade de as professoras ensinarem as crianças
em ritmos diferenciados e com estratégias diversas. Alguns citaram
novamente a necessidade de apoio e articulação entre o ensino comum e
o especial.

A tutoria entre os alunos refere-se à ajuda e apoio dos outros colegas
da classe. Algumas crianças referiram-se a outros alunos, e outras falaram
delas mesmas. Outra sugestão dada pelas crianças foi um maior apoio
dos professores. Neste caso, as crianças falaram da necessidade de mais
atenção e mais paciência por parte dos educadores.

As respostas que indicaram a importância de um currículo
diferenciado  referiram-se à necessidade de as crianças com deficiência
terem acesso a atividades de menor complexidade do que as demais, ou
às mesmas atividades, de modo diferenciado.

Uma outra sugestão, feita pelas crianças, referiu-se a mudanças
de conduta da própria criança deficiente para que pudesse participar
mais das atividades da escola. Entre essas mudanças estão a necessidade
de esses alunos estudarem mais, prestarem mais atenção nas aulas, se
esforçarem mais.

No pós-teste, no GE, aumentaram as indicações de mudanças na
metodologia de ensino e se mantiveram as de tutorias e, no GC, quase
não houve mudanças.

A variabilidade das respostas no pré-teste indica que as crianças
de ambos os grupos, mesmo nesta fase de desenvolvimento e início de
escolarização, têm possibilidades de contribuir de alguma forma com as
dificuldades existentes em seu contexto escolar. A tutoria entre os alunos
foi a sugestão mais freqüente em ambos os grupos, no pré-teste, indicando
disponibilidade das crianças em auxiliar os alunos com deficiência. No
pós-teste, essa sugestão permaneceu sendo a mais freqüente no GC,
seguida de mudanças da própria criança deficiente. No grupo que passou
pelo programa, ainda mais freqüentes que a sugestão de tutoria entre os
alunos, que foi indicada pelo mesmo número de crianças, foram as
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sugestões de alterações na metodologia de ensino, tendo tal categoria
apresentado um aumento de 30% do pré para o pós-teste nesse grupo. Os
dados indicam que o programa proporcionou uma maior atenção às
necessidades educacionais especiais dos alunos com deficiência mental,
além de manter a disponibilidade de apoio por parte dos alunos, aspectos
fundamentais para o sucesso da inclusão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pôde-se perceber, no presente estudo, que a informação
sistematizada sobre a deficiência é capaz de gerar transformações nas
atitudes de crianças em relação à inclusão. O programa informativo
ampliou as atitudes positivas em relação à inclusão de alunos deficientes,
de modo consciente e interessado. Assim, trabalhos informativos, tão
escassos no Brasil, devem ser ampliados e realizados em escolas e
comunidades, não apenas pontualmente, mas de modo contínuo, fazendo
parte do cotidiano das crianças, podendo construir atitudes mais
positivas com relação à inclusão desde a infância, sendo que estas
atitudes podem contribuir para a ampliação da acessibilidade dos
deficientes às diversas esferas sociais.
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Educação inclusiva: a visão de futuros
 profissionais da educação

Cristiane Regina Xavier FONSECA–JANES1

INTRODUÇÃO

A literatura aponta que a educação inclusiva seria uma espécie de
reforma radical no sistema educacional, uma vez que deveria reestruturar
os seus sistemas curriculares, avaliativos, pedagógicos e métodos de
ensino. A educação inclusiva, para Mittler, seria “baseada em um sistema
de valores que faz com que todos se sintam bem-vindos” (2003, p.34),
respeitando, ainda, a diversidade de gênero, etnia, cultural, social,
desenvolvimento educacional e deficiência. Ainda, segundo esse autor,
tal reforma educacional garantiria que todos os alunos tivessem acesso
ao ensino regular, oferecendo, assim, estratégias para impedir a
segregação e o isolamento.

Para Ainscow (apud MITTLER, 2003), a educação inclusiva seria
mais do que a retirada dos obstáculos que impediriam todos os alunos
de freqüentarem a escola regular, antes de tudo seria um processo
dinâmico sem término, uma vez que não seria um mero estado de
mudança, mas um processo de reestruturação educacional tanto
organizacional quanto pedagógico contínuo. Ou seja, ainda está em
construção e passível de transformação e re-significação.

Para Mantoan (2003), o termo inclusão não deve se restringir
apenas “à inserção de alunos deficientes e/ou necessidades educacionais
especiais nas escolas regulares” (p. ix), mas ser empregado quando
houver “a flexibilidade dos critérios de admissão e de permanência nos
ambientes escolares” (p. ix), ou seja, uma escola que aceite e mantenha

1 Pedagoga com habilitação em Educação Especial, mestre em Filosofia pela
Faculdade de Filosofia e Ciência – FFC da Universidade Estadual Paulista – Unesp,
professora concursada de História da Educação da União das Faculdades de Dracena
– UNIFADRA/FUNDEC, membro do Grupo de pesquisa Cátedra do Oprimido da
FFC/Unesp/Campus de Marília e membro da Associação Brasileira de Pesquisadores
em Educação Especial – ABPEE - crisrefonseca@fundec.edu.br
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todos os alunos, e, a meu ver,  que sobretudo os mantenha com qualidade
de ensino.

Mantoan (2003, p. x)argumenta, também, que essa escola que aceita
e convive com a diversidade cultural possibilita uma educação para a
verdadeira cidadania, uma vez que “[...] novas identidades são
construídas a partir dos desequilíbrios provocados pela tensão entre as
diferenças”. Entretanto, a autora evidencia que para a fundamentação
dessa nova comunidade escolar, todos devem estar dispostos a
desconstruir a escola tradicionalista e pautada no ensino verbalista e
elitista (FREIRE, 1982), e buscar alternativas educacionais que respeitem
as diferenças, ou seja, “[...] um ensino que coloca o aluno como foco de
toda ação educativa e possibilita a todos a descoberta contínua de si e do
outro, dando sentido ao saber/sabor de educar” (OMOTE, 2004a, p. 141,
grifo meu).

Para Stainback  e Stainback (1999), a educação inclusiva seria
uma educação de qualidade direcionada a todos os alunos da
comunidade escolar. Ao conviver com as diversidades, todos os
integrantes da comunidade escolar teriam mais benefícios do que perdas.
Por outro lado, o aluno deficiente não deve apenas ser inserido na escola,
mas fazer parte de uma comunidade escolar que prime pela inclusão
social. E, para atingir a meta de implementar uma educação inclusiva,
seriam necessários administradores preocupados com a reforma,
reestruturação e renovação de suas unidades de ensino. Cabe, ainda, a
estas unidades a formação continuada do seu corpo docente em
metodologias de ensino que privilegiem  uma abordagem de ensino
progressista.

De acordo com Stainback e Stainback (1999), com esses passos,
estaríamos próximos de uma educação inclusiva, cujo resultado seria
um sistema educacional fortalecido e eficiente, ao qual todas crianças
teriam acesso. Diferentemente dessa posição, os seus opositores
argumentam que o ensino regular não está preparado para receber os
deficientes. Ora, se a educação inclusiva é percebida como uma mudança
de mentalidade, visando a uma sociedade mais humana e justa, então
ser deficiente seria uma das inúmeras diversidades. A meu ver, o que
está em questão não seria ser deficiente ou não, mas o compromisso de
todo educador que busca a construção de uma sociedade democrática e,
conseqüentemente, de um sistema educacional democrático. Sistema
educacional que prime por uma educação de qualidade e acessível a
todos os estratos sociais. Com essa perspectiva, a rede regular pública de
ensino responsável pela educação básica – infantil, fundamental e média
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– deveria oferecer qualidade de ensino em equivalência com a rede
particular que se destaca nesta área. Assim, o êxito para tal educação:

[...] é nossa disposição para visualizar, trabalhar e conseguir uma
rede regular que se adapte e dê apoio a todos. Todos os alunos,
incluindo os rotulados como alunos com deficiência [pobres, ricos,
negros, dentre outros], querem estar em uma rede regular que
satisfaça às suas necessidades e na qual se sintam bem-vindos e
seguros” (STAINBACK; STAINBACK, 1999, p. 434)

Omote (2005), baseado em Stainback e Stainback e analisando o
processo histórico e pragmático da educação inclusiva, aponta que o
sistema educacional brasileiro está procurando incorporar estratégias
para uma educação que atenda a todos alunos. Ainda segundo o autor,
a educação inclusiva visa, antes de tudo, a um trabalho educacional
voltado para a diversidade. Para Omote, os defensores da educação
inclusiva apontam inúmeros benefícios para a comunidade escolar como
um todo, que possivelmente irá se estender à sociedade.

Omote (2004b) argumenta que a busca pela inclusão sempre fez
parte da história da humanidade. Entretanto, por volta dos anos 90, a
sociedade inclusiva transformou-se “em um imperativo moral” (p. 299),
intensificado pelos defensores dos direitos humanos. Para esse autor, ao
se pensar em uma comunidade escolar inclusiva, reflexo de tal imperativo,
deve-se contar não apenas com soluções didático-pedagógicas, mas
também com:

[...] outras medidas e arranjos, cientificamente fundamentados, que
possibilitem o convívio e a co-ação, por parte das pessoas com as
mais variadas diferenças, em principais situações e atividades da
vida diária, de modo que favoreçam a realização e o desenvolvimento
de todos que delas participam (OMOTE, 2004b, p. 302).

Dessa forma, pensar a educação inclusiva seria pensá-la não de
maneira fragmentada e descontextualizada, mas na sua construção
histórica, social, psicológica e biológica.

A educação inclusiva, para Omote, implicaria uma mudança de
mentalidade, que perpassa por mudanças nas concepções educacionais
pautadas na padronização “de capacidades individuais de realização”
(OMOTE, 2005, p. 35), ou seja, do ensino verbalista ou bancário (FREIRE,
1982, 1987) para aquelas abordagens que respeitem as diversas
diferenças, “[...] reconhecendo nelas a oportunidade de aprendizagem
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de todos” (p. 35). Entretanto, de acordo com Omote, para conseguirmos
essa educação, não devemos partir de decretos e vontade de uma minoria;
a educação inclusiva só será possível a partir de uma sociedade inclusiva,
sociedade essa que muito tem a trilhar.

Saliente-se que a história e a filosofia da educação brasileira
(ABREU, 2000; COTRIM, 1989; FARIA FILHO, 2000; GADOTTI, 1994;
GHIRALDELLI-JÚNIOR, 2003; LOPES;  GALVÃO, 2001; NAGLE, 1977;
PAIVA, 2000; XAVIER;  RIBEIRO; NORONHA, 1994; WEREBE, 1971)
têm apontado que a educação já foi muito mais excludente. Hoje, ainda,
temos diversas formas de exclusão social e escolar, mas, como aponta
Omote, precisamos de um novo homem, e esse homem novo pode ser
construído e formado na escola, e, preferencialmente, numa escola que
saiba conviver com as diversidades.

De acordo com o mesmo autor, essa escola já está começando a ser
construída, e como tal, alguns casos de inclusão têm sido relatados.
Entretanto, sugere-se que sejam criadas medidas avaliativas científicas
para a verificação dos processos de educação inclusiva, uma vez que na
análise de algumas práticas pedagógicas sobre a inclusão percebeu-se a
ocorrência de : “(1) uma mera inserção do aluno deficiente em classes
comuns a título de inclusão, (2) a migração de deficientes no sentido inverso
do que ocorria no passado recente, (3) a institucionalização da normificação
e (4) o desvirtuamento de objetivos precípuos da educação escolar”
(OMOTE, 2004a, p. 05). Diante dessas discussões teóricas fica-nos, ainda,
uma dúvida: como os futuros profissionais da educação estão percebendo
a educação inclusiva? Profissionais que irão lidar com inúmeras
divergências em sala de aula. Assim, este trabalho de pesquisa teve como
objetivo levantar a visão dos profissionais que trabalharão em salas de
EMEIS e EMEFS da região de Dracena sobre a educação inclusiva. Para
atingir esse objetivo, aplicou-se um questionário que foi tabulado e
discutido, e seus resultados estão nos tópicos que virão a seguir.

DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO

Diante dos pressupostos teóricos e das indagações levantadas,
foram escolhidas duas salas do curso Normal Superior de uma faculdade
particular/pública da região de Dracena: uma sala do primeiro semestre
do primeiro ano (1° termo)2  e a outra do primeiro semestre do segundo
ano (3° termo) do ano de 2006. O critério de seleção das salas foi o  acesso

2  As analises e a discussões dos resultados desse levantamento serão investigadas
em trabalhos posteriores.
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da pesquisadora – docente da instituição –, e interesse dos alunos em
participar da pesquisa.

Após seleção das salas, elaborou-se um questionário piloto semi-
aberto3 , com identificação, e quatro questões sobre a temática. Depois de
elaborado o questionário, foi aplicado às duas turmas, no mesmo dia e
em horários diferenciados, pela própria pesquisadora. Os alunos
levaram, em média, quinze minutos para respondê-los. Todos os
questionários foram entregues e respondidos.

Mediante a coleta de dados, os questionários foram tabulados,
refletidos e discutidos. A tabulação e discussão podem ser conferidas no
tópico a seguir.

RESULTADOS E DISCUSSÃo

Tabela 1 - Demonstrativo de freqüência da identificação.

Na tabela 1, verificou-se que todos os questionários aplicados
foram respondidos e entregues (100%), o que parece demonstrar o
interesse desses educadores ou futuros educadores com relação à
temática. Apenas 12% dos educadores possuem outra graduação e 34%
possuem cursos voltados à área educacional como CEFAM ou Magistério.
Sendo um total de 46%, pode-se inferir que esses educadores possuem
subsídios teóricos para trabalhar em salas de aula. Ainda, pode-se
verificar que, do total dos participantes, 34% já estão trabalhando na
sala de aula, o que demonstra que de forma direta ou indireta já devem
estar trabalhando com temas da educação inclusiva.

3 O questionário encontra-se em anexo.

Funções Freqüência  Freqüência relativa % 
Total 
 
Questionários 
respondidos 
 
Possuem outra graduação 
 
Possuem curso de 
magistério ou CEFAM 
 
Lecionam 

33 
 
33 
 
 
4 
 
 
11 
 
11 

1,00 
 
1,00 
 
 
0,12 
 
 
0,34 
 
0,34 

100% 
 
100% 
 
 
12% 
 
 
34% 
 
34% 
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Tabela 2 - Demonstrativo de freqüência do conhecimento sobre educação
inclusiva.

Na Tabela 2, verifica-se que 70% dos educadores que responderam
aos questionários afirmam ter tido informações sobre o que seria educação
inclusiva. Apenas 30% desconhecem ou não quiseram responder. Esses
dados demonstram que a temática faz parte do cotidiano dos
participantes da pesquisa.

Tabela 3 - Demonstrativo de freqüência de como adquiriu o conhecimento
sobre educação inclusiva.

Na Tabela 3 foi possível verificar como esses educadores
adquiriram informação sobre educação inclusiva. Dos 70% que
responderam,  assinalaram ter adquirido esse conhecimento das seguintes
maneiras: 9% em artigos; 18% em textos ou livros; 9% em palestras; 52%
em sala de aula; 9% em projetos de pesquisa. Podemos inferir  que a sala
de aula é um dos maiores responsáveis pela transmissão dos
conhecimentos, reforçando, assim, o papel dos docentes que ministram
aulas no ensino superior de estarem preparados para discutir e ampliar
o debate sobre a temática.

Funções Freqüência de termos Freqüência relativa % 
Total 
Sim 
Não 
Não respondeu 

33 
23 
8 
2 

1,00 
0,70 
0,24 
0,06 

100% 
70% 
24% 
6% 

 

Funções Freqüência de repostas Freqüência relativa % 
Total 
 
Artigos 
 
Textos ou livros 
 
Palestras 
 
Aulas 
 
Projeto de pesquisa 
 
Não respondeu 

23 
 
2 
 
4 
 
2 
 
12 
 
2 
 
5 

1,19 
 
0,09 
 
0,18 
 
0,09 
 
0,52 
 
0,09 
 
0,22 

119% 
 
9% 
 
18% 
 
9% 
 
52% 
 
9% 
 
22% 
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Tabela 4 - Demonstrativo de freqüência de como os discentes estão
entendendo a educação inclusiva.

Já na Tabela 4 ,  procurou-se verificar se o conhecimento da educação
inclusiva adquirida por esses futuros profissionais está em consonância
com a literatura pesquisada. Para isso, procurou-se colocar nos
questionários alternativas com visões do senso comum e deixar uma questão
aberta para verificar o grau de conhecimento. Essas alternativas, com as
respectivas freqüências, seriam: 1) colocar todos os deficientes em idade
escolar na sala de aula regular (51%);. 2) colocar somente os surdos em
idade escolar na sala de aula regular (15%);  3) colocar somente os cegos
em idade escolar na sala de aula regular (12%);  4) colocar somente os
deficientes mentais em idade escolar na sala de aula regular (3%); 5) colocar
somente os deficientes físicos em idade escolar na sala de aula regular
(21%); 6) colocar todas as pessoas em idade escolar na sala de aula regular
(33%); e 7) outros (12%). Pode-se inferir por esta questão que, mesmo os
sujeitos pesquisados, com interesse em informar-se sobre a temática,
apresentam conhecimentos que estão em dissonância com a literatura.
Pois, para esses educadores, a educação inclusiva seria a colocação do
deficiente na sala de aula regular, enquanto a literatura específica da área
tem apontado como sendo o acesso a uma educação de qualidade a todos
os cidadãos. Saliente-se que apenas um dos questionários respondidos
apresentou resposta em consonância com a literatura; neste mesmo
questionário, o sujeito da pesquisa afirma ter participado de uma pós-
graduação Latu Sensu, realizada em uma instituição renomada, sobre a
temática da educação inclusiva.

Funções 
Freqüência de 
repostas 

Freqüência 
relativa 

% 

Total 

Colocar todos os deficientes em idade escolar na sala 
de aula regular.  

Colocar somente os surdos em idade escolar na sala de 
aula regular. 

Colocar somente os cegos em idade escolar na sala de 
aula regular. 

Colocar somente os deficientes mentais em idade 
escolar na sala de aula regular. 

Colocar somente os deficientes físicos em idade 
escolar na sala de aula regular. 

Colocar todas as pessoas em idade escolar na sala de 
aula regular. 

Outros  

33 
 
17 
 
 
5 
 
 
4 
 
 
1 
 
 
7 
 
11 
 
 
4 

1,47 
 
0,51 
 
 
0,15 
 
 
0,12 
 
 
0,03 
 
 
0,21 
 
0,33 
 
 
0,12 

147% 
 
51% 
 
 
15% 
 
 
12% 
 
 
3% 
 
 
21% 
 
33% 
 
 
12% 
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Tabela 5 - Demonstrativo de freqüência da opinião dos discentes sobre a
preparação dos professores da rede regular de ensino com relação à
educação inclusiva.

Na Tabela 5, verificou-se que 90 % dos sujeitos pesquisados não
acreditam que os professores do ensino regular estejam preparados para
trabalhar com a educação inclusiva. Saliente-se que 97% dos participantes
da pesquisa estão entendendo a educação inclusiva como a colocação de
deficientes no ensino regular.

Tabela 6 - Demonstrativo de freqüência da opinião dos discentes sobre
sua preparação para trabalhar com a educação inclusiva.

E, na Tabela 6, 82% desses sujeitos acreditam não estarem
preparados. Para sanar essas deficiências de formação 100% dos
educadores sugeriram, em questão aberta, ser necessário curso de
especialização sobre a temática. Saliente-se que o sujeito que respondeu
em consonância com a literatura, também se considera despreparado
para assumir uma sala de aula, mas isso não se deve ao fato de haver
diferenças ou não em sala de aula, mas por não saber como desenvolver
os conteúdos previstos para educação fundamental. Essa afirmação
evidencia o quanto os cursos de formação de professores estão aquém do
esperado, ou a falta das disciplinas específicas na formação destes
sujeitos, que poderá ser sanada pela grade curricular até o final do curso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na introdução deste trabalho, discutiu-se o conceito de educação
inclusiva de acordo com literatura especializada, que, resumidamente,
poderíamos dizer ser uma educação de qualidade a ser oferecida pelo
sistema educacional. Seu objetivo seria, além de oferecer os saberes

Funções Freqüência de termos Freqüência relativa % 
Total 
 
Preparado 
Não preparado 

33 
 
3 
30 

1,00 
 
0,10 
0,90 

100% 
 
10% 
90% 

 

Funções Freqüência de termos Freqüência relativa % 
Total 
 
Preparado 
Não preparado 
Não respondeu 

33 
 
5 
27 
1 

1,00 
 
0,15 
0,82 
0,03 

100% 
 
15% 
82% 
3% 
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sistematizados e acumulados ao longo da história da humanidade,
também atender às diversificadas esferas e substratos sociais.

Diante dessa perspectiva teórica, tinha-se como hipótese que os
alunos em formação do 3º termo do Normal Superior, sendo 34% deles
professores em exercício, poderiam estar compreendendo a educação
inclusiva como semelhante ou próxima da literatura. Entretanto, as
tabulações e análises dos dados apontam uma grande lacuna entre a
literatura e o que está sendo entendido como educação inclusiva nesse
curso específico de formação. Se por um lado encontramos essa grande
dissonância, e 70% dos participantes da pesquisa afirmam ter adquirido
esse conhecimento em sala de aula, pode-se inferir que os cursos de
formação precisam de corpo docente qualificado para abordar essa
temática, ou que o questionário piloto, aplicado aos sujeitos, não está
dando conta de apreender o que realmente os alunos estão entendendo
por educação inclusiva.

Esta pesquisa tem apontado,  até o momento, que, antes da
discussão sobre a educação inclusiva, deve-se repensar a formação
holística ou específica dos futuros profissionais da educação. É sabido
que existem particularidades próprias de cada deficiência que somente
uma equipe interdisciplinar seria capaz de trabalhar. Por outro lado, os
cursos de formação sejam eles Normal Superior ou Pedagogia devem
oferecer subsídios teóricos e práticos para formar um profissional
reflexivo, crítico e transformador de sua realidade. Com essa formação,  o
educador criaria e adaptaria recursos para  lidar com as divergências e
diversidades próprias da sala de aula. Esse profissional está em
construção, e nos cabe, como formadores de educadores, propiciar esses
subsídios necessários para que a educação de qualidade realmente ocorra.
Dessa forma, a necessidade de preparar os futuros profissionais da
educação para esse grande desafio do século XXI é de extrema urgência
e de nossa responsabilidade.
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APÊNDICE 

QUESTIONÁRIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

(1) IDENTIFICAÇÃO: 

a) CURSO: _______________________ b) TERMO OU SEMESTRE: ______________ 

c) UNIVERSIDADE/ FACULDADE:  (   ) PÚBLICA       (   )PARTICULAR 

d) POSSUI OUTRA GRADUAÇÃO? (   )SIM     (   ) NÃO 

QUAL? _______________________  

e) POSSUI CURSO DE MAGISTÉRIO OU CEFAM? (   ) SIM     (   ) NÃO 

f) VOCÊ LECIONA? (   )SIM     (   ) NÃO 

QUAL DISCIPLINA? __________________________ 

QUAL SERIE ? _______________________________ 

 

(2) JÁ LEU OU OUVIU NA FACULDADE ALGUMA COISA SOBRE: EDUCAÇÃO INCLUSIVA?  

(   )SIM      (   )NÃO 

SE SIM, O QUE? _________________________________________________________________________ 

 

 (3) ASSINALE O QUE, NA SUA OPINIÃO, É EDUCAÇÃO INCLUSIVA?  (VOCÊ PODE 

ASSINALAR MAIS DE UMA ALTERNATIVA) 

(    ) COLOCAR TODOS OS DEFICIENTES EM IDADE ESCOLAR NA SALA DE AULA REGULAR. 

(    ) COLOCAR SOMENTE OS SURDOS EM IDADE ESCOLAR NA SALA DE AULA REGULAR. 

(    ) COLOCAR SOMENTE OS CEGOS EM IDADE ESCOLAR NA SALA DE AULA REGULAR. 

(    ) COLOCAR SOMENTE OS DEFICIENTES MENTAIS EM IDADE ESCOLAR NA SALA DE AULA 

REGULAR. 

(  ) COLOCAR SOMENTE DEFICIENTES FÍSICOS EM IDADE ESCOLAR NA SALA DE AULA 

REGULAR. 

(    ) COLOCAR TODAS AS PESSOAS EM IDADE ESCOLAR NA SALA DE AULA REGULAR. 

(    ) OUTROS. QUAIS? ____________________________________________________________________

(4) NA SUA OPINIÃO, O PROFESSOR DA REDE DE ENSINO ESTÁ PREPARADO PARA A 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA? (   )SIM     (   ) NÃO 

POR QUE? ______________________________________________________________________________ 

 

(5) VOCÊ SE SENTE PREPARADO PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA? (   )SIM     (   ) NÃO 

SE A RESPOSTA FOI NÃO , RESPONDA: O QUE SERIA NECESSÁRIO PARA VOCÊ ESTAR 
PREPARADO PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA? (Resp 
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Uma experiência de inclusão e aprendizado
cooperativo na disciplina de estágio

supervisionado em pedagogia

Ana Aparecida de Oliveira Machado BARBY1

Carla Luciane Blum VESTENA2

A CONSTRUÇÃO DO ENSINO INCLUSIVO

O movimento pela inclusão de grupos minoritários no meio
educacional, entre eles o de alunos com deficiência, só ganhou força e
notoriedade no final do século XX, incentivado pelas reivindicações de
associações de pais, instituições de ensino, grupos de defesa dos direitos
humanos, lideranças educacionais e movimentos internacionais de luta
pela educação para todos.

No entanto, a postura segregacionista manteve-se até a primeira
metade do século XX em vários países, sendo incentivada por um sistema
paralelo de ensino que constituiu uma rede de instituições e classes
especializadas para atender as crianças classificadas como deficientes
ou consideradas incapazes de apresentar o desempenho acadêmico
estabelecido pelas escolas regulares.

Somente nas décadas de 1950 e 1960, as organizações fundadas
por pais de alunos com deficiência passaram a discutir formas de garantir
a participação efetiva de seus filhos no sistema regular de ensino e a
reivindicar este direito legalmente. Desta forma, nos anos 70 a luta política
se acirrou e importantes conquistas em prol da integração educacional
destes alunos foram alcançadas. (KARAGIANNIS; STAINBACK;
STAINBACK, 1999).

Estas iniciativas ganharam ímpeto na década de 1990, com a
promoção de eventos internacionais, como a Conferência Mundial de
Educação para Todos, realizada em Jomtien, em 1990, quando 155 países

1 UNICENTRO – anambarby@hotmail.com
2 UNICENTRO – vestena@yahoo.com.br
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assumiram o compromisso de garantir educação gratuita e de qualidade
para todos até o ano 2000. A Conferência Mundial de Educação Especial,
em Salamanca, no ano de 1994, reunindo 88 governos e 25 organizações
internacionais, objetivou promover ações que implementassem a educação
das pessoas com necessidades educativas especiais junto ao sistema
regular de ensino.

No Brasil, a institucionalização dos deficientes iniciou-se durante
o império, no século XVIII, com o surgimento de instituições
especializadas e se manteve no século XX, com a disseminação da
educação especial. Estas instituições de caráter assistencialista atendiam
alunos indesejados, indisciplinados, diferentes, deficientes. A
preocupação era manter o bem-estar físico e moral, tendo em vista que
desde a colonização mantinha-se o costume de abandonar crianças
indesejadas à própria sorte. A este respeito, Jannuzzi (2004, p. 9), citando
Marcílio (1997, p. 59), relata que no século XVII, o governador da Província
do Rio de Janeiro pede ao rei de Portugal providências “[...] contra os
atos desumanos de se abandonar crianças pelas ruas, onde eram comidas
por cães, mortas de frio, fome e sede [...]”.

Portanto, o movimento pelo fim do sistema dual de educação e
inclusão dos alunos com deficiência no sistema regular de ensino se
difundiu no Brasil apenas nos anos 80, incentivado por pais de alunos,
educadores e instituições de apoio às pessoas com deficiência, pela
divulgação de experiências bem sucedidas em outros países e pelo
respaldo das políticas nacionais e internacionais. Exemplo disso foi a
Constituição Federal Brasileira de 1988, que estabeleceu em seu artigo
208, inciso III, o atendimento educacional especializado aos portadores
de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino e, também, a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, que no
artigo 58 conceituou a educação especial como “[...] a modalidade de
educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino,
para educandos portadores de necessidades especiais.”

Desta forma, apesar dos momentos de retrocesso, obstáculos
estruturais e da resistência oferecida por algumas instituições, o
movimento pela inclusão cresceu e se consolidou ao longo do século XX.
Este fato favoreceu a proposição de processos educacionais mais
democráticos, flexíveis, inclusivos e democráticos.

Neste intuito, recentemente, um número crescente de escolas tem
se preocupado em oferecer ambientes educacionais inclusivos e
acolhedores onde todos tenham as mesmas oportunidades de aprender,
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se desenvolver, apoiando e sendo apoiado pelos colegas. Nestas escolas,
preocupadas em recuperar o sentido de comunidade e convivência
pacífica, todos os alunos aprendem a apoiar e ser apoiados, a
compartilhar, sentindo-se encorajados a continuar seus estudos.

Assim, por entender o ensino inclusivo como “[...] a prática da
inclusão de todos – independentemente de seu talento, deficiência, origem
socioeconômica ou origem cultural – em escolas e salas de aula
provedoras, onde todas as necessidades dos alunos são satisfeitas”
(KARAGIANNIS; STAINBACK; STAINBACK, 1999, p. 21), torna-se cada
vez mais comum no meio educacional a constituição de comunidades
escolares, as redes de apoio, os círculos de amigos, a aprendizagem
cooperativa, tutorias e parcerias, como parte de um processo natural de
convivência com a diversidade que caracteriza a humanidade.

OBJETIVOS

A idéia de relatar esta experiência nasceu quando se iniciou a
atividade de organização da direção de turma, em Prática de Ensino III –
Estágio Profissional, junto ao 3° ano de Pedagogia noturno, quando a
professora orientadora da disciplina observou a presença de uma
acadêmica surda.

No intuito de promover um ensino inclusivo, a professora propôs
que a mesma realizasse seus estágios em escolas do ensino regular
juntamente com seus colegas.

No entanto, apesar da referida acadêmica participar de todas as
aulas, apresentando trabalhos e realizando as avaliações na companhia
de uma intérprete, a mesma expressou sua insegurança em realizar esta
atividade entre os alunos ouvintes.

Naquela oportunidade, a professora da disciplina, e orientadora
das atividades de campo, explicou que o estágio em escola especializada
seria desenvolvido no ano seguinte, na Habilitação de Educação
Inclusiva, e que o Estágio Profissional seria desenvolvido nas séries
iniciais em escolas de sistema regular de ensino, fato que não excluía a
possibilidade de trabalhar com alunos incluídos.

Diante dessa explanação, a polêmica a favor ou contra o estágio
em turmas regulares agitou a turma delineando o cenário da
problemática: uma acadêmica surda que não queria realizar o estágio
com alunos ouvintes e uma turma,  que demonstrava ter conhecimentos
antagônicos a respeito da inclusão, com dificuldades para buscar os
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meios de auxiliar a colega nesta tarefa.

Portanto, configura-se como objetivo deste trabalho de investigação
divulgar a experiência de estágio supervisionado no sistema regular de
ensino junto a uma acadêmica surda a partir da ótica do ensino inclusivo
e aprendizado cooperativo.

MÉTODO

Para sistematizar e relatar esta experiência, a professora da
disciplina de Estágio Supervisionado no 3° ano e com uma professora da
equipe do PAPE (Programa de Apoio às Pessoas com Necessidades
Educacionais Especiais da UNICENTRO) elaboraram, como instrumento
de pesquisa, um roteiro semi-estruturado de entrevista para a acadêmica
surda, sua parceira nas atividades de campo e duas colegas de turma.
As entrevistas foram realizadas em sessões distintas, gravadas em fita
cassete e transcritas posteriormente, sendo citadas em partes, de acordo
com a análise a que este estudo se propôs.

Os relatos foram identificados na pesquisa como E1 para a
acadêmica incluída, E2 para sua parceira nas atividades de campo, E3-
A para o primeiro colega entrevistado e E3-B para o segundo.

Os roteiros foram elaborados com perguntas diferenciadas,
contando com 6 questões para E1, 6 questões para E2, sendo
acrescentadas outras 4 no momento da entrevista, para melhor
esclarecimento das falas.

Quanto aos outros dois colegas, E3A e E3B, foram elaboradas quatro
questões, sendo acrescentadas duas para E3B, no momento da entrevista.

A análise foi qualitativa e os depoimentos foram considerados
individualmente, sendo elaboradas categorias de análise transversal.

A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS INCLUSIVOS NA DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO

E OS RESULTADOS DESTA EXPERIÊNCIA

Diante da problemática e do objetivo expostos anteriormente, a
professora da turma percebeu que era preciso buscar ajuda, apoio, suporte,
para sensibilizar a turma sobre as possibilidades de crescimento para
todos, que a convivência com a diversidade escolar pode oferecer, e,  ainda,
buscar assegurar a eqüidade como direito e objetivo primeiro da
educação.
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Neste intuito, estabeleceu-se comunicação permanente com
membros do PAPE para implementar uma rede de apoio juntamente com
os acadêmicos do 3º ano de Pedagogia, visando à inclusão da colega
surda em todas as atividades regulares da disciplina de Estágio
Profissional.

Nos encontros subseqüentes, a professora da disciplina
questionou a turma sobre o objetivo da inclusão, que visa educar todos
os alunos em salas de aula do ensino regular, disponibilizando situações
educacionais desafiadoras ajustadas às suas habilidades e necessidades,
além do apoio e ajuda para colegas e/ou professores. (STAINBACK;
STAINBACK, 1999).

Aproveitando esse momento de reflexão, lançou para a turma o
desafio de trabalhar em comunidade, oferecendo à colega incluída o apoio
de que necessitasse, e de aprender com esta experiência.

A primeira questão colocada foi a constituição de uma parceria com
a colega surda para a realização das atividades de campo. Apesar de
várias alunas se prontificarem, a parceria foi estabelecida com a que tinha
maior afinidade. A partir desse momento, foi possível determinar em que
local, dia e hora a atividade de direção de turma poderia realizar-se.

Por conseguinte, paulatinamente, a turma foi construindo uma
comunidade onde todos puderam auxiliar e receber o auxílio de que
necessitavam. Assim, o aprendizado cooperativo e a rede de apoio
surgiram naturalmente e as relações se enriqueceram com as trocas
estabelecidas.

Karagiannis, Stainback e Stainback (1999) atribuem ao ensino
inclusivo a articulação de três componentes práticos interdependentes:
a rede de apoio, o procedimento e o ensino.

Portanto, o primeiro componente, a rede de apoio “[...] que envolve a
coordenação de equipes e indivíduos que apóiam uns aos outros através
de conexões formais e informais” (KARAGIANNIS; STAINBACK;
STAINBACK,  1999, p. 21), começou a se configurar em forma, tamanho
e objetivo único, dentro da sala de aula. Nesse sentido, o apoio de membros
do PAPE somou forças ao trabalho da professora e dos colegas,
incentivando o aprendizado cooperativo e o ensino inclusivo.

Quanto ao segundo componente, o procedimento, que envolve
indivíduos de várias especialidades, trabalhando juntos para planejar e
implementar programas para os alunos em ambientes integrados, pode
ser visualizado no grupo constituído pelos acadêmicos, professora da
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disciplina, elementos do PAPE e a intérprete de LIBRAS (Linguagem
Brasileira de Sinais), que organizaram as adequações curriculares
necessárias à realização das atividades de Estágio.

Na seqüência, foi se delineando o terceiro componente, o ensino,
por meio da criação de um ambiente cooperativo em sala de aula, no qual
os alunos com vários interesses e habilidades puderam desenvolver o
seu potencial de aprendizagem.

A partir dessa experiência, foi possível observar enormes benefícios
que os acadêmicos obtiveram em relação a:

• socialização com seus colegas no decorrer das atividades de estágio;

• discussões sobre atitudes que ajudam o aluno desenvolver um auto-
conceito positivo, iniciativa, auto-controle e a vida independente;

• trabalhos em grupo, respeitando os limites e talentos de cada
elemento;

• vivenciar durante a formação acadêmica a efetivação do ensino
inclusivo e cooperativo;

• cooperar com os colegas, auxiliando e sendo auxiliado em suas
necessidades.

Nos relatos coletados por meio das entrevistas, percebeu-se que,
na medida em que os elementos do ensino inclusivo foram se
configurando na turma, as mudanças de atitudes dos acadêmicos
influenciaram a maneira como a colega incluída passou a participar das
atividades de estágio.

O depoimento que segue demonstra a expectativa da aluna surda
sobre a realização da atividade de estágio:

No começo eu estava com muito medo, estava apavorada eu não
queria fazer estágio. Porque eu sabia que eu não ia encontrar as
crianças, né, também na minha cabeça minha experiência era com
surdos, eu sabia a minha dificuldade. (E1)

A insegurança e o medo da acadêmica surda eram visíveis
chegando até a afirmar que não queria fazer estágio. Isso se deve
especialmente ao fato de a aluna incluída sentir-se incapaz de realizar a
atividade pela sua dificuldade de comunicação. No entanto, Karagiannis,
Stainback e Stainback e (1999, p. 22) alertam que “[...] tem sido
consistentemente observado que alunos com níveis diferentes de
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deficiência aprendem mais em ambientes integrados onde lhes são
proporcionados experiências e apoio educacionais adequados do que
quando estão em ambientes segregados.”

Quando a rede de apoio na sala de aula começou a estruturar-se
por meio da ação da professora, do envolvimento dos colegas de sala, da
mediação do PAPE e da presença da intérprete, a aluna surda se acalmou
e aceitou o desafio de realizar as atividades de campo, participando e
contribuindo em todos os momentos de acordo com as suas
possibilidades.

A professora falou que não era pra me preocupar, que iria dar tudo
certo seria uma experiência, e eu fui ficando cada vez mais calma.
Então a (E2) me ajudava com o material e eu acompanhava com o
que pudesse [...].

No começo eu não sabia como ia ser, estava muito ansiosa para ver
como ia ser. Pois era uma experiência nova e tudo, né. Eu já imaginava
que ia precisar do PAPE, principalmente da parte da comunicação
né, ao mesmo tempo eu fiquei segura por que a (E2) e a interprete
estavam juntas. (E1)

A colega que demonstrou ter afinidade para desenvolver esta
atividade com a acadêmica incluída agiu com naturalidade
estabelecendo uma parceria de trabalho, como revelou mais tarde durante
a entrevista:

Por afinidade, eu não pensei nesta questão da surdez da
(E1). Não me questionei nenhum momento se seria problema
ou não trabalhar com a surdez da (E1). Mesmo porque eu
não vejo ela como surda. Né, eu converso com ela naturalmente,
e nunca tive essa preocupação. Em nenhum momento do
estágio eu me preocupei se (E1) iria ser problema pra mim,
ou se ela ia se dar mal no estágio, não tive essa preocupação,
não me questionei e nem questionei ela. (E2)

A esse respeito, Stainback e Stainback (1999, p. 226) relatam que o
segundo princípio básico para a constituição das redes de apoio consiste
em garantir que todas as pessoas estejam “[...] envolvidas na ajuda e no
apoio mútuos, tanto em arranjos formais quanto em arranjos informais.”
Isto ajuda a formar um ambiente seguro e incentivador para que todos se
respeitem e busquem apoiar uns aos outros superando seus limites.

De fato, esta mudança de atitude fica evidenciada na fala da
acadêmica investigada, que revelou sua experiência positiva quanto ao
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desempenho no estágio supervisionado, demonstrando, assim, um
comportamento diferente daquele assumido inicialmente de medo e
insegurança.

Eu esperava que eu conseguisse superar a insegurança, que
conseguisse ensinar algo pra eles. Mas eu esperava isso, que eles me
entendessem, né. Mas que eu entendesse as crianças e pudesse ensinar
algo pra eles, e que eles aprendessem um pouco a língua dos sinais e
reconhecer como é uma pessoa surda, pois eles podem ter contato
com outro surdo. Eu espera que eles me vissem como uma surda, e
soubessem como lidar com uma surda. Eu me preocupava mais com
essa parte do que com os conteúdos. (E1)

Acho que foi, eles começaram a entender como era uma pessoa surda,
a sua comunicação essa parte foi positiva. E também as crianças são
muito carentes então nessa parte foi muito boa. Nos conteúdos
poderia ter sido mais útil, eu tinha dificuldade porque não entendo o
que eles perguntavam. Eu tinha dificuldade em dar as respostas.
(E1)

Na fala anterior, fica muito evidente a preocupação com a
aprendizagem dos alunos com quem ela trabalharia, com os conteúdos
que seriam ensinados. E ainda com a comunicação com outras pessoas
surdas, com a interação não apenas com ela, mas com todos os outros
surdos que poderiam estar incluídos no ensino regular.

Quanto à parceria estabelecida entre a acadêmica incluída e sua
colega, os laços de amizade foram se construindo naturalmente. A esse
respeito Karagiannis, Stainback e Stainback  (1999), alertam que:

Há evidência empírica crescente de que nas escolas em que os alunos
e os professores não estabelecem amizades, compromissos e vínculos
um com o outro (...) há problemas de sub-realização, evasão de
alunos, abuso de drogas, atividade de gangues e exclusão de alunos
com deficiência do corpo regular de alunos (KARAGIANNIS;
STAINBACK; STAINBACK, 1999, p. 224).

Os relatos que seguem ilustram essas questões:

Eu fiquei muito contente, a (E2) se preparou e eu também tudo que
eu queria ela me ajudava. (E1)

E desde os primeiros dias de aula a gente começou a conversar juntos
né, fazer trabalho juntos. Foi uma seqüência de fatos não foi que na
hora de estágio só faço se for junto com a Irene nem a Irene estabeleceu
só faço se for com você. Isso já veio desde os primeiros dias, a gente
foi se encontrando. (E2)
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Em nenhum momento do estágio eu me preocupei se E1 iria ser
problema pra mim, ou se ela ia se dar mal no estágio, não tive essa
preocupação, não me questionei e nem questionei ela. Agora eu parei
para pensar. (E2)

É cada vez mais evidente que a efetivação da inclusão passa pela
construção da comunidade escolar onde todos possam participar, ser
aceitos, apoiar e ser apoiados pelos colegas, concentrando-se nos dons e
talentos, nas funções e papéis que cada um.

Sem dúvida, aí se encontra o fundamento e a razão do ensino
inclusivo, que é o de oferecer oportunidades de convivência com a
diversidade desenvolvendo atitudes de respeito, cooperação, aceitação e
amizade.

Quanto à outra fase do estágio – o desenvolvimento dos projetos
pedagógicos destinados aos alunos ouvintes de 3ª e 4ª das séries iniciais
e da educação de jovens e adultos - , a acadêmica relatou que conseguiu
realizar as atividades mesmo na ausência da intérprete. Encontrou
algumas dificuldades no domínio dos conteúdos a serem trabalhados,
especialmente de matemática, fato que revela a falhas na formação inicial
por falta das adequações necessárias em diferentes momentos da sua
escolarização.

Sim, por causa da matemática, eu estava sem intérprete, eu aprendi
bastante com eles eu aprendi com eles e eles aprenderam comigo, eu
falei pra eles. Essa parte foi boa. Eles queriam aprender os sinais pra
se comunicar comigo. (E1)

Já a colega que trabalhou em parceria, revelou sua angústia com o
rendimento dos alunos do Ensino Fundamental que participaram do
projeto de recuperação de conteúdos.

Eu me sentia agoniada você tinha coisa pra aplicar material e não
dava tempo, porque o rendimento dos alunos não acompanhava
aquilo que você queria trabalhar. Pra mim foi insatisfatório, eu queria
ter feito mais coisa, mas ficava tudo pra depois. (E2)

No entanto, não demonstrou preocupação com o trabalho da
acadêmica surda, sua parceira de trabalho, por acreditar no seu
potencial.

A gente dava qual seria a orientação, e ela trabalhou com eles, nem eu
nem as outras colegas nos preocupamos. Dizendo (E1) você está
dando conta do recado! Né, porque se ela não desse ela tinha então



122

que procurar atividade. Então nesse ponto ela disse que a gente foi
muito, (silêncio) é reforço pra ela, mas não vejo dessa forma não, mas
nem eu nem as outras trabalhamos no estágio de reforço preocupadas
se a (E1) estava conseguindo atender os alunos. Nesse ponto não, até
teve um momento que a gente chegava e dizia pra ela pare agora que
as crianças querem saber de você, depois você volta ao jogo. (E2)

A preocupação da acadêmica em repassar conteúdos foi enfática,
como se constata em sua fala, o que revela que os futuros professores
ainda estão centrados no desenvolvimento intelectual, sendo incapazes
de perceber o aluno com um ser completo, nem de pensar a educação com
um todo. O cerne do trabalho escolar ainda está concentrado no intelecto
e na acumulação de conteúdos, mesmo que descontextualizados e vazios
de significados para a criança. Este foi um assunto discutido com a turma
de Estágio tendo em vista o trabalho focalizado no ensino inclusivo.

Estava muito nervosa, não conseguia dormir, me superei, não nos
conteúdos, mas na base do carinho, da experiência, onde ia ganhava
beijinho dos alunos, mas nos conteúdos não. (E1)

A esse respeito Stainback e Stainback (1999) alertam:

[...] mesmo que uma criança nunca consiga aprender nada de
matemática ou história, ainda é fundamental que ela seja incluída
nas turmas de educação regular, para que todos os alunos tenham
oportunidades de aprender o respeito mútuo, o interesse mútuo e o
apoio mútuo em uma sociedade inclusiva. (p. 234).

Assim, a inclusão traz benefícios para todos os alunos, e é na
convivência, no dia-a-dia, que as diferenças tornam-se comuns, como
evidencia o depoimento da acadêmica E2:

[...] no momento ah no estágio de observação eles ficaram mais
apreensivos com a (E1) por que eles ficaram assim, né olhando
conforme a gente falava com ela eles queriam entender o que era. Mas
depois durante o estágio o relacionamento deles com ela foi uma
coisa assim normal, a partir daquilo que a gente falou não adianta
você chamar a (E1) por trás, vocês tem que chegar e colocar a mão
nela e esperar que ela te olhe aí você fala o que quiser. (E2)

Ao avaliarem o seu desempenho na atividade de Estágio, a dupla
mostrou-se satisfeita  ressaltando os pontos positivos dessa experiência:
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Eu dei o melhor de mim, pra poder ajudar. Mas preciso melhorar.
(E1)

Eu acredito que conseguimos dar conta. É uma turma agitada, eles
queriam chamar atenção. (E 2)

Em relação a outros colegas da turma que não atuaram em parceria
com a acadêmica incluída, nas atividades de campo de estágio foi
possível verificar que, no geral, mantiveram uma postura positiva,
incentivando a mesma.

Isto se deve principalmente às reflexões promovidas na turma a
partir da problemática: incluir é ter que oportunizar a participação em
todas as atividades, afinal, até então, a turma discutia a necessidade da
acadêmica realizar o estágio somente com alunos surdos em uma escola
especializada, ou seja, em local diferente de sua turma com atividades
direcionadas somente para ela.

Eu imaginava que talvez se teria que pensar em algo próprio como
educação inclusiva e não caber junto, mas com o passar do tempo,
agora no terceiro ano que ela se inteirou bem com a turma. (E3B)

Alguns revelaram que, quando souberam que teriam uma colega
surda na sala de aula, ficaram apreensivos e estranharam algumas
adequações que tiveram de ser implementadas, como demonstram estes
depoimentos:

A presença da intérprete era estranho, ficávamos observando a
intérprete. (E3A)

Que é diferente, é um trabalho mais direcionado, tudo que a gente vai
preparar a gente pensa na (E1), a gente se direciona pra ela, se ela vai
fazer a leitura labial quando ela está sem a intérprete. Embora a gente
não entenda a linguagem dos gestos a gente usa o visual, cartazes
etc. (E3A)

Em primeiro lugar uma impressão assim nunca tive uma oportunidade
em estudar com uma aluna deficiente.  Né, inclusive foi uma alegria
em ver ela estar participando conosco, né,. A I. transmitiu no primeiro
dia de aula. (E3B)

Deixando claro também que a convivência com alunos incluídos
muda a concepção de inclusão dos colegas, afinal “o fato deste alunado,
ter conquistado o direito legal de estar fisicamente presente no ambiente
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escolar, embora tenha representado uma conquista histórica, não
garantiu as condições necessárias de desenvolvimento e aprendizagem
de que necessitavam.” (BARBY, 2005, p.14). Para que a inclusão aconteça,
de fato, é preciso implementar ações pedagógicas que viabilizem este
processo, como evidencia o depoimento do acadêmico (E3B):

[...] a gente tinha uma visão assim totalmente assim, como se diz, a
pessoa ficaria do lado, não desenvolveria tudo, eu vejo hoje totalmente
diferente, e é essa aproximação que faz a pessoa a tentar se desenvolver
melhor nessa inclusão juntamente com os outros em sala de aula.
(E3B)

CONCLUSÃO

Conclui-se, portanto, que a inclusão de alunos com deficiência no
ensino universitário é possível, viável e desejável. E,  ainda, que medidas
simples, como a implementação de uma rede de apoio e algumas
adequações curriculares, podem resultar num aprendizado cooperativo,
e que todos podem desenvolver seus talentos e auxiliar os colegas num
ambiente de amizade e respeito.

Na disciplina de Estágio Supervisionado do 3º ano de Pedagogia,
da UNICENTRO – PR, a inclusão de uma acadêmica surda proporcionou
ao grupo a oportunidade de aprender uns com os outros, de apoiar e ser
apoiado, de cooperar, de valorizar os talentos e respeitar os limites. Afinal,
a palavra “[...] inclusão, do verbo incluir (do latim includere), no seu
sentido etimológico, significa conter em, compreender, fazer parte de, ou
participar de.” (MASINI, 2004, p. 30)
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Formação continuada de professores
de educação física ante a provocação

da inclusão escolar

Gilmar de Carvalho CRUZ1

INTRODUÇÃO

O apelo à ampliação do espaço de relação de pessoas que
apresentam necessidades especiais em nosso cenário social suscita
inquietações traduzidas por questões tanto de ordem moral quanto, em
nível mais específico, da oferta de serviços que vão ao encontro de seus
interesses. Pode-se entender a idéia de ampliação do espaço de relação
de pessoas com necessidades especiais como um processo histórico que
acompanha a humanidade desde os seus primórdios. No primeiro lustro
do século 21, “inclusão” foi palavra de ordem ao se referir a quaisquer
pessoas desprovidas de condições de acesso a bens e serviços
culturalmente produzidos.

Dentre as esferas nas quais se promovem discussões sobre a
inclusão de pessoas que, no âmbito das necessidades especiais,
apresentam algum tipo de deficiência, encontra-se a escola. O ambiente
escolar possui limitações objetivas quanto à sua participação no processo
educacional de seus alunos. Pode-se assumir que cabe à escola o
provimento da educação escolarizada de todos os seus alunos, quer
apresentem ou não necessidades especiais, no sentido de enriquecer-
lhes o suporte para as relações estabelecidas e por se estabelecer com seu
entorno físico e social. A inclusão escolar de alunos que apresentam
necessidades especiais é, neste sentido, uma provocação que não pode
ser ignorada por aqueles que constituem nosso sistema educacional de
ensino.

A referência a ambiente escolar inclusivo pretende circunscrever a
discussão sobre educação escolarizada de pessoas com necessidades
especiais a contextos educacionais inclinados à perspectiva inclusiva,

1 UNICENTRO / Campus de Irati-  gilmarcruz@onda.com.br
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isto é, receptivos à idéia de reunir alunos que apresentam e não-
apresentam necessidades especiais em um mesmo ambiente de
aprendizagem. O que significa a possibilidade de encontrar focos de
disponibilidade para participar dos debates referentes à inclusão escolar,
assim como de resistência e mesmo rejeição sobre este tema dentro da
mesma esfera educacional. Seja na rede municipal ou estadual de ensino,
seja no conjunto de escolas públicas ou privadas, é possível identificar
na mesma cidade perspectivas conflitantes quanto ao atendimento
educacional de alunos com necessidades especiais.

No que diz respeito à intervenção da Educação Física – junto a
pessoas que no âmbito das necessidades especiais apresentam algum
tipo de deficiência – nos vemos às voltas com questões que vão desde a
especificidade do comportamento motor dos indivíduos atendidos, até o
processo de formação de profissionais para atuarem nessa área. Pesquisa
realizada por Block e Zeman (1996) indica que, havendo suporte
adequado, a inclusão de alunos com deficiência mental em uma turma
regular de Educação Física não tem efeito negativo sobre os alunos que
não apresentam deficiência. Com foco no desempenho motor de alunos
de classes especiais, portadores de deficiência mental – submetidos a
ambientes de aprendizagem segregado e integrado (junto com alunos de
classe regular) – Cruz (1997) constatou que o ambiente integrado
favoreceu a melhora no desempenho dos alunos das classes especiais,
além de identificar interações destes com alunos das classes regulares.
Por outro lado, Lopes (1999, p.128) ao investigar a participação de um
aluno com deficiência física em aulas comuns/regulares de Educação
Física observou que atividades individualizadas favoreceram mais sua
participação efetiva do que atividades em grupo, sinalizando a
necessidade de criação de espaço escolar – envolvendo professores e
alunos – destinado a discutir “questões referentes à deficiência”.

Mesmo em instituições “especializadas” presencia-se a fragilidade
da formação dos profissionais de Educação Física para atuar com pessoas
que apresentem necessidades especiais. Foi o que verificou Araújo (1999),
ao investigar a participação de professores de Educação Física em equipes
multidisciplinares de atendimento a pessoas com necessidades especiais
na cidade de Campinas-SP. Se em instituições “especializadas”, no final
da década de 90, o quadro preocupava – no que se refere à formação
profissional – não é difícil visualizar o frisson que a inclusão vem causando
no cenário educacional brasileiro. Uma argumentação de lugar fácil nessa
discussão é a ausência do profissional “especializado”,  mesmo que as
próprias instituições “especializadas” também aquele procuram.



Inclusão do aluno com deficiência

129

Pensar em professores de Educação Física dentro de contextos
educacionais inclusivos, dando conta de atender simultaneamente alunos
com e sem necessidades especiais, supõe, sobretudo, o estabelecimento
de sintonia com o projeto pedagógico da escola e com debates
educacionais de fundo. A participação ímpar do componente curricular
Educação Física no cotidiano escolar deve reunir a especificidade da
área à docência em nível de educação básica. E no centro dessa discussão
encontramos, portanto, a preparação para o magistério. A questão da
formação profissional ocupa posição de destaque em discussões
acadêmicas, profissionais e políticas que se referem à inclusão escolar
de pessoas com necessidades especiais. Essas discussões apontam um
raro consenso acerca da inclusão escolar de pessoas com necessidades
especiais: a necessidade de preparação adequada para atender demandas
específicas de alunos, em contextos complexos e dinâmicos como uma
sala ou quadra de aula. Em boa parte das discussões e textos elaborados
sobre o assunto, a formação/preparação dos professores é invocada.
Essa preparação não se encerra ao final de um curso de graduação. Muito
menos se deve ter em mente que a pós-graduação (seja em nível lato ou
stricto) será redentora de uma formação lacunar, assim como a experiência
profissional, por si só, também não o fará.

A formação contínua, continuada ou permanente do professor é
abordada, na esfera da educação escolarizada, por trabalhos como os de
Perrenoud (1998, 1999, 2002), que ao enfatizar a prática reflexiva na
formação contínua do professor justifica-a devido a uma formação inicial,
por vezes superficial, que pode beneficiar-se da cooperação entre pares.
Nessa mesma linha de pensamento, ele indica como uma das
competências do professor  a gestão de sua formação contínua,  sugerindo
a implementação de projetos de formação em conjunto com professores
da unidade escolar. Em sua opinião, a formação contínua representa a
busca de equilíbrio entre o autoritarismo das “reciclagens obrigatórias”
e a desarticulação entre a liberdade de escolha dos professores, quanto
ao seu aperfeiçoamento, e uma determinada política educacional.

À assertiva anterior pode-se acrescer a crítica radical que Collares,
Moysés e Geraldi (1999) fazem às políticas brasileiras de formação
continuada, entendida mais como um processo de “descontinuidade”
da relação entre a formação prévia e o exercício profissional do professor.
Eles apontam como um dos denunciadores dessa “política da
descontinuidade” a “vulgarização de modelos científicos, tornados
‘modismos’ e transmitidos como ‘receitas’, em panacéia para todos os
problemas” (COLLARES; MOYSÉS; GERALDI, 1999, p.215). Ainda na
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esfera da formação contínua, continuada ou permanente do professor,
Imbernón (2000), por sua vez, destaca na formação permanente do
professor: a reflexão sobre sua prática educativa, a troca de experiências
entre os pares e a formação atrelada a um determinado projeto de trabalho.
Vale ressaltar nos trabalhos mencionados (PERRENOUD, 1998, 1999,
2002; COLLARES; MOYSÉS; GERALDI, 1999; IMBERNÓN, 2000) a
formação do professor entendida como um processo dinâmico longe de
ter um ponto final preestabelecido por ocasião de uma formação prévia,
inicial ou básica.

Ferreira (1999) contribui para a discussão sobre a elaboração de
um projeto pedagógico para a formação de professores que atuam na
Educação Especial,  apontando para uma formação inicial generalista –
afinada com preceitos de atendimento à diversidade na educação
escolarizada – devidamente articulada a uma formação continuada
incumbida da formação específica do “educador especial”. Nesta linha
de pensamento, pode-se reunir Jannuzzi (1995), ao sugerir como ponto
de partida para uma escola inclusiva uma formação comum para todos
os professores, reservando para cursos extracurriculares, de
aperfeiçoamento ou de formação em serviço, os conteúdos específicos
pertinentes às demandas educacionais dos alunos que apresentam
necessidades especiais.

Cabe reunir às reflexões e proposições anteriores as ponderações
de Fusari (1999),  ao sinalizar que a proposição de programas de formação
contínua, ou em serviço, não deve ignorar circunstâncias históricas que
podem agir como deformadoras do professor em seu exercício profissional.
Avançando em suas considerações sugere ainda que tais proposições “
[...] sejam mais próximas de um paradigma que propicie a formação do
educador como um processo permanente, composto pela articulação entre
a formação inicial e a contínua”, levando o professor à produção de
conhecimento amparado pela “[...] prática profissional coletiva reflexiva”
(FUSARI, 1999, p.223).

Ao refletirmos sobre a intervenção da Educação Física em contexto
escolar, nos deparamos com grupos heterogêneos, constituídos por
crianças com diferentes níveis de habilidade motora. Essa situação torna-
se ainda mais evidente se pessoas com necessidades educacionais
especiais – com algum tipo de deficiência, seja ela física, mental, sensorial
ou múltipla, por exemplo – tomam parte nessa intervenção. Dentro de
um contexto educacional inclusivo, essa discussão recebe um colorido
especial, principalmente no tocante a suas implicações no processo de
formação continuada de professores de Educação Física. Neste sentido,
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o presente estudo objetivou discutir a contribuição de um programa de
formação continuada no entendimento de professores de Educação Física
sobre inclusão.

MÉTODO

A proposta inicial do estudo era identificar, na intervenção de
professores de Educação Física do ensino básico, obstáculos à
participação de alunos que apresentassem necessidades educacionais
especiais em suas aulas regulares. Após esse olhar diagnóstico  proceder-
se-ia à implementação de ações didático-pedagógicas que permitissem o
incremento do processo ensino-aprendizagem na perspectiva da inclusão.
Todavia, o confronto entre aspectos de ordem teórica e prática, como
conseqüência das incursões iniciais feitas no dia-a-dia escolar, sugeriu
um encaminhamento metodológico que levasse em conta a dinâmica
escolar e não prescindisse do envolvimento dos atores principais de
quaisquer propostas de avanço em nosso sistema educacional – os
professores. O necessário aprimoramento da convivência entre reflexão
e ação, sem preterir uma em relação à outra, numa perspectiva de mudança
de certo aspecto da realidade conduziu a apontamentos realizados acerca
da pesquisa-ação.

Constituir um grupo de professores com foco no enfrentamento de
situações vivenciadas no cotidiano escolar possibilitou pensar em uma
técnica de pesquisa que reunisse dados sobre um determinado tema, por
intermédio da interação do próprio grupo – focus group, conforme indica
Morgan (1997). Este focus group – grupo de focalização – pode ter seus
encontros estruturados de maneira mais ou menos formalizada, de acordo
com os propósitos estabelecidos. Como resultado da adoção do grupo de
focalização para efeito de coleta de dados observou-se a influência mútua
dos participantes, expressas em novas percepções sobre o tema
focalizado. Eles aprenderam uns com os outros e foram levados a rever
atitudes e opiniões, ampliando pontos de vista anteriores em decorrência
do caráter evolutivo das discussões fomentadas (KRUEGER, 1998).

Participaram do estudo 16 professores de Educação Física da rede
pública de ensino de um município paranaense. Entre os participantes
havia dois professores que não atendiam alunos com qualquer tipo de
deficiência e os demais atendiam alunos em situação de inclusão ou em
classe especial. Para efeito de confirmação do interesse em participar da
pesquisa, os professores assinaram um termo de consentimento
esclarecido com informações sobre a pesquisa e suas participações. Os
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dados coletados decorreram de encontros realizados durante o ano de
2003, num total de 16 reuniões. Os encontros aconteceram
quinzenalmente às sextas-feiras, com 4 horas de duração cada. Para efeito
da discussão proposta, serão considerados 10 participantes que estiveram
presentes no momento de coleta de dados com foco no tema inclusão.

Dos encontros realizados, sete foram registrados em fitas cassete.
O contexto desses encontros foi definido por entrevistas coletivas. A
entrevista coletiva – na condição de uma técnica para coleta de dados –
é uma variação da entrevista pessoa-a-pessoa. A literatura indica esse
procedimento como sendo grupo focal, ou de focalização (THOMAS;
NELSON, 2002; KRUEGER, 1998; MORGAN, 1997). Sustentar a coleta
de dados em um grupo de focalização permitiu que cada assunto
discutido ganhasse contornos não previstos inicialmente, em função da
exposição de opiniões distintas em cada encontro. Foi possível localizar,
por intermédio das entrevistas, reflexões dos participantes do estudo no
que diz respeito aos temas disparadores de cada discussão realizada no
decorrer dos encontros efetuados.

O conteúdo bruto das informações, referente às entrevistas foi
gravado em fitas cassete, transcrito e analisado linha a linha. Neste
momento, foram destacadas (iluminadas) as expressões que apareceram
com freqüência, sugerindo certa redundância, ao longo da análise.
Convém mencionar, entretanto, que algumas expressões singulares –
mas de impacto ao propósito do estudo – também o foram. Os dados,
depois de salientados nas transcrições, eram confrontados com anotações
realizadas, pelo pesquisador, durante as entrevistas. Esse procedimento
buscou captar elementos do contexto que pudessem ampliar a
compreensão do significado atribuído a cada opinião expressa pelos
participantes.

As expressões de cada participante foram ordenadas em categorias
estabelecidas de acordo com o tema disparador – no caso: inclusão. Desse
novo conjunto de informações (expressão do participante) depreendeu-
se o sentido conotativo (idéia subjacente) referente a cada categoria de
análise. Por fim, a partir da conjugação da expressão do participante
com a idéia subjacente – confrontadas com anotações do contexto da
coleta ou exposição dos dados – chegou-se ao aspecto substancial (tema
de focalização) da opinião emitida.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A organização dos dados, proposta a seguir, diz respeito a
entrevistas que ocorreram nos encontros realizados – ao longo do ano de
2003 – nos dias 21 de março e 21 de novembro. A seleção das falas foi
feita em função da pertinência ao tema disparador das reflexões, a partir
do julgamento do pesquisador. A partir das opiniões expressas
individualmente pelos participante desvelaram-se suas idéias
subjacentes, e fechando o quadro, são explicitados os temas focalizados
por ocasião dessa articulação (expressões / idéias subjacentes). O modo
de ordenar os dados foi diretamente influenciado pelo referencial teórico
que sustentou as reflexões do pesquisador.

Os quadros que se apresentarão foram adaptados de Goodwin e
Watkinson (2000), que por sua vez seguiram recomendações feitas por
Feldman (1995) para a elaboração de quadro de análise a partir dos
significados das opiniões expressas pelos participantes de um
determinado estudo. Importa ressaltar que esses quadros traduzem uma
maneira de elucidar relações entre aspectos importantes do contexto
focalizado (FELDMAN, 1995). Como expressão do participante teremos
elementos (submetidos a pequenos ajustes em função da organização
dos quadros de análise, mas respeitando o teor de suas expressões)
retirados de suas falas. Os quadros a seguir (1 e 2) reúnem dados que
tiveram com tema disparador: inclusão.

Quadro 1 – Tema disparador: inclusão (21/03)

 
 

Expressão do participante Idéia subjacente Focalização 

 
P1 

Incluir na escola; 
Incluir na sociedade; 
Jogada de cima para baixo. 

Acolhimento 
Força da Lei  

Necessidade moral 
Imposição legal 

 
P2 

Acabar com o preconceito; 
Precipitação do pessoal que comanda a educação; 
Jogada para os professores. 

Acolhimento 
Força da Lei  

Necessidade moral 
Imposição legal 

 
P3 

Colocar o aluno em outras salas 
Incluir dentro da sociedade 

Acolhimento Necessidade moral 

 
P4 

Dar oportunidade para pessoas com necessidades especiais participarem de 
tudo. 

Oportunização Necessidade moral 

 
P5 

Incluir alunos com problemas. Acolhimento Necessidade moral 

 
P6 

Fazer o que os outros fazem; 
Participar junto. 

Interação social Necessidade moral 

 
P7 

Direito de ter a mesma participação num lugar; adequar para que as pessoas 
com necessidades especiais tenham o mesmo direito de participar. 

 
Força da Lei  

 
Imposição legal 

 
 
P8 

Resgatar pessoas com necessidades especiais de escola especial para escola 
normal; 
Oferecer as mesmas oportunidades; 
Tornar pessoas com necessidades especiais iguais na escola normal 

 
Acolhimento 
Oportunização 

 
Necessidade moral 

 
P9 

Colocar pessoas com necessidades especiais em escola com alunos normais. Interação social Necessidade moral 

 
P10 

Incluir na turma para fazerem o mesmo tipo de aula.  
Acolhimento 

 
Necessidade moral 
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As opiniões emitidas pelos participantes do estudo, anteriormente
elencadas, permitem relacionar a idéia de inclusão a questões de ordem
moral e legal. Como é comum acontecer nos debates sobre o assunto,
ninguém discorda que o acesso à educação é um direito de todos,
inclusive das pessoas com necessidades especiais. Vejamos no Quadro
2, como essa opinião se apresentou alguns meses mais tarde:

Quadro 2 – Tema disparador: inclusão (21/11)

O Quadro 2, que reflete a opinião dos mesmos sujeitos observados
no Quadro 1, aponta para um deslocamento das opiniões da esfera moral
e legal para aquilo que diz respeito à responsabilidade da escola no que
se refere ao processo de escolarização de alunos com necessidades
especiais em ambientes educacionais inclusivos. A questão moral
continua presente, mas passa a não ocupar, neste momento, lugar central
nas reflexões dos participantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A contribuição de um programa de formação continuada no
entendimento de professores de Educação Física sobre inclusão passa
pela própria noção de formação continuada. Concebê-la tendo como
referência exclusiva o conhecimento formalizado colabora para restringir

 
 

Expressão do participante Idéia subjacente Focalização 

 
P1 

Comprometimento de toda escola; 
Preparar alunos, funcionários e professores 
para aceita-los. 

 
Envolvimento coletivo 
Preparação do ambiente 

 
Responsabilização da escola 

 
P2 

Dar os mesmos direitos para participar das 
aulas normalmente em todas as escolas. 

 
Oportunização 

 
Necessidade moral  

 
P3 

Preparar / dar suporte ao professor. Preparação do ambiente Responsabilização da escola 

 
P4 

Vivenciar tudo o que a escola proporciona a 
todos os alunos. 

 
Escolarização 

 
Responsabilização da escola 

 
P5 

Integração com crianças normais; 
Não ser deixada de lado. 

 
Interação social 

 
Necessidade moral  

 
P6 

Apoio das escolas especiais: preparar criança 
para participar de turma regular. 

 
Preparação dos alunos 

 
Responsabilização da escola 

 
P7 

Participar, fazer parte do meio normalmente.   
Interação social 

 
Necessidade moral  

 
 
P8 

Necessidade; problema a ser pensado; dar 
condição para que a criança cresça e se 
promova dentro da escola; participar 
ativamente das atividades pedagógicas 
desenvolvidas na escola. 

 
Questão social 
Questão educacional 
Escolarização 
 

 
Necessidade moral  

Responsabilização da escola 

 
P9 

Professor envolvido com a criança; 
Trabalhar pelo crescimento da criança. 

Envolvimento profissional 
Escolarização 

Responsabilização da escola 

 
P10 

Incluir em todas as atividades, não só na 
Educação Física; 
Oportunidade de vivenciar o que a escola 
proporcionar para normais. 

 
Envolvimento coletivo 
Oportunização 

 
Responsabilização da escola 

Necessidade moral  
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nossa perspectiva sobre o assunto. Quando se inicia, ou de onde se
continua, parece não ser o ponto central da questão. A busca do
desenvolvimento profissional, apoiado numa perspectiva de auto-
aprimoramento com vistas a intervenções de impacto diante das demandas
sociais que se colocam, é um aspecto mais central no entendimento de
formação continuada. Outrossim, não se pode ignorar que a história de
vida e todo o processo de escolarização exercem forte influência na
formação de professores.

No caso do programa de formação continuada posto em discussão,
cabe destacar que assentar a pesquisa no grupo de focalização permitiu
que o relacionamento estabelecido entre os participantes potencializasse
suas reflexões sobre o tema em foco. Os dados obtidos por ocasião do
grupo de focalização permitem que se perceba o deslocamento das
expressões dos professores de aspectos mais externos para aqueles mais
próximos do dia-a-dia da escola – particularmente no que se refere à
responsabilização da própria escola naquilo que lhe compete. Essas
interações decorrentes da dinâmica proposta para condução do grupo
sugerem que não se deve perder de vista a efetiva participação de
professores de Educação Física na superação de conflitos deflagrados
no cotidiano escolar por ocasião de sua intervenção em contextos
educacionais inclusivos.

O estabelecimento de uma relação de confiança entre os integrantes
do grupo permitiu a realização de contribuições francas. Deste modo, foi
possível que cada crítica fosse feita com cada um dos participantes se
colocando no centro da própria crítica. Do mesmo modo – numa relação
de reciprocidade – os procedimentos adotados ao longo da pesquisa
preservaram a dinâmica própria do grupo, que se expressava por
intermédio de suas demandas práticas, relacionadas à intervenção
profissional de cada um em sua respectiva escola.

Em larga medida, a superação dessas contradições passa por
questões muito particulares de cada professor. Um programa de formação
continuada que conte com o efetivo envolvimento de professores pode
contribuir para que seu entendimento acerca do tema inclusão não seja
obscurecido por análises precipitadas ou idéias pré-concebidas. Nessa
perspectiva, estabelecer interlocução com os pares sugere ser um
procedimento potencial para que o contexto educacional seja mais
receptivo ao acesso de alunos com necessidades especiais em escolas
regulares.
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Protocolo para avaliação de habilidades
motoras para adaptar recursos pedagógicos

Andréia Naomi SANKAKO1

Franciane Teixeira de OLIVEIRA2

Eduardo José MANZINI3

1 INTRODUÇÃO

A experiência vivenciada, durante o programa de aprimoramento
em educação especial, por meio de visitas escolares a classes especiais
para deficientes físicos, permitiu observar a dificuldade de professores
no manejo de alunos com necessidades educacionais especiais.

A deficiência física é definida como uma desordem do aparelho
locomotor, constituído pelos sistemas osteoarticular, muscular e nervoso
(BRASIL, 2003). Pode ser decorrente de inúmeras causas, dentre elas,
podem ser citadas a paralisia cerebral, a lesão medular, as malformações
congênitas e artropatias, geradora de quadros de limitações motoras de
grau e severidade variáveis, de acordo com o segmento corporal afetado
e o tipo de lesão (BRASIL, 2003).

A paralisia cerebral, segundo Bobath (1984), pode ser definida
como um distúrbio do movimento e da postura devido a uma malformação
ou lesão do cérebro imaturo. Esta lesão cerebral é de caráter não

1 Ex-bolsista Fundap do Programa de Aprimoramento de Fisioterapia,
Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional - Aplicado às necessidades da Educação
Especial, Unesp - Marília. Membro do Grupo de Pesquisa Deficiências Físicas e
Sensoriais/CNPq. - asankako@yahoo.com.br
2 Ex-bolsista Fundap do Programa de Aprimoramento de Fisioterapia,
Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional -  Aplicado às necessidades da Educação
Especial, Unesp - Marília. Membro do Grupo de Pesquisa Deficiências Físicas e
Sensoriais/CNPq. Mestrando do Programa de Pós-graduação em Educação da
Unesp, Marilia. Bolsista  Proesp/Capes/Mec/SEESP. – fisiofran2003@yahoo.com.br
3 Docente Depto de Educação Especial e do Programa de Pós-graduação em Educação
da Unesp, Marilia. Líder do Grupo de Pesquisa Deficiências Físicas e Sensoriais/
CNPq. – ejmanzini@uol.com.br
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progressivo, provocando debilitação variável da coordenação de ação
muscular, tendo como conseqüência a incapacidade na manutenção de
posturas e realização de movimentos normais.

Aproximadamente 68% dos alunos matriculados em salas
especiais e salas de recursos para deficientes físicos, no Estado de São
Paulo, são portadores de paralisia cerebral (BRACCIALLI; MANZINI;
AIRES, 2003). O comprometimento motor causado por esta desordem
neurológica pode influenciar no aprendizado dessas crianças, porque
gera dificuldades para posicionar e escolher ou adaptar um recurso
pedagógico adequado.

Sendo assim, é muito comum professores se depararem com a falta
de recursos pedagógicos adaptados para alcançar os objetivos de ensino
propostos, sendo necessário a criação e adaptação desses materiais
(MANZINI, 1999).

O recurso pedagógico é um instrumento de ensino amplamente
utilizado por professores e educadores (MANZINI, 1999). Quando se
pensa na escolha ou adaptação de um recurso pedagógico para um aluno
com paralisia cerebral, o professor deve enfatizar além dos objetivos
pedagógicos, a adequação às condições motoras da criança. Sendo assim,
conforme observaram Figueiredo e Manzini (2002), é comum a adaptação
de recursos existentes por esses profissionais para adequar-se aos
objetivos e conteúdos previamente estabelecidos, bem como aos alunos
para os quais são direcionados. Segundo Oliveira (2003), o recurso
pedagógico adaptado seria um elemento facilitador para a aprendizagem
do aluno com necessidade educacional especial.

Para adaptar um recurso pedagógico que auxilie ao aprendizado
desses alunos com necessidades especiais, o professor precisa identificar
os desejos e as características físicas da criança, bem como sua dinâmica
no ambiente escolar e contexto social; pesquisar materiais e alternativas
para confecção do objeto, de modo que este seja viável em relação a custo
e benefício; definir o tipo de material e dimensões do recurso; realizar um
experimento na situação real de uso; verificar se atendeu ao anseio da
criança num contexto determinado e se facilitou a ação do aluno e do
educador; além de  observar se há necessidade de uma nova adaptação,
devido à alteração das condições do aluno com o passar do tempo
(MANZINI; SANTOS, 2002; MANZINI; DELIBERATO, 2007).

Além disso, é necessária uma avaliação motora, que deve ser
realizada preferencialmente por profissionais especializados como o
fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Isso porque o professor não possui
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um conhecimento suficiente para fazer uma análise detalhada do aspecto
motor dessa criança. Segundo Huber (1987 apud CHAGAS e MANCINI,
2004), avaliar seria um processo complexo e específico a um indivíduo,
no qual coletar-se-iam informações necessárias para identificar áreas de
dificuldade e de habilidade do indivíduo. A interpretação desta
informação visaria ao planejamento de um programa efetivo de ação,
com objetivos definidos a partir da informação coletada.

Todavia, sabe-se que a atuação de fisioterapeutas e terapeutas
ocupacionais em classes especiais não é muito freqüente (BRACCIALLI;
MANZINI; AIRES, 2003). Assim, o que se pode presenciar, na prática,
são professores da educação especial, habilitados em deficiência física,
atuando de forma isolada, utilizando principalmente a observação, o
bom senso e o tato para avaliar o aluno deficiente físico (MANZINI,
2000). Isto ocasiona, muitas vezes, a frustração tanto do aluno que não
consegue executar uma atividade, como do professor, o qual não atinge
os objetivos pedagógicos propostos.

Não foi encontrado na literatura nenhum registro de algum
instrumento que permitisse avaliar a adaptação de um material
pedagógico. Porém, existem vários instrumentos utilizados para
avaliação motora, como o Teste de Triagem do Desenvolvimento de Denver
(TTDD),  para avaliar a atual condição do desenvolvimento maturacional
da criança (BRÊTAS; CASSULA; REIS, 2001); a Avaliação do Movimento
do Bebê (MAI), para identificar lactentes de risco para anormalidades
neurológicas (BARBOSA, 1995; CAMPOS; GONÇALVES; SANTOS,
2004); o Teste de Desenvolvimento Psicomotor (TEPSI), que avalia
motricidade, coordenação e linguagem (RAMALHO; PEDROMÔNICO
E PERISSONOTO, 2000); a Alberta Infant Motor Scale (AIMS), que mensura
a maturação motora axial em lactentes (CAMPOS; GONÇALVES;
SANTOS, 2004); o Harris Infant Neuromotor Test (HINT), que estuda os
aspectos motores e comportamentais precoces de pacientes com fatores
de risco para desenvolver paralisia cerebral (CAMPOS; GONÇALVES;
SANTOS, 2004); a Peabody Development Motor Scales (PDMS), que avalia
as habilidades motoras axiais e apendiculares (CAMPOS; GONÇALVES;
SANTOS, 2004); a Postural and Fine Movement Assessment (PFMAI), para
observar aspectos qualitativos das ações de controle postural e dos
padrões de preensão em lactentes (CAMPOS; GONÇALVES;  SANTOS,
2004); a Gross Motor Function Measure (GMFM) para avaliar a função
motora grossa de crianças com paralisia cerebral (MOURA; MAKITA;
OLIVEIRA, 2004); a Gross Motor Performance Measure (GMPM), que verifica
cinco qualidades do movimento de crianças com disfunção motora:
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alinhamento, estabilidade, coordenação, transferência de peso e
dissociação (CAMPOS; GONÇALVES; SANTOS, 2004); a Bayley Scales of
Infant Development-II (BSID II), que tem como objetivo o diagnóstico
evolutivo do desenvolvimento (BAYLEY, 1993; CAMPOS; GONÇALVES;
SANTOS, 2004); a Quality of Upper Extremity Skills Test (QUEST), que é
um teste que visa avaliar a qualidade dos padrões de movimento de
membros superiores e funções manuais em crianças com paralisia
cerebral (CHAGAS ;  MANCINI, 2004); a  School Function Assessment, que
é usada para avaliar o desempenho de estudantes com deficiências, em
tarefas e atividades funcionais relacionadas com a participação dos
mesmos em aspectos acadêmicos e sociais do ensino elementar
(BRENNEMAN, 2002), entre muitas outras.

Assim, a elaboração de um instrumento que pudesse facilitar a
escolha ou adaptação de um recurso pedagógico por profissionais da
educação contribuiria para a área.

O presente estudo, portanto, propõe descrever o desenvolvimento
de um protocolo de avaliação de habilidades motoras de alunos com
paralisia cerebral para escolher ou adaptar um recurso pedagógico por
professores e profissionais da educação especial.

2 OBJETIVOS

• Desenvolver um protocolo para avaliação, enfocando o aspecto motor,
para que professores ou outros profissionais de áreas afins possam
adaptar um recurso pedagógico.

• Aplicar o protocolo em grupo de crianças para verificar a sua eficácia.

3 METODOLOGIA

Em vários momentos da disciplina Métodos, Técnicas e Recursos
para o Ensino do Aluno com Deficiência física, do Curso de Pedagogia,
Habilitação em Educação Especial da Unesp de Marília, foram projetados
recursos pedagógicos adaptados. Tais recursos foram confeccionados e
aplicados pelos estagiários do curso em situação natural de ensino,  com
alunos com deficiência física. As aplicações foram filmadas durante vários
anos, correspondendo ao período de 1989 a 2005.

Tais filmagens serviram como fonte de informação para a presente
pesquisa.

As fitas em vídeo foram observadas em um televisor conectado a
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um videocassete, sendo transcritos, passo a passo, os movimentos
realizados pelos alunos, como o apontar, o alcance e tipo de preensão,
durante o manuseio do recurso pedagógico.

Para fazer a transcrição, recorreu-se, quando necessário, aos
dispositivos de pause e de rebobinação da fita, de modo que todos os
detalhes pudessem ser observados.

Esses filmes foram, depois, capturados, conectando-se o
videocassete ao microcomputador, o qual possuía um software para
captura de imagens, Pinnacle System versão 9.3.6 (copyright © 1998-2004).

Em seguida, utilizando-se ainda o mesmo dispositivo, foram
isolados quadros, os quais ilustravam-se com precisão os movimentos
de apontar, alcance e o tipo de preensão realizado.

Estes quadros isolados do vídeo foram editados no Microsoft Photo
Editor 3.01(copyright © 1989-1998), realizando recortes, de modo que
fosse focalizado apenas a posição de membros superiores e tronco no
movimento executado. Essas imagens foram, em seguida, copiadas e
coladas no Microsoft Word 2000 e inseridas no protocolo.

O protocolo (Anexo) foi composto por cinco partes: sendo a
primeira destinada para a identificação do aluno observado, a segunda
para avaliar os aspectos motores dos membros superiores da criança
observada, a terceira para avaliar a preensão, a quarta para avaliar o
apontar e a quinta para avaliar o alcance. Para descrição dos tipos de
preensão, apontar e alcance foram inseridas todas as fotos editadas, para
que o avaliador pudesse identificar aquela que mais se assemelhava com
a executada pelo aluno a ser observado .

Foram inseridas também instruções na terceira, quarta e quinta
parte do protocolo para que o avaliador pudesse entender o modo como
esse instrumento poderia ser utilizado.

Em seguida foi realizada a aplicação do protocolo, observando 9
filmagens distintas, nas quais alunos com comprometimento motor de
membros superiores  executavam diferentes atividades, com recursos
pedagógicos distintos. Em cada filme havia a participação somente de
um aluno, utilizando um ou mais tipos de recursos pedagógicos,
variando na forma, tamanho e densidade.
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4 RESULTADOS

O protocolo foi utilizado para observar nove filmagens de nove
alunos, os quais  estavam manipulando diversos tipos de recursos, em
situações diferentes. Essas filmagens foram diferentes daquelas
utilizadas para elaborar o protocolo.

Essa fase serviu para testar o protocolo.

Todas as crianças avaliadas estavam na postura sentada, e a
maioria possuía lado de dominância direito (total de 7 crianças).

O item sobre presença de deformidade pôde ser preenchido para
apenas um aluno que apresentava deformidade na mão direita. Com
relação às outras crianças avaliadas, pôde-se constatar a ausência de
deformidades em membros superiores, porém, não foi possível observar
tais deformidades em outras partes do corpo.

Quanto à presença de movimentos involuntários, o preenchimento
não deixou dúvidas, sendo observado somente em um aluno.

O item para descrever o tipo de recurso pedagógico utilizado
também pôde ser completado sem dificuldades.

Não foi possível completar o item que verificava a distância do
local onde foi colocado o recurso pedagógico em nenhum dos vídeos
observados.

Nos filmes, não foi possível observar a realização dos três tipos de
movimentos avaliados durante a atividade executada.

Desses nove vídeos, foi possível observar o tipo de preensão
realizada em 8 deles, no entanto, em 2 não foi encontrada nenhuma foto
no protocolo que se assemelhasse à preensão executada pelo aluno.

O ato do apontar foi observado em 5 filmagens. Dessas, três não se
identificavam com nenhuma das fotos disponíveis no protocolo e, além
disso, o movimento executado, nas 3, foi semelhante.

O movimento de alcance foi observado em 7 vídeos, sendo que em
5 deles não foi possível identificar uma foto do protocolo que fosse
semelhante ao executado pelo aluno.

Na segunda parte do protocolo, que avalia as condições motoras
dos membros superiores, o item que se dirige para avaliar o auxílio ou
não da mão não-dominante gerou dúvidas, porque não ficou claro o que
deveria ser observado: a funcionalidade ou a necessidade do auxílio da
mão não-dominante em determinadas atividades.
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O item que avalia a utilização do tronco para realizar o alcance, na
quinta parte do protocolo, também gerou dúvidas, pois em alguns vídeos
o recurso pedagógico foi posicionado nas laterais, o que induz uma
rotação de tronco. Ou seja, a avaliação não foi possível, pois o vídeo não
proporcionava uma mudança de situação para avaliar o desejado.

5 DISCUSSÃO

O protocolo desenvolvido neste estudo teve como intuito avaliar
as habilidades motoras de alunos com paralisia cerebral, visando a
adaptação de recursos pedagógicos. Durante o seu desenvolvimento,
procurou-se inserir itens que avaliassem os aspectos motores dos
membros superiores e três tipos de movimentos considerados importantes
para adaptar um recurso pedagógico, o apontar, o alcance e o tipo de
preensão.

Esse protocolo também foi aplicado observando filmagens. Durante
a aplicação, alguns itens não puderam ser preenchidos, pois
necessitavam que o avaliador estivesse presente no momento da
avaliação. Um desses itens é o que avalia a presença de deformidades, a
qual só foi constatada quando presente em membros superiores, uma
vez que todos os alunos avaliados executavam as atividades sentados,
não sendo possível observar as outras partes do corpo. A distância que
foi posicionado o recurso pedagógico também não pôde ser verificada,
pois não foi possível mensurá-la no vídeo.

Alguns itens também geraram dúvidas durante o preenchimento
do protocolo. O item que avalia o auxílio ou não da mão não-dominante,
tinha o intuito de verificar a funcionalidade ou não desta. No entanto, a
forma como foi descrito não permitia essa interpretação, mas se havia a
necessidade do auxílio da mão não-dominante para a execução da
atividade. A questão da funcionalidade do membro não-dominante é
importante, pois em alguns casos, a presença de deformidades limitam a
sua função, não permitindo auxiliar em determinadas atividades. Já em
alguns casos de hemiplegia,  com ausência de deformidades, este membro
terá dificuldades na execução do movimento devido à fraqueza muscular,
falta de coordenação, espasticidade e distúrbios sensoriais (ELIASSON;
GORDON, 2000; DUFF; GORDON, 2003), contudo, quando os
movimentos são treinados pode se tornar capaz de auxiliar, ou então, de
executar uma atividade por completo (COOK;  WOOLLACOOT, 2003).

O item que avalia a utilização ou não do tronco para a realização
do movimento de alcance, também deverá ser reescrito. O que pretendia
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se observar era a presença de limitação da amplitude de movimento das
articulações dos membros superiores, o que induz um deslocamento
anterior do tronco para finalizar a ação (COOK ; WOOLLACOOT, 2003).
Todavia, o posicionamento de objetos nas laterais exige uma rotação do
tronco para atingir o alvo, e isso foi observado em alguns vídeos, não
sendo possível avaliar o pretendido.

Com relação aos tipos de preensão, o apontar e o alcance
observados, alguns não se assemelharam com nenhuma das fotos
disponíveis no protocolo, por isso tiveram que ser descritos.

O movimento de alcance é a trajetória executada pelos membros
superiores na direção de um objeto (MEYERHOF, 1994). Os movimentos
de alcance e o apontar requerem a ação de alguns componentes musculo-
esqueléticos como a amplitude de movimento das articulações,
flexibilidade espinhal, propriedades musculares e relações biomecânicas
entre os segmentos corporais unidos (COOK; WOOLLACOOT, 2003).
Para mover os braços em direção ao alvo são necessários: rotação
escapular, capacidades de supinação do braço, flexão dos ombros e
cotovelos em aproximadamente 100 a 120 graus e extensão de punho
além da posição neutra (COOK; WOOLLACOOT, 2003). Além disso, é
preciso também tônus muscular adequado, força muscular e coordenação
(COOK; WOOLLACOOT, 2003).

Quando se trata do aluno com paralisia cerebral são necessárias
várias compensações para executar o movimento, pois muitos de seus
componentes musculo-esqueléticos estão alterados devido às suas
desordens neurológicas, como, por exemplo, lesões no córtex sensório-
motor e no tracto corticoespinhal (DUFF;  GORDON, 2003). Para Gordon
e Duff (1999), as dificuldades existentes na realização de determinados
movimentos em alunos com paralisia cerebral ocorrem devido aos déficits
sensoriais presentes nesses alunos, embora existam poucos estudos sobre
a influência desses déficits nas habilidades dos mesmos. Cabe salientar
que , segundo Bobath (1984), a paralisia cerebral pode ser definida como
um distúrbio do movimento e da postura, decorrentes de uma
malformação ou lesão do cérebro imaturo, sendo que o nível de
comprometimento motor varia de acordo com o local e extensão da lesão
cerebral (BRASIL, 2003).

Nos vídeos observados, tanto para o desenvolvimento quanto para
a aplicação do protocolo, os participantes apresentavam diferentes tipos
de comprometimento motor, e este pode ser o motivo pelo qual alguns
tipos de movimento de alcance e do apontar não puderam ser
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identificados com nenhuma das fotos disponíveis no protocolo.

Com relação aos tipos de preensão, elas variam de acordo com a
localização, tamanho e formato do objeto (JOHANSSON et al, 1992 apud
COOK; WOOLLACOOT, 2003), além do tipo de atividade executada
(JEANNEROD, 1996 apud COOK;  WOOLLACOOT, 2003). Além do mais,
a preensão não é um ato isolado, mas sim dependente de vários outros
fatores, como da percepção visual e da capacidade motora global do
indivíduo (MEYERHOF, 1994).

Nas filmagens utilizadas para o desenvolvimento e aplicação do
protocolo, os alunos executavam diferentes atividades com recursos
pedagógicos distintos, o que pode justificar a ausência de fotos que fossem
semelhantes a alguns tipos de preensão realizada pelas crianças
avaliadas.

6 CONCLUSÃO

Pode-se concluir que o protocolo foi sensível para auxiliar na
observação das situações de uso de recursos pedagógicos, principalmente
em se tratando dos tipos de preensão. Fica evidente que para uma melhor
testagem do protocolo, principalmente para a verificação da validade e
fidedignidade, serão necessárias novas aplicações.

Com certeza, as aplicações deverão ser realizadas em ambiente
natural, para que todos os itens do protocolo possam ser avaliados.
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Apêndice

PROTOCOLO PARA  AVALIAÇÃO DE HABILIDADES  MOTORAS EM
ALUNOS COM PARALISIA CEREBRAL  VISANDO ADAPTAÇÃO DE

RECURSOS PEDAGÓGICOS

Andréia Naomi Sankako; Franciane Teixeira de Oliveira; Eduardo José Manzini

IDENTIFICAÇÃO

Nome do aluno:
Data de nascimento:                                                       Idade:
Escolaridade:
Nome do avaliador:
Profissão:

AVALIAÇÃO

Posição avaliada ( )sentado  (  ) em pé ( ) deitado  
     
Lado de dominância (  ) direito ( )  esquerdo   
     
Quando uma mão está manuseando o recurso a outra 
auxilia? 

(  ) sim (  ) não   

     
Apresenta deformidade? (  ) sim (  ) não   
Em qual parte do corpo? (  ) mãos (  ) pés ( ) joelhos  (  ) quadril 
     
Apresenta movimentos involuntários? (  ) sim (  ) não   
Em qual parte do corpo? (  ) cabeça (  ) boca (  ) mãos (  ) pés 
 

Material utilizado:
Forma:
Tamanho:
Densidade:

Preensão

Realiza:    (  ) com auxílio          (  ) sem auxílio

Assinalar a foto que seja semelhante à preensão realizada pelo aluno avaliado.

Tipos de preensão unimanual

   
 

(   ) Com polpa do polegar  e 
região medial de indicador- 
com flexão de ambos os 
dedos 

(   ) Pinça entre polegar e 
polpas de dedos indicador e 
médio, com desvio ulnar 

(   ) Com a polpa dos dedos (   ) Com a polpa dos dedos 
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Preensão bimanual

 

   

 (  )    
 

 

Outros tipos de apontar? Descreva.

Alcance

Distância do recurso:
Utiliza o tronco para alcançar o recurso?
Como é esse movimento? É contorcido/descoordenado?
Atinge o alvo com precisão?   (  ) sim        (  ) não

  
  

(   ) Entre dorso dos dedos e 
palma da mão  

(   ) Com flexão de ombro, 
cotovelo, punho e dedos, 
com desvio ulnar 

(   ) Preensão palmar com 
desvio ulnar  

(   ) Preensão palmar com 
desvio ulnar 

 

 

Outros tipos de preensão? Descreva.

Apontar

Realiza:    (  ) com auxílio          (  ) sem auxílio

Atinge o alvo com precisão?   (  ) sim        (  ) não

Assinalar a foto que seja semelhante ao apontar realizado pelo aluno avaliado.

Tipos de Apontar

 
  

 

(   ) Dedos em extensão (   ) Dedos em flexão (   ) Com o polegar  
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Assinalar a foto que seja semelhante ao alcance realizado pelo aluno avaliado.

Tipos de Alcance

 
 

  

(   ) Com rotação de tronco, 
flexão de ombro, cotovelo e 
extensão de punho 

(   ) Com flexão de ombro, 
extensão de cotovelo, 
extensão de punho e flexão 
de dedos 

  

 

 

Outros tipos de alcance? Descreva.
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Observação da tarefa de alcance e
preensão de um cubo por um

aluno com paralisia cerebral

Paula do Carmo PAIVA1

Lígia Maria Presumido BRACCIALLI2

1 INTRODUÇÃO

O termo paralisia cerebral (PC) descreve

um grupo de desordens do movimento e da postura, causando
limitações de atividades, que são devidas a alterações não
progressivas que ocorreram no cérebro fetal ou infantil. As desordens
motoras da Paralisia Cerebral freqüentemente estão acompanhadas
por alterações sensoriais, na cognição, comunicação, percepção,
comportamento e/ou crises convulsivas (SOUZA, 2005, p. 51).

Uma lesão cerebral decorrente da paralisia cerebral leva a uma
deficiência motora e resulta em prejuízos da coordenação dos movimentos
e da postura. Em relação aos membros superiores, o alcance, a preensão
e a manipulação podem estar prejudicados, o que dificulta o desempenho
nas atividades manuais.

Segundo Cruz e Emmel (2005), nas crianças com paralisia cerebral,
os padrões de preensão imaturos podem persistir, ou seja, ser observados
além da idade normal na qual deveriam se fazer presentes.

Nas crianças com seqüelas de paralisia cerebral, geralmente,
observa-se um desenvolvimento precário dos movimentos habilidosos
de mãos, principalmente na movimentação independente dos dedos. Em
casos típicos, a criança aprende a pegar objetos utilizando a mão inteira,

1 FFC – Unesp – campus de Marília - ppaiva@marilia.unesp.br
2 FFC – Unesp – campus de Marília - bracci@marilia.unesp.br - Agências
financiadoras: MEC/SEESP/CAPES/PROESP e CNPq
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de forma lenta e com aplicação de força excessiva para desempenhar
uma tarefa. Segundo Shepherd (1995), as deficiências são encontradas
principalmente em relação aos movimentos recíprocos e aos movimentos
rápidos, nos atos que exigem o fracionamento dos movimentos ou o uso
de ambas as mãos, sendo comum durante o ato de preensão, a utilização
da mão em uma posição semifechada e sem movimentação independente
dos dedos.

É muito importante poder proporcionar à criança a oportunidade
de explorar o ambiente à volta. Essa exploração pode servir como fonte
de novos aprendizados e conhecimentos, também necessários à vida do
homem. Uma das formas de exploração e contato com o mundo externo
pode ser realizada por meio das mãos.

Os movimentos das mãos e dos braços são importantes nas nossas
atividades diárias, na interpretação dos dados fornecidos pelo tato e
na formação da inteligência.Graças as suas funções, a mão é um
instrumento precioso de ação e de observação, indispensável para
conseguirmos a nossa independência (BRANDÃO, 1984 p. 3).

De acordo com Kapandji (2000), as preensões podem ser
classificadas em: 1) preensões digitais, nas quais verifica-se apenas a
utilização dos dedos para a preensão; 2) preensões palmares, que
envolvem a participação dos dedos e da palma da mão e; 3)  preensões
centradas, que possibilitam uma simetria do eixo longitudinal da mão,
proporcionando um prolongamento da mesma.

Os termos, alcance e preensão, aqui utilizados estão de acordo
com as definições de Shumway-Cook e Woollacott (2003), que
consideraram o alcance como o transporte do braço e da mão no espaço,
e a preensão como a formação da pegada, a preensão e o desprendimento
do objeto.

Os objetivos deste trabalho foram: verificar o tipo de preensão que
era  utilizada pelo aluno com paralisia cerebral espástica ao manusear
um cubo; verificar como e onde o aluno segurava o cubo e, ainda,
identificar o local de maior contato entre a mão do aluno e o objeto.

2 DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO

2.1 PARTICIPANTE

Os critérios de inclusão utilizados para participação nesse estudo
foram: apresentar seqüela de paralisia cerebral do tipo espástica –
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quadriplegia ou diplegia; ter mais de 6 anos de idade; apresentar
movimentação ativa de membros superiores; apresentar habilidade de
preensão e manipulação de objetos e possuir habilidade para responder
a ordens simples. Como critérios para exclusão: apresentar déficit
acentuado de acuidade visual ou auditiva. Desta forma, obedecendo aos
critérios expostos, um participante foi selecionado para esse estudo,
sendo que o mesmo era do gênero masculino, com 27 anos de idade e
diagnóstico de paralisia cerebral, do tipo espástica e participava de
atividades pedagógicas no CEES - Centro de Estudos da Educação e da
Saúde, da Faculdade de Filosofia e Ciências (FFC) – UNESP Campus de
Marília. Foram expostos ao aluno participante e ao responsável os
objetivos do estudo e o termo de consentimento livre e esclarecido foi
assinado pela sua mãe.

2.2 LOCAL

O trabalho foi realizado no Laboratório de Análise de Movimento
da Faculdade de Filosofia e Ciências (FFC) - UNESP - Campus de Marília.

2.3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Para esse estudo foram utilizados:

- Recurso pedagógico composto por 3 cubos em madeira, nas medidas
de 4cmX4cm, pintados um na cor amarela, outro na cor azul e outro
na cor vermelha e uma caixa confeccionada em papel cartão na cor
amarela, formato quadrado, cujas medidas são de 8cm por 8cm e
altura de 2 cm (Figura 1).

- Fita adesiva para fixar a caixa do recurso pedagógico no centro da
mesa.

- Tinta guache branca.
- Pincel.
- Mesa com recorte no tampo cujas medidas são de 86cm por 82cm e

altura do solo ao tampo de 81 cm.
- Filmadora da marca Sony, vídeo 8 Handycam CCD- FX230BR, tripé

com nível e fita VHS compatível com a filmadora.
- Computador com Software para captura de vídeo Pinnacle Hollywood

FX5 (Studio Version9).
- CD.
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Figura 1 -  Recurso pedagógico confeccionado para a realização do estudo.

2.4 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS

A coleta de dados para esse estudo se deu por meio do registro de
filmagem. Foi esclarecido ao participante o objetivo do estudo e a
importância do mesmo, bem como a tarefa que lhe seria solicitada:
alcançar, apreender e encaixar o cubo em uma caixa.

Antes de posicionar a câmera, foi perguntado ao participante qual
a mão que ele utilizava ao realizar atividades manuais. A câmera foi
posicionada de forma que permitisse a visualização de todo o membro
superior do participante, para que não se perdesse a imagem de nenhuma
área necessária ao desempenho da tarefa que lhe seria solicitada. A
câmera ficou à direita do participante, já que o mesmo relatou ser sua
mão dominante a mão esquerda. A altura da filmadora ao solo foi de
0,98m e a distância da filmadora à borda lateral direita da mesa foi de
0,62m. A filmadora foi fixada em um tripé com nível.

O participante foi então posicionado sentado em sua própria
cadeira de rodas de frente à mesa com recorte em semicírculo, e ajuste de
altura, utilizada nesse trabalho. À sua frente, no centro da mesa, foi fixada
a caixa amarela do recurso e, à direita dela, foram posicionados os cubos
azul, amarelo e vermelho, da esquerda para a direita.

Em seguida, pintou-se, com tinta guache, na cor branca, toda a
superfície palmar e dedos da mão esquerda do participante. Este



Inclusão do aluno com deficiência

157

procedimento foi utilizado para que ficassem marcadas as áreas de
contato da mão do participante no cubo, quando este fosse tocado.

Foi solicitado ao participante que alcançasse, apreendesse e levasse
o cubo amarelo até a caixa amarela para encaixá-lo. Esta atividade foi
registrada em vídeo.

Como critérios para uma análise posterior do contato, o cubo
amarelo foi identificado com uma pequena letra “S” na face superior e
“I” na face inferior. Após a realização da tarefa pelo participante, as
faces foram identificadas cada uma com uma letra e divididas em
quadrantes para facilitar a indicação das áreas de contato da mão com o
cubo para uma análise posterior.

2.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS

Dois foram os procedimentos utilizados para análise: 1)
procedimentos para análise da filmagem e 2) procedimentos para análise
das áreas de contato identificadas no cubo.

2.5.1 PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DA FILMAGEM

Após a realização da filmagem, foi realizada a captura do vídeo
filmado através de um software para captura de vídeo Pinnacle Hollywood
FX5 (Studio Version 9) e este foi gravado em um CD para posterior análise.

O vídeo foi assistido 3 vezes pela pesquisadora, para ter uma visão
geral da tarefa de alcance e preensão realizada pelo participante. Após
essa visão geral, o vídeo foi assistido novamente observando alguns
critérios.

Os critérios observados na filmagem foram: 1) posicionamento
dos segmentos e articulações do membro superior utilizado; e 2)
comparação da duração das fases de alcance e preensão, realizada através
da contagem por tempo, ou seja, foi marcado o tempo total da atividade e,
em seguida, o tempo de alcance do cubo (transporte) e o tempo de preensão
(até o encaixe).

Para análise da filmagem, a atividade solicitada ao participante
foi dividida em dois momentos:

1º) foram observadas e analisadas as posições dos segmentos e
articulações do membro superior (ombro, cotovelo, punho e mão)
utilizado na realização da tarefa solicitada durante a fase de alcance
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do cubo pelo participante até este pegá-lo;

2º) foram observadas e analisadas as posições dos segmentos e
articulações do membro superior (ombro, cotovelo, punho e mão)
utilizado na realização da tarefa solicitada durante a fase de preensão
em que o participante pegou o cubo até o encaixe do mesmo.

2.5.2 PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DAS ÁREAS DE CONTATO IDENTIFICADAS NO

CUBO

Após a coleta dos dados foi realizada a identificação das faces e
seus respectivos quadrantes do cubo amarelo, da seguinte forma:

a) Face superior – A (A1- quadrante superior esquerdo; A2- quadrante
superior direito; A3- quadrante inferior esquerdo e A4- quadrante
inferior direito).

b) Face inferior – B (B1- quadrante superior esquerdo; B2 – quadrante
superior direito; B3-quadrante inferior esquerdo e B4- quadrante
inferior direito).

c) Face lateral direita – C (C1- quadrante superior esquerdo; C2-
quadrante superior direito; C3- quadrante inferior esquerdo e C4-
quadrante inferior direito).

d) Face lateral esquerda - D (D1-quadrante superior esquerdo; D2-
quadrante superior direito; D3- quadrante inferior esquerdo e D4-
quadrante inferior direito).

e) Face anterior - E (E1- quadrante superior esquerdo; E2- quadrante
superior direito; E3- quadrante inferior esquerdo e E4- quadrante
inferior direito). Ver exemplo Figura 2.

f) Face posterior - F (F1- quadrante superior esquerdo; F2 - quadrante
superior direito; F3- quadrante inferior esquerdo e F4- quadrante
inferior direito).

Posteriormente à identificação das faces e divisão dos quadrantes,
foi possível identificar as áreas de maior contato da mão do participante
com o cubo.
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Figura 2 - Exemplo da identificação dos quadrantes na face anterior (E)
do cubo.

3 RESULTADOS

Para a realização da tarefa solicitada, o participante fez uso de seu
membro superior esquerdo que era sua mão com melhor habilidade
motora.

Durante a fase de alcance do cubo até pegá-lo, o membro superior
esquerdo ficou posicionado da seguinte maneira: flexão de ombro,
cotovelo e punho; pronação da mão e desvio ulnar do punho; flexão das
articulações metacarpofalangeanas e interfalangeanas proximal e distal
dos dedos mínimo e anular; dedo indicador estendido na articulação
metacarpofalangeana e fletidos nas articulações interfalangeanas
proximal e distal; dedo médio em semiflexão nas articulações
metacarpofalangeanas e interfalangeanas proximal e distal e polegar em
oponência para a preensão do cubo. Nesta fase, o cotovelo ficou mantido
apoiado sobre a mesa e os dedos que contactaram o objeto foram os dedos
médio e polegar.

Do momento em que o participante pegou o cubo até o encaixe do
mesmo, seu membro superior esquerdo assim se apresentou: flexão de
ombro um pouco maior que na fase anterior; flexão menor de cotovelo e
punho; pronação da mão e desvio ulnar do punho; flexão das articulações
metacarpofalangeanas e interfalangeanas proximal e distal dos dedos
mínimo e anular; dedo indicador estendido na articulação
metacarpofalangeana e fletido nas articulações interfalangeanas
proximal e distal; dedo médio em semiflexão nas articulações
metacarpofalangeanas e interfalangeanas proximal e distal e polegar em
oponência para a preensão do cubo. Nesta fase, o cotovelo foi levemente
elevado para permitir o movimento usado para levar o cubo até a caixa
para o encaixe e, novamente, os dedos utilizados foram apenas o médio
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e o polegar.

A fase de alcance foi mais lenta que a fase de preensão e encaixe.

As áreas de contato que puderam ser identificadas no cubo foram:

- Face superior (A): contato de 2mm na região esquerda de A1 e A3;

- Face inferior (B): não houve contato;

- Face lateral direita (C): área total de C1, grande área de C3 e,
parcialmente em C2 e C4;

- Face lateral esquerda (D): área total de D2, grande área de D4 e
parcialmente em D1;

- Face anterior (E): contato de aproximadamente 2mm na região
esquerda de E1 e E3;

- Face posterior (F): não houve contato.

4 DISCUSSÃO

Durante o ato de pegar o cubo, o participante levou a mão em
posição semifechada e sem movimentação independente dos dedos, o
que, segundo Shepherd (1995), é geralmente observado nos sujeitos com
seqüelas de paralisia cerebral.

Segundo Gordon e Duff (1999), a sensação tátil das pontas dos
dedos é importante no levantamento de objetos para o ajuste da amplitude
das forças a serem empregadas para pegar e levantar esse objeto. Pelo
fato de a mão do participante estar com tinta durante a realização da
tarefa solicitada, este relatou que o objeto tornou-se mais escorregadio e
a tarefa mais difícil de ser executada. Isto pôde ser evidenciado pela
lentidão na fase de alcance, provavelmente porque o participante ao
prever que a tarefa de pegar o cubo poderia ser dificultada pela tinta em
sua mão, tentou elaborar e planejar melhor o seu movimento e, ainda,
ajustar a força que seria necessária para apreender o cubo.

Para Gordon e Duff (2003), a familiarização com o objeto e suas
características físicas serviria para facilitar o ajuste da força necessária
para a realização da tarefa, o que permitiria um melhor controle pelo
participante. Isso não foi realizado nesse trabalho, já que a tarefa foi
solicitada apenas uma vez ao participante.

Para Shumway-Cook e Woollacott (2003), as representações
internas são importantes para o mapeamento da sensação para a ação.
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Assim, parece que o participante utilizou sua representação interna da
sensação do que pra ele significava ser escorregadio para realizar a ação
que estava sendo solicitada.

Ainda para Shumway-Cook e Woollacott (2003), a formação da
pegada ocorre durante a fase de transporte, e antecipa as características
do objeto que será pêgo. Isto pôde ser observado pela configuração da
mão do participante, que apresentou abertura suficiente para a pegada
do cubo ainda durante a fase de alcance.

5 CONCLUSÃO

Com base nos dados coletados, pode-se concluir que o tipo de
preensão utilizada pelo participante, assim como a maneira que ele
segurou o cubo pode ter sido influenciada não apenas pelas suas
dificuldades motoras, mas também pelo fato da presença de tinta em sua
mão, já que o mesmo citou que isso dificultou a realização da tarefa.

Assim, conclui-se que o tipo de preensão que um indivíduo com
seqüelas de paralisia cerebral irá adotar durante a execução de uma
tarefa, dependerá de suas habilidades motoras, de suas representações
internas sobre as características físicas do objeto; formato, tamanho, peso,
textura; bem como a disposição desse objeto no ambiente em que estará
realizando essa tarefa e o planejamento da mesma, dentre outros fatores
não menos relevantes como, por exemplo, sentir-se estimulado para
realizar uma dada atividade.
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INTRODUÇÃO

A lesão medular (LM) é definida pela American Spinal Injury
Association (ASIA) como dano de elementos neurais dentro do canal
espinhal. Maynard et. al. (1997) referem que a LM leva à perda parcial ou
total das funções motoras e/ou sensitivas abaixo do segmento medular
comprometido. A LM pode advir de causas traumáticas, como acidente
de trânsito, ferimentos por arma de fogo e branca, quedas e mergulho, e
de causas não traumáticas, como tumores intra e extra-medular,
mielomeningocele e doenças desmielinizantes (DITTUNO;FORMAL,
1994; GARDNER, 1998).

O censo brasileiro, realizado em 2000, aponta que, entre a
população residente, o número de indivíduos com tetraplegia, paraplegia
ou hemiplegia é de 937.463 (IBGE, 2005). Os indivíduos com tetraplegia
e paraplegia apresentam comprometimento motor, impossibilitando a
deambulação e, conseqüentemente, necessitam da indicação de cadeira
de rodas para a sua locomoção.

1 Universidade Estadual de Londrina.
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Segundo Biering-Sorensen et al. (2004), a cadeira de rodas para os
indivíduos com LM é um meio de locomoção comunitária. As pessoas
que utilizam a cadeira de rodas como forma básica para movimentar-se
devem possuir uma que se adapte de maneira adequada, proporcionando
o máximo de funcionalidade (PIERSON, 2001).

A prescrição de cadeira de rodas é um procedimento que merece
atenção especial (DI MARCO; RUSSEL; MASTERS, 2003), devendo
considerar itens como: tamanho do usuário, segurança, técnicas de
transferências e modo de propulsão, diagnóstico, prognóstico e custo. A
prescrição da cadeira de rodas deve ainda proporcionar funcionalidade,
conforto, estabilidade e proteção das estruturas corpóreas (PIERSON,
2001). Dentre os principais tipos de cadeira de rodas estão as de
propulsão manual e as elétricas (BROMLEY, 1997).

Os principais componentes de uma cadeira de rodas padrão são:
braço removível, proteção lateral, encaixe de pedaleira, pedaleira
removível, proteção de calcanhar, pedal (plataforma), rodas traseiras e
dianteiras, aro, trava de roda (freio), roda de direcionamento, assento
ajustável, apoio posterior (encosto) e pegadores (PIERSON, 2001).

A cadeira de rodas não deve apenas prover apoio ao esqueleto ou
manter a integridade física, mas proporcionar mobilidade. Para muitos
indivíduos com LM, a habilidade em cadeira de rodas proporciona parte
da mobilidade, requisito necessário à sua participação social, diminuindo
assim sua dependência (MINKEL, 2000). Outro aspecto fundamental a
ser considerado é o equipamento, ou seja, os componentes da cadeira de
rodas devem ser adequados às necessidades do seu usuário, para
favorecer a sua utilização e a adaptação.

Os indivíduos com LM adaptados à cadeira de rodas percebem
esse equipamento como fundamental às suas vidas (BATES, 1993). Santos
(2000) demonstrou que após a LM, o indivíduo passa por um processo
de avaliar a cadeira de rodas, como um meio que lhe permite locomover-
se e, assim, busca as vantagens que pode proporcionar.

OBJETIVOS

• Levantar os componentes das cadeiras de rodas utilizados por
indivíduos com LM;

• Estabelecer os aspectos envolvidos na utilização da cadeira de rodas,
a partir do relato dos indivíduos com LM;
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• Identificar o significado da cadeira de rodas na vida de indivíduos
com LM.

MÉTODO

Foi realizado um estudo qualitativo, sendo os procedimentos de
coleta de informações a observação sistemática e a entrevista semi-
estruturada. O estudo foi desenvolvido no Ambulatório de Fisioterapia
Neurológica do Hospital Universitário da Universidade Estadual de
Londrina, no ano de 2003.

Na observação sistemática foi utilizada a técnica de checklist. A
opção pelo uso da técnica foi baseada nas considerações de Dessen e
Borges (1998), que referem sua facilidade e a dispensa de observadores
altamente treinados. O checklist foi elaborado com a finalidade de
verificar a presença ou a ausência dos componentes e acessórios da
cadeira de rodas dos participantes, fundamentais à sua independência
funcional. Destaca-se que o checklist foi elaborado com base na literatura
referente à cadeira de rodas e, posteriormente, submetido à análise de
dois fisioterapeutas para a inserção de outros aspectos ou a retirada dos
itens levantados.

A entrevista semi-estruturada foi realizada com o objetivo de obter
informações acerca das experiências, vivências e significado da cadeira
de rodas entre indivíduos com LM. Segundo Manzini (2003), a entrevista
semi-estruturada deve ser dirigida por um roteiro previamente elaborado,
com perguntas que atinjam aos objetivos pretendidos. Portanto, o roteiro
elaborado apresentava perguntas referentes ao equipamento cadeira de
rodas, à sua utilização e ao significado para os indivíduos com LM. O
roteiro foi adequado conforme a avaliação de dois juízes (avaliadores)
com experiência em entrevista e a realização de estudo piloto. Este foi
realizado por meio de entrevista com um indivíduo usuário de cadeira
de rodas, e os dados obtidos subsidiaram a reformulação do roteiro inicial.

A escolha da amostragem na pesquisa qualitativa é orientada pela
participação de indivíduos vinculados ao problema investigado, e a
representatividade pela possibilidade de abranger a totalidade do objeto
estudado em suas múltiplas dimensões (MINAYO, 1992). Assim, os
participantes desse estudo foram indivíduos com LM (tetraplegia e
paraplegia), que utilizavam a cadeira de rodas como principal meio de
locomoção na comunidade e em tratamento no Ambulatório de
Fisioterapia Neurológica do Hospital Universitário da Universidade
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Estadual de Londrina. Foram excluídos os indivíduos com LM que
utilizavam outro meio de locomoção comunitária, e os que não realizavam
fisioterapia no Hospital Universitário da Universidade Estadual de
Londrina. Também foram excluídos aqueles que se recusaram a participar
voluntariamente do estudo.

O agendamento das entrevistas considerou a disponibilidade dos
participantes. As entrevistas foram realizadas após a exposição dos
objetivos e dos procedimentos envolvidos no estudo ao participante, e
após preenchimento do termo de consentimento livre e esclarecido. A
entrevista foi gravada em fita cassete e os relatos verbais foram transcritos.

A análise dos dados advindos da observação sistemática foi
descritiva e a da entrevista semi-estruturada por meio de categorias,
elaboradas em decorrência de intensa interação com os relatos verbais
transcritos. Ao final, foram estabelecidas as seguintes categorias: o
equipamento cadeira de rodas; a utilização da cadeira de rodas; e
significado da cadeira de rodas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram entrevistados seis participantes - cinco do gênero masculino
e um do feminino - com idade entre vinte e três e quarenta e dois anos.
Todos os participantes apresentavam LM de causa traumática. Entre os
participantes, três indivíduos eram tetraplégicos e os demais
paraplégicos, e o tempo de lesão variou de nove meses a onze anos
(Quadro1).

Quadro1 - Participantes, tempo de lesão e segmento motor comprometido
- ASIA (American Spinal Injury Association).

Participantes Tempo de lesão Segmento Motor 

comprometido (ASIA) 

P1 9 meses C5 incompleta 

P2 11 anos T8 completa 

P3 11 anos C7 completa 

P4 6 anos T6 completa 

P5 16 anos C5 completa 

P6 6 anos T12 completa 
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Todas as cadeiras de rodas, conforme a observação com checklist,
apresentavam rodas dianteiras pequenas, rodas de direção traseiras,
travas, pedal ou apoio para os pés, assento e encosto sob medida e cadeira
dobrável. Os suportes de pernas estavam presentes em todas as cadeiras
examinadas, porém, em nenhuma delas eram ajustáveis, removíveis ou
giratórios. A ausência dessas características do suporte de perna dificulta
o posicionamento dos membros inferiores e as transferências da cadeira
de rodas para outro local, por exemplo, para a cama ou carro. Nenhuma
cadeira era de propulsão elétrica a bateria, e sim, de propulsão mecânica
manual. Apenas uma cadeira de rodas apresentava pinos nos aros para
impulsão nas rodas traseiras, acessório fundamental para facilitar a
propulsão dos indivíduos com tetraplegia.

A seguir, são apresentadas as categorias com os respectivos
recortes dos relatos verbais transcritos.

O equipamento cadeira de rodas

Nesta categoria, serão abordados os seguintes aspectos: aquisição,
indicação, manutenção e modificações da cadeira de rodas.

A aquisição da cadeira de rodas ocorreu por meio de doação (P1,
P2 e P3) e compra (P4, P5 e P6). Houve ainda relatos quanto a empréstimos,
auxílio da assistente social, mobilização da comunidade e da igreja para
a compra ou doação do equipamento.

Foi uma compra que eu fiz... (P5)
Eu ganhei uma cadeira de rodas que foi comprada com as
especificações, que na época era útil para mim, e que eu usei bastante.
(P2)
Foi ganha... a igreja fez uma campanha e me doou, não tinha recurso
para comprar... (P3)
Essa aqui eu ganhei na assistente social e a outra foi emprestada.(P1)

Os relatos dos participantes demonstraram que as condições
financeiras dificultam a aquisição da cadeira de rodas. Portanto, deveriam
ser assegurados e efetivados os mecanismos de auxílio do sistema de
saúde, principalmente para os indivíduos com LM de baixo poder
aquisitivo, que garantissem a aquisição da cadeira de rodas adequada e
em tempo hábil.

Foi ganha, foi doada, a igreja fez uma campanha e me doou, na
época eu não tinha recurso para comprar... (P3)
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A indicação da cadeira de rodas foi realizada por profissionais,
segundo os relatos dos participantes: pelo médico (P2), fisioterapeuta
(P3 e P6) e pela equipe de uma instituição de reabilitação (P4 e P5). Apenas
o participante P1 referiu que nenhum profissional indicou a cadeira de
rodas.

Foi um fisioterapeuta... (P3)
Meu médico neurocirurgião me indicou a cadeira de rodas, mas eu
não quis. (P2)
Eu fui para a AACD, lá eu fui instruído a adquirir uma cadeira de
rodas. (P4)

As falas denotam que a primeira cadeira de rodas não era
adequada ao usuário e às suas necessidades. Tal fato pode ser decorrente
da falta de conhecimento sobre o equipamento ideal para cada disfunção
motora. Quando a indicação foi realizada pelo médico e assistente social,
a cadeira de rodas não era a mais adequada, pois visava apenas à
locomoção. Já a cadeira de rodas indicada pelo fisioterapeuta, além da
locomoção, visava à independência funcional, principalmente o manejo
e as transferências, e assim eram mais adequadas e evitavam aquisições
desnecessárias.

O hospital me indicou esta que era toda maciça, que não era compatível
a mim... depois eu comecei a fazer fisio, aí eu, através de amigos,
hoje eu tenho o modelo X. (P5)
Na própria fisioterapia pediram para eu arrumar uma cadeira mais
moderna, porque a que eu tinha atrapalhava nas transferências. (P6)

Vários procedimentos de manutenção foram relatados pelos
participantes: troca de peças e pneus, lubrificação, calibragem, limpeza
e ajustes de parafusos. O participante P1 foi o único a relatar que não
realizava manutenção, provavelmente por sua cadeira de rodas não ter
sofrido desgastes de uso, uma vez que o tempo de lesão era de apenas
nove meses.

Troca de alguma peça que pode estar desgastada ou a própria
lubrificação. (P2)
Engraxar, calibrar os pneus, se você vir que soltou algum parafusinho,
tem que apertar. (P5)
Calibrando o pneu, lubrificando para evitar desgastes. Limpeza
também é bom, faz parte da aparência. (P4)

As modificações da cadeira de rodas foram relatadas pelos
participantes P4, P5 e P6. As modificações relatadas foram: estreitamento
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do assento, braços removíveis e colocação de pinos para impulsão. As
modificações realizadas tiveram como objetivo a melhora funcional da
cadeira de rodas, já que facilitaram a passagem em locais mais estreitos,
a impulsão e as transferências (PIERSON, 2001).

Outro fato mencionado pelos participantes é que tanto a
manutenção quanto as modificações das cadeiras de rodas foram
realizadas no domicílio do usuário.

Ressalta-se que esses procedimentos foram realizados pelos
próprios usuários, demonstrando a dificuldade de acesso aos serviços e
profissionais especializados.

As rodas traseiras eram mais afastadas nas laterais, eu ajustei para
passar pelas portas. Os braços removíveis não eram dela, eu troquei.
(P4)

A utilização da cadeira de rodas

Nesta categoria, são abordados os seguintes aspectos: facilidades,
dificuldades e função da cadeira de rodas.

As características que facilitam a utilização da cadeira de rodas,
segundo os participantes, são decorrentes da tecnologia, tamanho, peso
e dos acessórios que a tornam mais confortável e funcional. Um dos
exemplos de acessórios que facilitam a utilização da cadeira de rodas
foram os pneus pneumáticos, que reduzem a vibração durante o
deslocamento.

Mais moderna... mais baixa, mais larga, consigo andar mais nela.
(P1)
As facilidades são todas, é algo automático. (P2)
Ela tem mais facilidades, a mesma coisa se estivesse andando de
carro. (P5)

Em relação às dificuldades, verificou-se que a maioria não se origina
da cadeira de rodas, mas das barreiras arquitetônicas existentes na
comunidade e da própria condição motora do indivíduo com LM.  As
barreiras arquitetônicas citadas foram: rampas, degraus e portas estreitas.

Só tem dificuldade se aparece uma rampa. (P6)
Não pela cadeira, mas é pela barreira mesmo que a gente encontra.
(P3)

Meyers et al. (2002) também consideram as barreiras arquitetônicas
existentes no domicílio e na comunidade como aspectos desfavoráveis à
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utilização da cadeira de rodas. Os itens mobilidade, condição motora e
performance dos indivíduos em cadeira de rodas também devem ser
considerados como objetivos da fisioterapia, visto que melhoram o
desempenho funcional e, conseqüentemente, a utilização da cadeira de
rodas. Assim, quando a condição motora não foi desenvolvida o
suficiente,  interfere na utilização da cadeira de rodas.

No primeiro ano eu tinha menos equilíbrio de tronco e de força no
braço... (P4)

Apenas o participante P1 referiu que a cadeira de rodas é pesada
e alta, o que tem dificultado o seu domínio na locomoção.

Eu ainda não consigo dominar ela ainda. (P1)

Todos os participantes demonstraram que a cadeira de rodas
cumpre plenamente a sua função enquanto equipamento, ou seja,
possibilita a locomoção para os locais desejados.

Porque nela eu vou para qualquer lugar, agora sem ela fica difícil.
(P1)
Hoje ela cumpre totalmente, pois posso ir para onde quiser e consigo.
(P5)

Em seu estudo, Santos (2000) aponta que o indivíduo com LM -
após a busca por voltar a andar - reconhece na cadeira de rodas a
possibilidade de locomoção com mais facilidade, rapidez e segurança.

Significado da cadeira de rodas

Nesta categoria,  são abordados os seguintes aspectos: satisfação
e significado da cadeira de rodas para o indivíduo com LM.

Todos os relatos demonstraram que os indivíduos com LM estão
satisfeitos com a sua cadeira de rodas. Segundo os participantes, a
satisfação em relação à cadeira de rodas é decorrente da sua
funcionalidade, visto que permite as transferências e a locomoção e,
principalmente, a independência.

Sim, eu preciso de uma cadeira de rodas que seja fácil de locomoção,
que seja leve para fazer transferências, então, a minha cadeira é
excelente. (P2)
Sim, com ela posso me mover. (P6)
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Quanto ao significado da cadeira de rodas aos indivíduos com
LM, verificou-se que existe uma relação de dependência, justamente por
ela proporcionar a independência na locomoção o que evidencia um
paradoxo. O participante P3 reforçou que a cadeira de rodas é
fundamental à sua vida.

É complicado viver hoje sem a cadeira de rodas na minha condição e
eu tenho uma vida totalmente independente. (P2)
Ela é suficiente para mim, não tem esse negócio de ficar carregando
no colo. (P3)

Observou-se, assim, que a meta - a princípio - de voltar a andar
passou a ser substituída por uma atitude de viver como é possível e
explorar suas capacidades para a independência (SANTOS, 2000;
MINKEL, 2000).

Mesmo com a nova atitude frente à incapacidade e a busca da
independência, houve dois relatos que demonstram a esperança de
abandonar a cadeira de rodas (BATES, 1993).

 Se eu conseguisse andar eu jamais teria sentado numa cadeira de
rodas. (P1)
Por que ela está me satisfazendo o dia a dia, mas um dia quem sabe
eu não preciso mais. (P5)

O relato dos participantes demonstrou que a cadeira de rodas
tornou-se a extensão do seu corpo, indissociável de si, uma nova
realidade.

Como se fosse uma perna postiça, eu tenho conduções totais de ir e
vir à hora que eu quero e da forma que eu quero. (P2)
A cadeira de rodas, hoje, são as pernas que estão faltando. (P3)
São minhas pernas, é o que me leva e trás para onde eu quero. (P6)
Ela significa tudo na minha vida... é meu veículo de locomoção. (P3)

Assim, mesmo sendo símbolo de sua deficiência, o indivíduo com
LM consegue “redimensionar suas limitações” e decide aceitar a cadeira de
rodas como uma possibilidade de viver bem, mas de uma outra maneira
(BATES, 1993; SANTOS, 2000).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cadeira de rodas utilizada pelos indivíduos com LM apresenta
os componentes básicos, porém, alguns acessórios que poderiam facilitar
a locomoção não estavam presentes.  A ausência destes acessórios
interfere na independência funcional, principalmente na dos indivíduos
com tetraplegia. Os indivíduos com LM têm dificuldades na aquisição
do equipamento e, na maioria das vezes, recebe a prescrição e orientação
de profissionais da área da saúde. Os procedimentos de manutenção e
cuidado da cadeira de rodas são necessários, tais como troca de peças e
pneus, lubrificação, calibragem, limpeza e ajustes de parafusos. As
modificações têm como objetivo tornar o equipamento mais funcional.

A utilização da cadeira de rodas é facilitada quando são modernas,
com medidas adequadas, leves e possuem acessórios que a tornam mais
confortável e funcional. Já as dificuldades na utilização da cadeira de
rodas não estão relacionadas apenas às características do equipamento
em si, mas às barreiras arquitetônicas, condições motoras e habilidades
do indivíduo com LM.

As cadeiras de rodas muitas vezes não são ideais, porém elas
cumprem a função de locomoção e, conseqüentemente, seus usuários
relatam estar satisfeitos. Assim, as cadeiras de rodas tornaram-se a
extensão do corpo dos participantes deste estudo, por promoverem a sua
independência funcional.
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A oferta de recursos pela escola ao
contexto familiar de crianças com
deficiência e com fracasso escolar:

um estudo comparativo1

Renata Christian de Oliveira PAMPLIN2

Cláudia Maria Simões MARTINEZ3

1 INTRODUÇÃO

O movimento pela inclusão social de pessoas com necessidades
especiais tem sido foco de muitas discussões na atualidade. A inclusão
de crianças com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) no sistema
público de ensino tem recebido especial atenção na literatura e pesquisas
na busca pela elaboração de políticas e mecanismos que garantam o
acesso e a permanência desta clientela nas escolas regulares (MENDES;
2002).

Ao longo dos últimos anos, a terminologia Necessidades
Educacionais Especiais (NEE) tem sido utilizada em referência às crianças
que necessitam de uma educação especializada para utilizar o potencial
humano em favor de sua aprendizagem e desenvolvimento global
(BRASIL, 1993; CASTANEDO, 2001; GARGIULO, 2003). As necessidades
especiais apresentadas por essas crianças podem ser causadas por
deficiências específicas (deficiência auditiva, visual, mental ou múltipla)

1 O presente trabalho é parte constituinte da dissertação de mestrado intitulada “A
Interface Família-Escola na Inclusão de Crianças com Necessidades Educacionais
Especiais: Uma Perspectiva Ecológica” defendida pela primeira autora em 2005 no
Programa de Pós-Graduação em Educação Especial da Universidade Federal de
São Carlos.
2 Pedagoga, Mestre e Doutoranda em Educação Especial pela Universidade Federal
de São Carlos. repamplin@yahoo.com.br
3 Docente do Departamento de Terapia Ocupacional e do Programa de Pós-
Graduação em Educação Especial/UFSCar. claudia@power.ufscar.br  -
Financiamento FAPESP
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ou ainda resultantes de dificuldades de aprendizagem 4 , as quais
caracterizam-se por rendimento acadêmico abaixo das capacidades
intelectuais dos indivíduos de causas não específicas (MANZANO, 2001;
HALLAHAN; KAUFFMAN, 2002).

A interpretação da causalidade destas NEE tem despertado o
interesse de muitos pesquisadores que têm voltado suas atenções para o
estudo dos fatores (des)favorecedores do desenvolvimento infantil
(YUNES, 2003; HOUSTON; GRIFFITHS, 2000; MANCINI et al., 2004).
Na atualidade, ganham destaque os estudos que concebem o
desenvolvimento como um processo sistêmico e envolve vários
subsistemas, tais como: o aluno, a família, a escola, especialistas da área
e o meio social (POLITY, 2001).

Defende-se a importância de identificar a relação entre os recursos
destinados pelos gestores e equipamentos de educação aos alunos em
processo de inclusão, investigando-se a provisão de recursos no âmbito
da escola, e identificando os recursos presentes no ambiente familiar
dessas crianças.

Diante do exposto, o presente estudo visa a conhecer aspectos da
realidade escolar e familiar de crianças com NEE e as relações
estabelecidas entre ambos os contextos para identificação de fatores que
possam potencializar o desenvolvimento infantil e, por conseqüência, o
desempenho acadêmico dessas crianças. Busca-se,  ainda, estabelecer
uma análise comparativa dos recursos entre crianças com deficiência e
com fracasso escolar5  compondo um retrato das condições (in)disponi-
bilizadas em ambos os contextos de desenvolvimento.

4 Existe na literatura (MOYSÉS; COLLARES, 1992) importante discussão em relação
ao emprego da terminologia apropriada para se referir às crianças que têm
dificuldades escolares e baixo desempenho acadêmico. Questões relativas à
biologização dos aspectos sociais são apontados. Um resgate na evolução histórica
do conceito dos “disturbios de aprendizagem” tem sido útil para  devolver (da
saúde para a educação) assuntos relativos ao âmbito do cotidiano da sala de aula,
recuperando assim o espaço pedagógico.
5 Nesse estudo será utilizada  a terminologia Fracasso Escolar em referência às crianças
que apresentam dificuldades de aprendizagem não advindas, aparentemente, de
nenhuma deficiência específica, já que esse era o termo utilizado pela Secretaria
Municipal de Educação do município que subsidiou esse trabalho.
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2  MÉTODO

2.1  COMITÊ DE ÉTICA

O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade
Federal de São Carlos, sendo aprovado pelo protocolo no 056/03.

2.2  PARTICIPANTES

Os participantes deste estudo foram um dos gestores da equipe
pedagógica que,  na época (2003), participava da administração da
política de Educação Especial de um município de porte médio do interior
do Estado de São Paulo, e 61 responsáveis por crianças com NEE que
freqüentavam as Salas Municipais de Recurso para crianças com
deficiência (mental, múltipla, auditiva, física e visual) e para crianças
com queixa de fracasso escolar, sendo 33 do primeiro grupo e 28 do segundo
grupo.

Uma breve caracterização das famílias participantes do estudo
está apresentada na Tabela 1.

Tabela 1 - Caracterização geral das famílias participantes do estudo.

Deficiência  Fracasso Escolar  
Variável 

 
Categoria N %  N % 

Sem estudo 02 7,1  03 11,1 Escolaridade 
da mãe 1º incompleto 19 67,8  22 81,5 

 1º completo 04 14,3  02 7,4 
 2º incompleto 01 3,7  0 0 
 2º completo 02 7,1  0 0 
       

Pais que trabalham 19 57,6  15 53,6 Ocupação dos 
pais Mães que trabalham 02 6,0  02 7,1 

 Casal que trabalha 09 27,3  05 17,9 
 Casal sem emprego 03 9,1  06 21,4 
       

Renda mensal Sem renda 0 0  04 14,3 
 Abaixo de 1 S.M. 01 3,0  03 10,7 
 De 01 à 02 S.M. 16 48,5  13 46,4 
 De 02 à 04 S.M. 09 27,3  08 28,6 
 De 04 à 06 S.M. 05 15,2  0 0 
 Acima de 08 S.M.  02 6,0  0 0 
       

Mãe e pai biológicos 16 48,5  17 60,7 
Somente a mãe 07 21,2  07 25 

Características 
do casal 
parental Mãe biológica e 

padrasto 
04 12,1  02 7,1 

 Pai biológico e 
madrasta 

02 6,1  01 3,6 

 Mãe e pai adotivos 01 3,0  0 0 
 Outra pessoa 03 9,1  01 3,6 
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2.3 LOCAL

A pesquisa foi realizada em uma cidade do interior do Estado de
São Paulo, cuja política municipal de Educação Especial, na época da
realização da coleta de dados (2003), atendia a um total de 366 crianças
com NEE, sendo 200 em salas de recursos e 166 nas salas inclusivas.

2.4  COLETA DE DADOS

A coleta de dados com o gestor foi feita por meio da aplicação de
uma entrevista semi-estruturada constituída por um roteiro de tópicos
selecionados, o que possibilitou um maior direcionamento em relação ao
assunto pesquisado. A coleta de dados com as famílias participantes
efetivou-se por meio do Inventário de Recursos do Ambiente Familiar –
RAF (MARTURANO, 1999).

2.5  INSTRUMENTOS

2.5.1  ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADO

Com o intuito de  obter dados sobre o processo de inclusão junto
ao gestor, o roteiro de entrevista semi-estruturado (PAMPLIN, 2005) foi
elaborado com base nos seguintes tópicos centrais: 1) como estava o
processo educacional de crianças com necessidades educacionais
especiais há 3 anos atrás (quando o gestor iniciou seu trabalho junto à
Secretaria Municipal de Educação); 2) como está no momento (que
mudanças foram feitas, quantidade de alunos, serviços prestados, triagem
e diagnóstico dos alunos); e 3) a participação da família nesse processo.

2.5.2 INVENTÁRIO DE RECURSOS DO AMBIENTE FAMILIAR

Para a coleta de dados sobre as famílias foi implementado o
Inventário de Recursos do Ambiente Familiar (RAF), desenvolvido por
Marturano (1999). Para a utilização deste instrumento na presente
pesquisa foi solicitada à autora a prévia autorização para a sua aplicação,
sendo esta consentida. Este instrumento é composto por 13 tópicos. O
número e o formato dos itens que compõem cada tópico são variados. O
escore em cada tópico é a soma dos pontos obtidos dividido pelo número
de itens que compõem aquele tópico. O escore total corresponde à soma
dos escores obtidos nos 13 tópicos do RAF.

O RAF é composto por 3 módulos: 1) Supervisão dos pais (constituído
por tópicos referentes às atividades da criança quando não está na escola,
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ajuda e responsabilidades em tarefas domésticas, arranjo espaço-
temporal para a lição de casa, supervisão para a escola e atividades
diárias com horário definido); 2) Oportunidades de interação com os pais
(constituído por tópicos referentes aos passeios proporcionados,
atividades compartilhadas entre a criança e os pais no lar, ocasiões em
que a família está reunida e pessoas a quem a criança recorre para pedir
ajuda ou conselho); e 3) Presença de recursos no ambiente físico (constituído
por tópicos referentes à atividades programadas que a criança realiza
regularmente, disponibilidade de jornais e revistas, disponibilidade de
livros e oferta de brinquedos e outros materiais promotores do
desenvolvimento. O instrumento conta ainda com um indicador
socioeconômico que investiga a presença de eletrodomésticos e outras
comodidades no lar.

2.5.3 CADERNO DE CAMPO

O caderno de campo foi utilizado como um método informal de
coleta de dados. Nele foram descritos acontecimentos e impressões do
pesquisador durante os contatos com o gestor e com as famílias, visando
à utilização de tais anotações na interpretação e inter-relação dos dados
coletados.

2.6 PROCEDIMENTO

A entrevista foi realizada em uma única sessão com duração de
1h40m (uma hora e quarenta minutos), sendo feita na sala da coordenação
sediada na Secretaria Municipal de Educação e gravada em áudio.

O RAF foi aplicado nos moldes de uma entrevista semi-
estruturada, pelo qual a pesquisadora fazia perguntas abertas expondo
detalhadamente o assunto referente a cada questão, para que o
entrevistado as compreendesse. Esta dinâmica foi orientada por
Marturano (1999) pela possibilidade de esclarecimentos de cada questão
e pela dinâmica “amigável” na condução do processo. Após estes
procedimentos eram apresentados os itens que compunham as questões
fechadas. A aplicação desse instrumento durou em média 15 minutos.

2.7 ANÁLISE DE DADOS

O passo inicial para a análise da entrevista semi-estruturada foi a
transcrição integral da entrevista, digitação e conferência do material.
Após este processo, a entrevista transcrita foi lida,  por várias vezes,
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para que as informações, nela contidas,  fossem agrupadas em categorias
de análise preestabelecidas para promover um direcionamento das
respostas ao objetivo da pesquisa. Uma cópia impressa da transcrição
foi entregue ao profissional entrevistado para que este fizesse uma revisão
com o intuito de corrigir possíveis enganos no texto6 . A partir disso, uma
versão final da entrevista foi elaborada e uma segunda via desta foi
entregue ao mesmo para se obter o aval para a divulgação dos resultados
obtidos.

Por sua vez, os dados do RAF foram divididos em dois grupos
distintos: famílias de crianças com Deficiência e famílias de crianças
com Fracasso Escolar. Para se verificar a existência de diferenças
significativas entre as respostas dadas pelos grupos foi realizada uma
análise estatística por meio da aplicação do teste não-paramétrico de
Mann-Whitney. Foi considerado significativo todo resultado com
probabilidade igual ou inferior à 0,05.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na análise da transcrição da entrevista não foi possível detectar,
na fala do gestor, a existência de uma distinção entre o emprego de
recursos destinado às crianças com deficiência e às crianças com fracasso
escolar. Essa ausência também foi passível de ser verificada nas anotações
feitas no caderno de campo.

O discurso do gestor caracterizou-se pela declaração de que todos
os alunos tinham os mesmos direitos e deveres, inclusive os alunos não
considerados como tendo NEE.

[...] todos os alunos que hoje estão em processo de inclusão recebem
atendimentos e recursos especializados, passam por avaliações, por
provas [...]

Tal prática “igualitária” adotada pela secretaria, segundo o relato
do gestor, parece decorrer de uma motivação/interesse, por parte do
gestor, em não discriminar nenhum aluno, tratando a todos da mesma
forma, como previsto pela Declaração de Salamanca que foi o documento

6 Tal precaução foi tomada tendo em vista a garantia de não ocorrerem interpretações
errôneas que levem o estudo à falsas conclusões. Bronfenbrenner (1996) defende que
a adoção desse procedimento é feita, freqüentemente, no caso de traduções, nas
quais os participantes têm acesso aos registros feitos e a possibilidade de pressionar
pela sua correção.
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mencionado pelo gestor como base da política educacional. Entretanto,
ao prever que toda criança possui características, interesses, habilidades
e necessidades de aprendizagem únicas e que a Pedagogia deve ser
centrada na criança, sendo capaz de satisfazer tais necessidades, a
Declaração de Salamanca permite inferir que a educação deve ser adaptada
às características intrínsecas de cada indivíduo, de forma a atender
satisfatoriamente às especificidades de cada um dos alunos e, assim,
potencializar as chances de que obtenham sucesso em sua inclusão
escolar e social.

Por sua vez, os resultados obtidos com o RAF possibilitaram notar
diferenças significativas em relação à acessibilidade aos recursos entre
os dois grupos de crianças, ressaltando-se que os resultados apresentados
restringem-se aos tópicos do Inventário nos quais foi possível detectar a
influência da escola no ambiente familiar.

A Tabela 2 apresenta a análise estatística realizada nas questões
que possibilitaram visualizar diferenças na destinação de recursos pela
Secretaria Municipal de Educação às famílias de crianças com deficiência
e crianças com fracasso escolar.

Tabela 2 - Análise estatística das questões do Inventário de Recursos do
Ambiente Familiar (RAF) por meio do teste estatístico de Mann Whitney.

De acordo com a Tabela 2, as crianças com deficiência possuem
um ambiente familiar mais rico em recursos físicos (livros e brinquedos),
praticam mais atividades programadas e desfrutam de um número maior
de passeios quando comparadas às crianças com fracasso escolar.

Fica evidente a necessidade do reconhecimento, por parte da
Secretaria, da realidade distinta de cada um dos grupos estudados (a
princípio referidos sob o mesmo rótulo – Necessidades Educacionais
Especiais), a fim de potencializar a oferta de recursos mais adequados à
demanda de cada criança. Infere-se que esse desconhecimento de aspectos
do ambiente familiar, por parte da Secretaria Municipal de Educação, foi
perceptível para ambos os grupos de crianças, entretanto, acredita-se

 Mann-Whitney 

Questão U p 

Quais passeios a criança realizou nos últimos 12 meses 315,00 0,032 

Atividades programadas que a criança realiza regularmente 265,00 0,002 
Quais os brinquedos que a criança tem ou já teve 249,50 0,002 
Há livros em sua casa 363,50 0,147 
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que o maior emprego de recursos para crianças com deficiência se dê em
função de uma visão, historicamente construída, que concebe o deficiente
como uma pessoa que está em uma situação altamente desfavorável
implicando a urgência da implementação de trabalhos alternativos para
suprir sua condição de deficiência (JANNUZZI, 2004). Nesse sentido,
concorda-se com Realli e Tancredi (2002) que afirmam que conhecer a
clientela escolar são competências que os profissionais da educação
devem dominar.

Por outro lado, embora tenha se verificado esse “desconhecimento
da clientela”, a oferta de recursos pela escola permite verificar uma
influência positiva sobre ambiente e a dinâmica das famílias de ambos
os grupos. Um exemplo disso é o empréstimo de livros pela biblioteca
das escolas que favorece a ambos os grupos, ressaltando-se, porém, que
o oferecimento de determinado recurso não é exclusivo de crianças com
NEE, uma vez que esse serviço é disponível para todas as crianças
regularmente matriculadas em escolas nas quais se encontram instaladas
tais bibliotecas. Notou-se, também, que os passeios de caráter cultural,
tais como visitas à exposições ou museus, embora tenham sido pouco
realizados por crianças com deficiência, só foram feitos por serem
ofertados pelas escolas e com maior freqüência pelas crianças com
deficiência.

Para o grupo de crianças com deficiência, verificou-se também,
por parte das escolas, uma oferta superior de recursos em comparação
aos ofertados para as crianças com fracasso escolar, como é o caso do
empréstimo de brinquedos que ocorre por meio de um Projeto Municipal
que tem como meta o empréstimo temporário de brinquedos para
enriquecer os domicílios de crianças deficientes, bem como propiciar um
aumento qualitativo e quantitativo nas interações estabelecidas,
especialmente entre mãe e criança com deficiência, haja vista que a mãe
é instruída sobre como manipular o brinquedo junto à criança em sua
casa. Além disso, verifica-se que as crianças com deficiência desfrutam
de oportunidades para participar de atividades programadas
financiadas, por meio de parcerias, pela Secretaria Municipal de
Educação e pelas escolas, uma vez que 100% das crianças desse grupo
fazem natação e computação por intermédio das mesmas. Outro ponto
de destaque é a presença de transporte gratuito para que as crianças com
deficiência possam deslocar-se de suas casas para as escolas e vice-versa.
Ressalta-se que uma pequena parcela das crianças com fracasso escolar
também tem acesso a esse benefício, restringindo-se àquelas que residem
em fazendas ou sítios. Destaca-se que a Prefeitura Municipal da cidade
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em questão fornece transporte gratuito para todos os estudantes
residentes na zona rural, tendo eles NEE ou não.

O presente estudo se propôs a identificar a relação entre os recursos
destinados pela Secretaria Municipal de Educação aos alunos em
processo de inclusão e os recursos presentes no ambiente familiar dessas
crianças, a partir da terminologia “Necessidades Educacionais
Especiais”, considerando a hipótese de haver diferenças importantes no
perfil da clientela que podem ser desconsideradas com a adoção
indiscriminada do termo no critério pedagógico para a oferta de recursos.
Como uma estratégia metodológica na composição de tal retrato, buscou
apoio na terminologia “Necessidades Educacionais Especiais”,
considerando que esse termo abarca diversos conceitos (UNESCO, 1994),
podendo resultar em dificuldades no diagnóstico e no planejamento
educacional dessas crianças.

Os resultados encontrados confirmaram a diferença na oferta de
recursos entre ambos os grupos, destacando que as crianças da sala de
recurso para fracasso escolar advêm de ambientes familiares de baixo
nível socioeconômico, baixa escolarização dos pais e poucos recursos
físicos.  Verificou-se que tais crianças estão sendo menos atendidas pela
escola, no que se refere à provisão de passeios, brinquedos, cursos, livros,
entre outros.

Considerando os recursos como promotores do desenvolvimento
infantil e, conseqüentemente, como facilitadores da aprendizagem,
defende-se, no presente trabalho, a necessidade de investimentos que
venham a suprir a ausência ou potencializar os recursos já existentes no
cotidiano de crianças com NEE, uma vez que estudos desenvolvidos na
área de Psicologia do Desenvolvimento e Educação têm comprovado a
existência de um forte vínculo entre a existência de recursos e a promoção
do desenvolvimento infantil (FERREIRA;  MARTURANO, 2001;
MARTURANO ; FERREIRA, 2004).

Possivelmente,  a amplitude das demandas na área impulsionada,
em grande parte, pelo crescente aumento de crianças diagnosticadas
como portadoras de Necessidades Educacionais Especiais (a partir da
definição da terminologia proposta pela Declaração de Salamanca),  aliada
à restrição orçamentária da qual padecem os governos municipais, acaba
por impor limitações na forma de emprego dessa verba pelos gestores, a
qual pode, por vezes, não possibilitar o atendimento das reais
necessidades da clientela para qual é destinada.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao pesquisar os recursos presentes na vida das crianças com
deficiência e com história de Fracasso Escolar, ficou evidente a
contribuição de uma perspectiva sistêmica num estudo que se propôs a
analisar situações de práticas cotidianas guiadas pelas políticas vigentes.
Em consonância, Mazzota (2001) defende a necessidade de uma avaliação
contextualizada de quem é a criança portadora de NEE, na qual se deve
levar em consideração não somente os aspectos intrínsecos às crianças e
escolas, mas também, o contexto social mais amplo no qual a criança
está inserida, as ideologias que regem suas dinâmicas e interações com
as demais pessoas e sistemas que a circundam.

Conclui-se que a adoção de tal perspectiva permitiu verificar uma
política de investimentos que favorece, de forma diferenciada, o contexto
familiar de crianças com deficiência. A partir dessa realidade “desigual”,
defende-se a necessidade de um aumento nos recursos ofertados para as
crianças com fracasso escolar, haja vista a limitada presença destes nos
ambientes familiares verificados.

A partir dessa constatação, pretende-se propor uma avaliação
sistematizada que resulte em uma distribuição de recursos deliberada
com base na realidade da clientela a ser atendida, o que não deve implicar
na diminuição da oferta dos recursos para as crianças com deficiência.
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Mães de surdos e suas percepções

Celeste Azulay KELMAN1

Cassiana Borges FARIA2

1 INTRODUÇÃO

O comportamento familiar é fator relevante para a inserção do
indivíduo na sociedade. Na infância, as crianças são mais diretamente
influenciadas pelo que ocorre em seus lares. Aos poucos, começam a
interagir com novos contextos de desenvolvimento, sendo influenciadas
pelas experiências que vivem. Entretanto, desde o início da vida, sabem
expressar o que lhes agrada e o que não lhes agrada, influenciando as
atividades das quais participam, tais como a alimentação que recebem,
aceitando ou rejeitando determinado alimento, ou mesmo afetos
recebidos, podendo rejeitar a atenção de algum adulto em detrimento de
outro a quem prefiram, ou simplesmente por não gostar da sua voz, cheiro
ou modo de carregá-las.

Nossa perspectiva teórico-metodológica, a abordagem
sociocultural construtivista, enfatiza o papel ativo que o sujeito
desempenha no seu próprio desenvolvimento, mantendo um foco na
natureza da sua ação orientada para objetivos (BRANCO et al., 2004;
BRANCO; VALSINER, 2004; VALSINER, 1998). A todo instante, seus
comportamentos, interações e produções lingüísticas se alinham aos seus
objetivos, marcando uma trajetória desenvolvimental voltada para o
futuro. É assim que entendemos a inserção da criança surda na família e
na sociedade, como sujeito ativo e participante, e não como mero receptor
das decisões tomadas pela família.

O conceito de família é determinado em função das características
específicas do grupo cultural onde ela está inserida. Tendemos a
conceituar organização familiar de acordo com padrões específicos da
cultura ocidental, urbana, de classe média. Com esse enfoque, família

1 FE/UnB - cel.azul@superig.com.br
2 IP/UnB.
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pode ser entendida como um sistema social pequeno e interdependente,
com regras e valores próprios, estrutura razoavelmente estável e papéis
relativamente definidos. A família nuclear é considerada como uma
unidade social, composta por pais e filhos. Esse conceito deve ser
relativizado quando se consideram as diferenças culturais, étnicas,
geográficas e sociodemográficas. No Brasil, em lares de padrão
socioeconômico mais baixo, podemos encontrar o que se entende como
família extensiva, formada por grupamento de parentes que coabitam -
tios, primos e avós - que se alternam no papel de cuidador das crianças
do grupo.  Não é raro encontrarmos crianças que passam a semana inteira
aos cuidados de uma avó ou tia, enquanto a mãe trabalha e dorme fora,
voltando para casa apenas no fim de semana. Nesses contextos, a criança
se desenvolve apoiada por uma extensa rede social, que permite o
distanciamento da mãe. Por outro lado, também é freqüente encontrarmos,
em nossa sociedade, filhos que são educados e criados apenas pela mãe.
A figura do pai surge esporadicamente ou inexiste. Já em sociedades
rurais no México ou Guatemala, por exemplo, é comum que as crianças
menores da comunidade estejam todas juntas, participando
coletivamente das tarefas que são entendidas como atribuições das
mulheres do grupo. Assim, elas vão gradativamente se iniciando nas
atividades desenvolvidas pelo coletivo social feminino, como
processamento de milho ou algodão. É sempre necessário, portanto,
contextualizar o conceito de família que está sendo estudado no
momento.

A abordagem bioecológica de Bronfenbrenner considera outras
influências que atuam sobre a criança, além daquelas existentes no
ambiente do qual participa diretamente (COLE, 2003; DESSEN; PEREIRA-
SILVA, 2004; POLÔNIA). A teoria pode ser simbolizada por círculos
concêntricos, analogamente à metáfora das bonecas russas, que se
encaixam sucessivamente. A criança se inclui em contextos formados
por todos os ambientes que lhe envolvem, direta ou indiretamente. As
interações diretas do seu cotidiano ocorrem nos microssistemas, formados
por diferentes arranjos dos integrantes da família, escola, vizinhança e
organização religiosa, entre outros. Essas entidades, por sua vez, formam
mesossistemas quando se relacionam entre si de maneiras distintas, por
vezes até conflitantes. Os valores e comportamentos da família, escola,
vizinhança e organização religiosa, por exemplo, também são
influenciados pelos ambientes e instituições sociais mais amplos, como
o local de trabalho dos pais, o Governo, os meios de comunicação de
massa, a governança escolar e o nível de organização da comunidade
local, que interagem formando os chamados exossistemas. Finalmente,
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as crenças, regras sociais, políticas públicas, situação econômica e
ideologias dominantes da estrutura sociocultural, que compõem o
macrossistema, também afetam, de forma indireta, a vida da criança, por
meio de “condições de fronteira” impostas aos exossistemas, que por
sua vez as transmitem para os mesossistemas e desses para os
microssistemas, numa propagação de “fora para dentro”.

O sujeito surdo recebe influências de múltiplos contextos ao longo
de seu desenvolvimento: família, escola e sociedade, por exemplo. Dentro
mesmo do seio familiar, suas interações podem ocorrer com irmãos, avós,
primos e parentes mais afastados, com quem se comunica de diferentes
maneiras, uma vez que, com grande chance (90 a 95%), será filho e irmão
de pessoas ouvintes. Dentro de casa, além de receber influências de
parentes e outras pessoas que eventualmente vêm a ela para prestar
serviços, também interage com o mundo exterior que chega à sua casa
através de jornais, livros, TV, Internet (COLE, 2003).

A família que tem um integrante surdo experimenta algum tipo de
dificuldade durante a promoção do seu desenvolvimento devido às
dificuldades de comunicação. Essa família possui uma cultura peculiar,
caracterizada por crenças, valores e atitudes que expressam a maneira
como cada um dos seus membros entende e lida com a surdez. Esse
entendimento subjetivo é resultado da imersão que os familiares fazem
no meio sociocultural e nas histórias subjetivas que vivenciam, levando
a possíveis papéis diferentes em relação ao filho surdo. Por exemplo, o
pai pode ser passivo perante a condição da surdez do filho, enquanto a
mãe é combativa, propondo-se a situações de enfrentamento para superar
as adversidades. Um pode ser a favor da oralização, enquanto outro
aprende a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). É por isso que as
“relações familiares fornecem à criança surda o modelo de suas relações
com o mundo, e as atitudes que a família tem para com ela servem de
base para as atitudes da criança consigo mesma.” (GODINHO, 1982
apud STELLING, 1999). Nesse sentido, entende-se a família como
potencial mola propulsora da inclusão de um filho surdo, tanto no que
se refere aos aspectos escolares quanto aos sociais. A ação familiar,
desempenhando esse papel pró-ativo, permitirá acessibilidade do filho
aos meios escolares, sociais, de lazer e, no futuro, de trabalho, com maior
facilidade.

Pelo exposto, concluímos que o desenvolvimento biopsicossocial
da criança surda está intimamente relacionado às vivências familiares.
Quanto maiores forem os fatores de proteção oferecidos pelos pais
(nutrição, afeto, cuidados com a saúde), e com poucos conflitos entre
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eles, maiores serão as chances da criança se desenvolver de forma
equilibrada, estável e feliz. O indivíduo, ao interagir com diferentes
contextos ou nichos de desenvolvimento (SUPER; HARKNESS, 1997),
constrói sua cultura individual, peculiar, através de processos dinâmicos
de internalização/externalização (VYGOTSKY, 1991). Desta forma, as
atitudes familiares positivas relativas à promoção de diversas
experiências de inclusão estimularão na criança surda sentimentos e
valores voltados para sua própria inclusão escolar e social.

Apesar de muitos pesquisadores terem estudado o papel da família
no desenvolvimento humano, estudos sobre famílias de crianças com
necessidades especiais têm sido tema de interesse relativamente pequeno
no contexto de teses e dissertações produzidas no âmbito da Educação
Especial e Inclusiva. Apenas 5,3% dos trabalhos desenvolvidos entre
1981 e 2001 versaram sobre esse tema (BUENO, 2004). São poucos,
portanto, os estudos relativos à criança surda e suas interações com
familiares.

Historicamente, a única contribuição que a família dava aos
especialistas era o fornecimento de informações, sendo alijada do processo
de habilitação, reabilitação ou educação do filho com necessidades
especiais. Verificou-se que esse afastamento provocava, com freqüência,
excessivas faltas ou evasão dos atendimentos. Atualmente, o trabalho
desenvolvido em diferentes agências promotoras de desenvolvimento,
tais como escolas, hospitais ou centros de tratamento, não pode prescindir
da participação da família, que ajuda a construir o programa de
atendimento. Por considerarmos que ela desempenha papel fundamental
em programas de intervenção na esfera educacional, desenvolvemos o
estudo aqui apresentado.

2 OBJETIVO

Nosso trabalho com mães de crianças surdas teve dois objetivos
básicos: (a) conversar sobre temas de interesse que pudessem contribuir
para uma melhor compreensão da surdez e das dificuldades decorrentes
dessa condição; (b) ouvir suas crenças, percepções, valores, opiniões e
atitudes acerca dos temas abordados. Nesse sentido, entendemos a
importância de implementar um trabalho sistemático desenvolvido por
uma parceria  que envolve a atuação de profissionais da área de saúde e
da educação em uma instituição educacional especial. Nossa intenção
era dar voz às dúvidas, aflições e opiniões das mães, estabelecendo
diálogo aberto e construtivo, com finalidade de promover atitudes pró-
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ativas relativas à inclusão de seus filhos. Ressaltamos a importância de
que buscassem a inserção de seus filhos em um amplo número de
microssistemas, como forma de enriquecimento de experiências e de
facilitação da inclusão.

Em suma, o foco central de nossa perspectiva foi de orientar,
sensibilizar e estimular a dinâmica interacional, em busca da construção
de significados relativos à surdez, de forma compartilhada e, dessa forma,
alcançar relações mais plenas junto ao filho surdo e toda a família. Além
disso, procuramos também desenvolver um espaço de reflexão sobre o
que significa ter um filho diferente; como aprender a lidar com este fato;
de que forma poderiam desenvolver ao máximo suas potencialidades,
minimizando a ambigüidade eventual dos sentimentos maternos, como
aceitar/rejeitar ou continuar/desistir.

3 MÉTODO

O trabalho desenvolveu-se em 2005 com um grupo de 16 mães que
levavam seus filhos para atividades extracurriculares em um Centro de
Atendimento ao Surdo – CAS, localizado no Distrito Federal e vinculado
à Secretaria de Educação. Embora a maioria das mães tenha seus filhos
matriculados em escolas públicas da rede, o CAS está aberto a qualquer
pessoa interessada em participar das atividades desenvolvidas pelo
mesmo.

As dezesseis mães foram subdivididas em dois grupos
operacionais (A e B), que compareceram ao CAS duas vezes por semana,
em dias alternados. Enquanto os filhos desenvolviam atividades de
complementação pedagógica, como aprendizado de informática, aulas
de LIBRAS com professor surdo, xadrez e reforço em Língua Portuguesa,
as mães também tinham aulas de LIBRAS e compareciam às reuniões do
grupo.

Os instrumentos utilizados para obtenção de informações sobre a
dinâmica interacional da díade mãe ouvinte/filho surdo foram: aplicação
de entrevista individual, que ocorria antes ou depois de cada encontro e
o encontro do grupo propriamente dito, onde eram realizadas discussões
abertas em que as mães trocavam experiências entre si e com a
dinamizadora. A cada reunião um tema diferente era escolhido pelas
mães ou proposto pela própria dinamizadora.

Nosso estudo adotou uma metodologia qualitativa com abordagem
interpretativa referenciada na perspectiva sociocultural construtivista,



192

identificando elementos trazidos nas narrativas das mães que
possibilitassem melhor compreender os sentimentos envolvidos e a
qualidade das interações entre mãe ouvinte – filho surdo.

Utilizamos o modelo de entrevista semi-estruturada, por entendê-
la como um instrumento metodológico válido na produção de
conhecimentos, já que as perguntas nesse instrumento não estão fechadas.
Dessa maneira, valorizamos as construções do sujeito que, ao responder,
informa de modo muito mais significativo do que diante de um
instrumento fechado  (GONZÁLEZ REY; MITJÁNS MARTÍNEZ, 1989;
MADUREIRA; BRANCO, 2001). No dizer de González Rey, “os
instrumentos são vias de produção de indicadores, cujo sentido vai
depender do processo de integração de fatores diversos que têm lugar em
cada momento da construção do conhecimento” (2003, p. 149).  De acordo
com os pressupostos epistemológicos da abordagem qualitativa,
realizamos um roteiro flexível que apenas nos orientou, possibilitando
múltiplas construções pessoais ao longo da dinâmica interativa da
entrevista.  Os dois instrumentos utilizados, entrevista e dinâmica de
grupo, deixam de ser um fim em si mesmo para ser um fator de expressão
do pensamento e da emoção de cada mãe entrevistada.

Os encontros foram dinamizados pelas duas autoras, professora e
aluna de graduação em Psicologia. Durante as sessões foram anotadas
algumas falas e depoimentos das mães. O grupo A começou antes,
realizando onze sessões. Com o grupo B, foram realizadas oito sessões.
Cada sessão tinha duração aproximada de noventa minutos. O Quadro
1 apresenta os assuntos discutidos nos encontros.

Quadro 1 - Assuntos discutidos nos encontros.

Sessão Grupo A Sessão Grupo B 
1 Apresentação 1 Apresentação 

2 Conhecendo a surdez 2 Relação mãe ouvinte/filho surdo 

3 Relação mãe ouvinte/filho surdo 3 Vídeos sobre inclusão e 
comunicação com a criança surda 

4 Texto: Quero ser um televisor 4 Sexualidade 

5 Conversa não estruturada sobre como vão os 
filhos na escola 

5 Surdez e escolarização 

6 Vídeos sobre inclusão e comunicação com a 
criança surda 

6 Identidade do surdo 

7 Sexualidade 7 Implante coclear 

8 Surdez e escolarização 8 Filme: O Milagre de Anne Sullivan 

9 Identidade do surdo   

10 Implante coclear   

11 Filme: O Milagre de Anne Sullivan   
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3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS DE MÃES

Todas as dezesseis mães eram ouvintes.  A maioria das famílias
pertencia à classe média – baixa. Em seis casos, representavam o único
adulto da casa, vivendo de pequenos serviços, do auxílio dos próprios
pais ou do auxílio dado pela Previdência Social devido à surdez do
filho. Em nenhum caso encontramos a família tipo extensiva, como
relatado no início deste capítulo. Quanto ao conhecimento de LIBRAS,
cinco sabiam, duas não sabiam e nove sabiam muito pouco. Eram todas
muito interessadas pelo que ocorria na escola de seus filhos; a maioria
mencionou nunca ter faltado às reuniões na escola e que gostava de
“trocar figurinha” com a professora de seus filhos.

3.2 CARACTERIZAÇÃO DAS CRIANÇAS

Uma criança tinha 6 anos de idade, quatorze tinham entre 9 e 11
anos e apenas uma apresentava idade superior a 15 anos. Todas sabiam
LIBRAS. Apenas três meninos freqüentaram estimulação precoce, sendo
que dois deles se beneficiaram deste serviço antes de completarem o
primeiro ano de idade.

4 RESULTADOS

Durante as sessões, os tópicos que mais suscitaram discussões
foram: 1) uso de LIBRAS; 2) descoberta da surdez; 3) expectativas quanto
ao CAS; 4) identidade do filho surdo; 5) implante coclear.

4.1  USO DE LIBRAS

Na grande maioria dos casos, apenas a mãe usa LIBRAS em casa
para se comunicar com o filho. Segundo uma delas:

Pai nenhum se interessa, o irmão diz que isso é língua estrangeira,
então sou só eu.

Mas mesmo assim, nem sempre as mães se comunicam
intensamente com seus filhos em LIBRAS. Uma delas diz:

Meu filho reza o Pai Nosso em LIBRAS e quer que eu reze também.
Como não sei, ele chora.
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Outra mãe diz que aprendeu LIBRAS com o próprio filho:

Antes eu falava do meu jeito. Quando ele faz um sinal e eu não
entendo, pergunto à professora.

Outra começou a se interessar estudando em uma apostila. É
notória a intenção ativa dos filhos ao insistirem que a mãe participe mais
intensamente do seu próprio desenvolvimento, inclusive o lingüístico.

Em cinco dos dezesseis casos,  há irmãos que sabem comunicar-se
em LIBRAS em algum nível. Uma das mães pede à filha ouvinte que
diariamente conte alguma coisa para seu irmão em LIBRAS, promovendo
a interação entre ambos. Uma mãe diz que o filho ouvinte sempre a
acompanha ao CAS e presta muita atenção às aulas de LIBRAS. Por isso,
já está sabendo sinalizar e é dessa forma que se comunica com seu irmão
surdo. Outra mãe diz que sua irmã, tia do menino surdo, também está
fazendo curso de LIBRAS.

Curiosamente, duas mães dizem que seu filho surdo tem um(a)
amigo(a) ouvinte que sabe se comunicar em LIBRAS e brinca com ele
nessa língua.

Análise: fica claro que as crianças se ressentem com a diferença
lingüística e com o fato de suas mães não se comunicarem com muita
intensidade com eles. O fato de a mãe não compartilhar a mesma língua,
de forma natural, é motivo de tristeza, a tal ponto que um deles chora
porque sua mãe não sabe rezar em LIBRAS. Poucas pessoas em casa sabem
LIBRAS e, a partir disso, pode-se deduzir que existe falta de comunicação
entre o surdo e os outros membros familiares. Por outro lado, as mães se
esforçam para aprender cada vez mais a língua de seus filhos, criando
chances de ampliar os nichos de desenvolvimento dos filhos surdos,
discutidos no início deste capítulo (SUPER; HARKNESS, 1997). Em alguns
casos, interlocutores variados revelam o interesse pelo aprendizado de
LIBRAS como recurso comunicativo, denotando alto nível de solidariedade,
como é o caso de tia ou amigos ouvintes. Em cinco casos, o irmão ouvinte
se comunica em LIBRAS, o que o habilita a servir como importante mediador
de conhecimentos e relações sociais. Dessa forma, contribui
significativamente para a inclusão social do irmão surdo.
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4.2  DESCOBERTA DA SURDEZ

No que se refere à descoberta da surdez, quatro mães relataram
que tiveram certeza do diagnóstico até o primeiro ano de vida do filho;
oito descobriram entre 1 e 4 anos de idade e quatro apenas depois dos 4
anos. Grande parte das mães começou a desconfiar da surdez de seu
filho a partir de observações e, principalmente, em situações que
envolviam barulho, já que o filho não apresentava reação:

 Desconfiei porque ele brincava muito só com as mãos e não acordava
com o barulho do rádio.

Análise: é surpreendente que quatro das dezesseis mães não tenham
notado a surdez de seus filhos até que eles completassem quatro anos.
Talvez isso possa ser explicado pelo acúmulo de tarefas exercidas dentro
de casa, às vezes sendo a única adulta, o que diminui as chances de estar
atenta às características e comportamentos de seus filhos. Mesmo assim,
com os avanços tecnológicos, como a triagem auditiva neonatal universal
– TANU, popularmente chamado de “teste da orelhinha”, a surdez tem
sido gradativamente detectada mais cedo, possibilitando programas
precoces de intervenção pedagógica.

4.3  EXPECTATIVAS QUANTO AO CAS

As mães gostam de freqüentar o CAS, principalmente porque notam
melhoras em seus filhos depois que passam a freqüentá-lo:

Ajudou ele no desenvolvimento, tem muitas atividades e aula de
LIBRAS; aqui é como se fosse um reforço.
Mesclam as atividades de lazer e acho a interação entre os surdos de
várias idades muito boa.
 Ensinam mais a parte do convívio social, e a parte de educação
escolar nem tanto.

Algumas mães se queixaram de mudança de professor e propõem
estratégias educacionais mais adequadas, revelando interesse em que
seus filhos falem:

Eles deveriam trabalhar mais o lado do português e a fala das crianças.

Ou sugerem atividades mais variadas como pintura, desenho e
natação. É consenso que, segundo as mães, também seus filhos gostam
de freqüentar o CAS.

Análise: com base nas informações a respeito do dia-a-dia dos filhos,
percebe-se que a preocupação com a surdez está bastante presente. A
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escola, o CAS e aulas de reforço constituem fatores que visam à melhoria
da vida do aluno surdo, e por isso as mães se dedicam, ocupando boa
parte do seu tempo com atividades que giram em torno dos filhos surdos.
Reconhecem a influência de alunos surdos mais velhos nas atividades
de lazer como importantes mediadores na promoção do desenvolvimento
social e lingüístico. A preocupação com programas educacionais mais
eficazes de ensino de Língua Portuguesa e de fala para seus filhos mostra
a orientação dessas mães na busca de melhores condições para a inclusão
educacional e social. Ao reivindicarem ensino mais comprometido com
esses dois aspectos (uso da língua dominante e da fala) estão tecendo
caminhos  para um futuro mais inclusivo e acessível.

Algumas mães cooperam com outras, que são impossibilitadas de
virem ao CAS, seja porque trabalham fora, seja porque têm filhos menores
para cuidar. Por isso, as mães cujos filhos estudam na mesma escola, e
portanto moram próximas, vêm ao CAS em grupo, deslocando-se juntas
e trazendo também os filhos das mães impedidas. Há um alto nível de
cooperação entre elas, solidárias nas dificuldades que compartilham.

4.4  IDENTIDADE DO FILHO SURDO

É consenso entre as mães que o filho não deve ter vergonha da
surdez:

Acho que surdo que tem vergonha, isso vem dos pais.

Mas o discurso é ambíguo quanto à surdez ser ou não uma
deficiência:

O surdo consciente não se define como deficiente; deficiente não é
coitado.

Expressam que o preconceito é fruto da ignorância e mostram
revolta quando ouvem alguém chamando de “doido”, “surdinho”,
“mudinho”, “doente”.

Análise: o fato de freqüentarem o CAS já revela uma postura pró-
ativa em relação à surdez. Esta perspectiva injeta sentimentos positivos
de auto-confiança em seus filhos. Provavelmente, podemos concluir que
crianças surdas que freqüentam o CAS têm um sentimento elevado de
auto-estima, fortemente influenciado pela convivência com outros surdos
de diferentes idades e pelas atitudes das mães. As identidades surdas
são possíveis de serem construídas no CAS e não se diluem na vivência
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em meios socioculturais ouvintes. Pelo contrário, afirmam sua identidade
surda ao mesmo tempo em que recebem subsídios para conviver em
ambientes escolares inclusivos com maiores chances de êxito.

4.5  IMPLANTE COCLEAR

O nível de informação sobre implante coclear é bastante baixo,
favorecendo o surgimento de mitos e preconceitos. Por isso, solicitaram
uma reunião para o debate sobre o tema, mostrando grande interesse em
esclarecer informações recebidas. As percepções maternas detectadas
revelaram-se bastante ambíguas: umas mostraram curiosidade e até
interesse em realizar implante coclear em seus filhos, outras eram
radicalmente contrárias.

Comentários que revelam a curiosidade:

Me informei para saber se meu filho poderia usar.
Quase todo mundo que pode está indo para Bauru.3

Se fosse para o bem dele, eu faria.

Comentários contrários:

Já é proibido de fazer tanta coisa, aí é que não poderia ter vida
normal.
Eu não autorizaria meu filho fazer.
Se tem doação de tudo, por que a gente não doa os ouvidos?

Análise: apesar de as mães em questão terem filhos em idade que
ultrapassaram a idade recomendada para a cirurgia, consideraram
importante obter informações sobre o tema. A discussão foi rica
justamente por não haver um consenso, provocando discussões por vezes
até acaloradas entre elas.O implante coclear é, em alguns casos, uma
alternativa que vem sendo gradativamente cada vez mais considerada
pelas famílias de crianças surdas.

5 DISCUSSÃO

A ausência da figura paterna nas reuniões confirma como, na
distribuição dos papéis familiares, o tema educação ainda é tarefa

3 Primeiro centro a realizar implantes cocleares gratuitamente no Brasil. Em
Brasília, ainda não existe um centro conveniado com o SUS para realização da
cirurgia. Negociações estão sendo firmadas entre Ministério da Saúde e Hospital
Universitário de Brasília, da UnB.
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destinada à mãe. Os grupos no CAS eram 100% constituídos por
mulheres. Uma única vez, em apenas um dos dois grupos, apareceu um
genitor do sexo masculino. Esse fenômeno também se justifica pelo alto
índice de lares em que a mãe é o único adulto da casa: 37,5%.

Apesar de muitos familiares usarem gestos domésticos e de alguns
surdos saberem leitura labial, ainda assim a comunicação pode  tornar-
se restrita dentro do lar, acarretando, em muitos casos, em que a criança
surda se sinta isolada da própria família e se torne excessivamente
dependente do suporte emocional e afetivo da mãe. É necessário
desenvolver estratégias para atrair para o curso de LIBRAS os parentes
próximos e demais pessoas de seu círculo imediato, atitude, inclusive,
tomada por algumas das mães que participaram desse estudo. As aulas
poderiam ser dadas em finais de semana ou no período noturno, a
exemplo de experiência bem sucedida realizada na Finlândia (TAKALA;
KUUSELA; TAKALA, 2000).

A atitude das mães componentes dos dois grupos de exercerem
papel ativo na promoção do bem estar e melhor preparo de seus filhos,
levando-os ao CAS, traz implícito o caráter de pessoas que lutam para
promoverem a inclusão dos mesmos. Ao mesmo tempo, ao promoverem o
encontro com outras crianças surdas, inclusive mais velhas, estão
possibilitando a construção da identidade surda. Dessa forma, podemos
considerá-las como agentes fundamentais no acesso e desenvolvimento
do biculturalismo em seus filhos. A importância que dão à melhor educação
de seus filhos é expressa pelo fato de que, muitas delas, levam também
seus filhos ouvintes ao CAS, por não ter com quem deixá-los em casa.

O uso de implantes cocleares é bastante recente e há ainda carência
de informações e pesquisas acerca desse procedimento, principalmente
no Brasil. Ao considerarem a pertinência do tema para discussão, as
mães estavam  buscando uma atualização nos conhecimentos relativos
à educação da criança surda. Entretanto, são poucos os estudos sobre o
impacto de implantes cocleares na alfabetização, desenvolvimento
lingüístico e inclusão. Apesar de que diversos centros brasileiros já
realizam as cirurgias em hospitais públicos, o SUS só dá autorização
para implantes em crianças bastante novas, até três anos de idade.
Sabemos, hoje, que o implante possibilita que a criança pronuncie ou
discrimine palavras, o que não quer dizer que significados estejam sendo
produzidos. Para isso, é necessário que passe por um processo de
habilitação auditiva, um processo educacional especial que a habilite a
interpretar os estímulos percebidos, uma vez que a percepção de sons
vai ocorrer em fase posterior à que ocorre naturalmente em uma criança
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ouvinte. Provavelmente, a acessibilidade e inclusão da criança surda
será facilitada após o implante. Entretanto, de nada adianta a ocorrência
do implante se, novamente, não houver envolvimento dos pais e mães. Já
existe relato de casos de crianças que fizeram a cirurgia, mas os pais se
mudaram para locais sem possibilidades de manutenção de um
planejamento de habilitação auditiva e o esforço se perdeu. É preciso
seguir nas investigações.
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Orientação educacional às famílias de
 alunos com deficiência visual
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INTRODUÇÃO

A deficiência, segundo Amaral (1995), pode ser classificada em
descritiva e valorativa. A primeira se baseia no conhecimento dos fatores
intrínsecos ao fenômeno da deficiência (tipo, grau, por exemplo) e, a
segunda, aos extrínsecos, como a interpretação e o julgamento (dentre os
quais preconceitos e estereotipias), sendo importante a substituição do
desconhecido pelo conhecido, para que haja a ampliação da reflexão
crítica na sociedade sobre o conceito de deficiência.

Ainda, de acordo com a referida Autora (AMARAL, 1995), a
classificação da deficiência nos parâmetros valorativa da sociedade é
muito mais limitante que a própria deficiência em si, pois se criam
barreiras que não são próprias desta e atitudes preconceituosas e
estereotipadas, que influenciam diretamente no desenvolvimento e no
processo de inclusão, pois, muitas vezes, as limitações decorrentes da
deficiência acabam sendo agravadas no convívio social.

No processo de inclusão social da pessoa com deficiência, a família
tem uma grande influência, visto que a possibilidade de ajustamento e
desenvolvimento dependerá das condições familiares de contribuir na
formação do autoconceito, entendendo-o como um processo existencial e
dinâmico, estruturando-se a partir de influências externas e internas
(AMIRALIAM, 1986).

Os pais devem propiciar amor, carinho, nutrição, educação,
paciência e compreender  que os filhos têm necessidades parecidas, mas
não são iguais. Portanto, as expectativas não devem ser no nível de



202

realização de uma criança sem deficiências, para não acarretar uma
sensação negativa na criança frente as suas realizações e aspirações
(AMIRALIAM, 1986).

Os pais de crianças com deficiência visual têm a responsabilidade
de aceitar as características próprias de seus filhos e compreender que,
apesar das diferentes manifestações, elas são capazes como qualquer
criança, evitando, assim, que as suas características não sejam usadas
para justificar a baixa expectativa dos pais em relação ao seu
desenvolvimento, respeitando seu ritmo e não exigindo delas uma
resposta visual como a de uma criança vidente (AMIRALIAM, 1986;
FERREL, 1998; FRANCO, 2001).

Considerando os aspectos citados, durante o processo de
orientação às famílias de alunos com deficiência visual, procuramos
oferecer informações sobre as reais limitações da deficiência e as atitudes
necessárias para um melhor convívio social e escolar, para as crianças e
suas famílias (FRANCO, 2001).

DESENVOLVIMENTO

O processo de intervenção ocorreu a partir de uma proposta de
estágio em Psicologia Escolar e teve como objetivo orientar famílias de
alunos com deficiência visual que freqüentavam uma Sala de Recursos
Visuais, localizada em uma escola pública do interior do Estado de São
Paulo. Considerou-se os aspectos que levavam essas famílias e seus filhos
a desenvolverem sofrimento em relação às limitações decorrentes da
deficiência visual.

O processo de orientação educacional foi realizado com cinco
famílias de alunos desta sala. Estas famílias foram selecionadas a partir
da solicitação da professora responsável pela Sala de Recursos, que
evidenciou a sua dificuldade em manter contato com elas.

Inicialmente, foi realizado um período de observação semanal na
Sala de Recursos com o intuito de conhecer os alunos e obter dados sobre
eles com a professora, que apontava as dificuldades específicas
demonstradas na convivência com cada um deles, informando o
relacionamento dos alunos com a escola, com as famílias e as condições
emocionais e sócio-econômicas.

Em relação às famílias nas quais a intervenção foi realizada, os
dados foram coletados por meio de observação e anotações no diário de
campo.
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Após a observação dos alunos, foi elaborado um levantamento
das necessidades de cada um. O relato da professora da Sala de Recursos
Visuais nos ressaltou a importância de determinados assuntos a serem
abordados com as famílias, tais como: higiene, falta de concentração na
sala de aula, dificuldades dos professores das escolas do ensino regular
em relação à aprendizagem. Entretanto, os aspectos principais a serem
trabalhados estavam relacionados a superproteção dos pais e as
atividades da vida diária dos alunos.

Foi estruturada uma intervenção em que se pudesse conciliar
família e escola, considerando serem estas instituições decisivas para o
desenvolvimento da pessoa com deficiência visual, pois, o seu futuro
dependerá, em grande parte, da maneira como foi tratada na infância.

O contato inicial com os pais foi realizado pela professora da sala
de recursos visuais. Ela conversou com eles sobre a possibilidade de
fazerem parte deste projeto, os quais aceitaram. Dessa forma, a professora
informou que estaríamos entrando em contato para marcar o primeiro
encontro.

Nosso primeiro contato com os pais ocorreu da seguinte forma:
entramos em contato com eles por via telefônica, nos apresentamos e
explicamos para eles a proposta da intervenção. A partir desse contato
com os pais, eram agendados os dias e horários para que ocorresse o
processo de orientação às famílias.

Os encontros eram realizados nas residências das famílias, sempre
considerando a disponibilidade das mesmas em relação ao local e horário.
Esses encontros ocorriam quinzenalmente e visavam a auxiliar no
processo de conscientização dos procedimentos adequados para
proporcionar um melhor ambiente familiar e uma aceitação ativa da
deficiência, levando, conseqüentemente, o aluno a ter um maior
desenvolvimento no processo de aprendizagem. Esta intervenção foi
fundamentada nos trabalhos de Masini (1994), Amaral (1995), Jesus
(1996), Bruno (1997) e Ferrel (1998), entre outros.

Durante o período em que ocorreu a intervenção, não foi necessário
a utilização de materiais adaptados. O recurso utilizado foi a escuta e a
fala qualificada e  visava a estimular, questionar, informar e potencializar
a confiança dos pais para as mudanças necessárias que deveriam ocorrer
no processo de independência e autonomia dos seus filhos.
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RESULTADOS

Entendendo a família, segundo Rivièri (apud AMIRALIAN, 1986),
como uma estrutura social básica, que se configura pelo interjogo de
papéis diferenciados (pai, mãe e filho), pôde-se observar que quando a
deficiência ocorre, a família inteira começa uma batalha adaptativa para
recuperar o equilíbrio; em outras palavras, apesar de somente um membro
da família “possuir a deficiência”, todos são “afetados” (VASH, 1988;
AMARAL, 1995).

A decisão de um casal ter um filho está relacionada às recompensas
antecipadas por causa dele, das possíveis relações gratificantes que a
criança trará e em razão das fantasias originadas e desejos anteriormente
não satisfeitos. Expectativas estas que podem ser contrariadas pela
realidade quando a criança nasce com alguma deficiência, visto que,
muitas vezes, os pais reagem como se tivessem perdido um ente querido
ou passado por algum trauma, numa relação inicial de perda, luto e
tristeza, pois os pais vêem os filhos como uma extensão de si mesmos e
geralmente não estão preparados para o nascimento de uma criança
“diferente”, a qual pode vir a confirmar as fantasias de inferioridade e a
manifestação de objetos ruins internos (AMIRALIAN, 1986; AMARAL,
1995).

Para a família trata-se da “perda” do filho idealizado, pois, admita
ou não, a idealização é um investimento universalmente presente na
gestação e em todos os aspectos relacionados à maternidade e
paternidade, cujos efeitos psicológicos sobre os pais dependerão do
momento em que reconhecem o estado, o grau da organização e
ajustamento familiares anteriores (AMIRALIAN, 1986; AMARAL, 1994;
1995).

A dificuldade de aceitação está relacionada à reorganização de
valores e objetivos das famílias, fatores relacionados aos sentimentos de
culpa e ansiedade, que acarretam, muitas vezes, a utilização de
mecanismos de defesa que se caracterizam por formas específicas ao
lidar com os sentimentos e conflitos gerados pela nova situação e que, ao
invés de facilitar o desenvolvimento, criam obstáculos (AMIRALIAN,
1986; AMARAL, 1995).

Os familiares tendem a se compadecer e realizar as atividades por
seus filhos, os quais são capazes de efetuá-las, o que causa problemas
em seu desenvolvimento, pois impedem a sua auto-suficiência e auto-
imagem. Na superproteção, os pais antecipam os desejos da criança e
não  permitem o desempenho das atividades que poderiam realizar,
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prejudicando seu crescimento. Nesse sentido, os pais necessitam de
orientação profissional para ajudá-los a compreender a diferença entre a
ajuda excessiva e a exigência prejudicial.

Esta atitude de piedade tem raízes em nós mesmos, ligados aos
valores que damos à visão e ao medo de perdê-la, visto que, geralmente,
as pessoas videntes consideram a cegueira como a perda física mais
limitadora que existe, decorrente da grande simbolização da época atual
(CARROL, 1968; AMIRALIAN, 1986; 1992; FRANCO, 2002).

Percebemos que, muitas vezes, o fato de as pessoas com deficiência
visual serem consideradas como sujeitos divergentes na sociedade, causa
a elas maiores dificuldades do que o prejuízo orgânico e psicológico em
si, por isso a importância de terem consciência e conhecimento de sua
deficiência (AMIRALIAN, 1986; AMARAL, 1995).

Pudemos também observar, no contato com as famílias, a
importância do conhecimento sobre a deficiência visual para possibilitar
uma maior autonomia e independência do aluno, aspectos relevantes
para o desenvolvimento e a interação social, não confundindo aceitação
com passividade e concordância, mas uma atitude de apoio no processo
de educação e reabilitação que a criança necessita. O profissional deve
auxiliar os pais na aceitação emocional da criança, na concordância
entre fatos internos e externos (AMIRALIAN, 1986).

CONCLUSÕES

Os resultados obtidos na intervenção puderam ser observados
por meio dos relatos dos pais em relação a maior compreensão que
passaram a ter de seus filhos e de suas dificuldades, assim como na
melhora nos aspectos educacionais e aproveitamento dos alunos na Sala
de Recursos Visuais, aumentando as suas possibilidades de interação e
de adaptação nos ambientes sociais.

Em relação às alterações nas atitudes familiares, pôde-se observar
que os pais passaram a auxiliar os alunos a terem uma vivência mais
independente e autônoma. De acordo com Novaes (1975), deve-se ajudar
os pais a aceitarem emocionalmente as limitações do filho, a encarar
realisticamente os fatos e aceitar a criança como ela é, sem esperar demais,
reconhecendo que dentro de suas limitações, poderá existir uma criança
feliz. Não devem forçar a criança a realizar coisas as quais não está
capacitada, e nem devem ser impacientes diante das dificuldades dos
filhos. A família deve ser esclarecida de sua atitude, seja ela de rejeição
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ou superproteção, devendo ser levada a controlar as ansiedades e a vencer
os fracassos que possam ocorrer com a criança.

Neste sentido, a deficiência visual deve ser concebida como uma
diferença e não como um déficit. Portanto, é de fundamental importância
compreender como o aluno com deficiência conhece o mundo, obtém
informações sobre ele e constrói a sua realidade. Enfim, pais criativos,
ativos, interessados, bem orientados e decididos, em conjunto com a
escola e profissionais, constituem o sólido apoio para a criança com
deficiência visual alcançar o seu máximo desenvolvimento (MASINI,
1994; FERREL, 1998; SANTIN; SIMMONS, 2000; FRANCO, 2001).

Atualmente, percebemos atitudes mais compatíveis com as idéias
de inclusão social; entretanto, muitos avanços ainda são necessários
para que as condições adequadas sejam oferecidas a todas as pessoas
com necessidades especiais, pois, muitas destas pessoas, continuam a
ser evitadas, ignoradas ou superprotegidas (AMARAL, 1994; SASSAKI,
1997).
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Necessidades de informação de famílias
de crianças com atrasos globais do

desenvolvimento a respeito de
temas referentes à comunicação

GRACE CRISTINA FERREIRA1

DÉBORA DELIBERATO2

SEBASTIÃO MARCO DE CARVALHO3

A literatura é recorrente nas recomendações para que os programas
de educação familiar se iniciem pela identificação das necessidades
familiares.

Carpenter (2000) recomendou que os profissionais devem ter e
demonstrar respeito por todas as famílias, e a cada uma individualmente.
E que as famílias e suas necessidades devem ser ouvidas para que haja
uma relação de empatia e respeito.

Jacobson e Engelbrecht (2000) descreveram uma série de estudos
de educação de pais que, por desconsiderar as necessidades singulares
das famílias participantes foram condenados ao insucesso. Segundo os
autores, é imperativo que os programas de educação de pais se iniciem
pela avaliação de suas necessidades.

Isto posto, pretendemos apresentar um estudo a respeito da
identificação das necessidades de informação em comunicação de famílias
de crianças com atrasos globais do desenvolvimento.

1 APAE Bauru; gracecf@uol.com.br
2 FFC - Unesp – campus de Marília; delibera@marilia.unesp.br
3 Unimar – Marília – SP.
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1 OBJETIVO

O objetivo do estudo foi identificar as necessidades de informação
de famílias de crianças com atrasos globais do desenvolvimento a respeito
de temas referentes à comunicação, visando a definir o conteúdo das
orientações de um programa de educação familiar elaborado
posteriormente.

2 MÉTODO

2.1 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES

Foram considerados participantes potenciais pais ou mães de
todos os alunos regularmente matriculados na Educação Infantil da
Escola de Educação Especial da APAE do município de Bauru, São Paulo.
Foram considerados como critérios de inclusão: que os participantes
fossem alfabetizados e que fossem mães ou pais de crianças de dois anos
a seis anos e onze meses, com atrasos globais do desenvolvimento, que
freqüentavam, como alunos, a Educação Infantil da APAE-Bauru.

2.2 PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Foi elaborado um questionário contendo duas partes distintas: a
primeira, de caracterização do respondente e a segunda com um checklist
de temas relacionados à linguagem infantil.

A parte destinada à caracterização do respondente foi elaborada
com questões a respeito de: nome, data de nascimento, grau de
escolaridade, profissão, nome e data de nascimento do(a) filho(a) (que
estuda na APAE).

A segunda parte do questionário foi elaborada em forma de
checklist , com trinta itens a respeito dos temas de comunicação,
formulados a partir da análise dos guias e manuais e da experiência das
pesquisadoras nos contatos de orientação com as famílias dos alunos da
Educação Infantil.

Após o checklist, foi acrescentado um espaço para que os
participantes pudessem incluir outras perguntas que não estavam
listadas no instrumento.

Os itens foram redigidos em forma de pergunta, como um recurso
lingüístico para provocar a aproximação psicológica do respondente. O
ordenamento dos itens seguiu, na medida do possível, o agrupamento
em categorias referentes aos assuntos tratados, a saber: (1) Etiologia; (2)
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Recursos e estratégias de comunicação; (3) Habilidades comunicativas;
(4) Informações teóricas a respeito linguagem; (5) Interlocutores; e (6)
Funções e habilidades relacionadas à linguagem.

Buscando-se avaliar o instrumento, foi feito seu encaminhamento
para avaliação de dois profissionais com experiência em linguagem
infantil, doravante denominados juízes.

A inclusão de questões a respeito do número de filhos, idades dos
filhos e ordem de nascimento do filho que estuda na APAE foi sugerida
pelos dois juízes e efetivamente acrescentadas na primeira parte do
questionário. Os demais itens foram avaliados positivamente por ambos
os juízes, não tendo havido discordâncias entre os dois.

Foram, também, incluídas duas questões abertas: uma a respeito
das dificuldades percebidas no filho pelos pais (Quais são as dificuldades
do(a) seu filho(a) que estuda na APAE de Bauru?) e outra relacionada à
atribuição de causa das dificuldades (Você sabe por quê ele(a) tem essas
dificuldades? Por favor, explique.).

O questionário, em sua versão final, ficou configurado da maneira
que segue: na primeira parte foram ordenadas questões a respeito do
nome, telefone para contato, data de nascimento, grau de escolaridade,
profissão, número de filhos, idades dos filhos, ordem e data de nascimento
do filho que estudava na APAE, e as duas questões abertas a respeito das
dificuldades percebidas no seu filho e respectiva atribuição de causa
(APÊNDICE A).

2.3 RECRUTAMENTO DOS PARTICIPANTES E COLETA DOS DADOS

Como procedimento inicial, para se obter o número e a identificação
das famílias potenciais participantes do estudo, solicitou-se à direção
da escola a lista dos alunos matriculados no Sistema Educação Infantil,
que informasse a respeito da data de nascimento dos alunos, filiação e
sala de aula freqüentada.

A lista de matrícula permitiu identificar 41 alunos matriculados
na Educação Infantil, sendo nove da classe Educação Precoce I, 11 da
classe Educação Precoce II, 11 da classe Pré I e 10 da classe Pré II.
Considerando que quatro alunos não estavam freqüentando as aulas,
chegou-se à seguinte contagem: oito alunos da classe Educação Precoce
I, 11 da classe Educação Precoce II, 10 da classe Pré I e nove da classe Pré
II, totalizando 38 alunos.
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Com o conhecimento do número total de alunos foi possível obter
o número potencial de famílias para participação no estudo.
Considerando que dois alunos eram irmãos, chegamos ao número final
de 37 famílias.

A partir disso, foi elaborado um convite à participação na reunião
de esclarecimento sobre a pesquisa. E, com autorização da escola, foi
enviado, por meio dos próprios alunos, às 37 famílias em envelope
identificado.

Após cinco dias do envio do convite, compareceram à reunião
nove mães, quando então, foram informadas a respeito dos objetivos da
pesquisa e dos procedimentos de coleta de dados. Assim,  foi realizada a
leitura oral da “Carta de informação ao participante da pesquisa”. Todas
as pessoas manifestaram o aceite à participação na pesquisa e assinaram
em duas vias o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, nos termos
da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.

Buscando recrutar maior número de participantes, decidiu-se por
montar um kit para a coleta de dados e enviá-lo às famílias que não
tiveram representação na reunião (n=28). O kit continha: uma carta de
apresentação, duas cópias do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(com informação de que uma fosse devolvida), o instrumento de coleta
de dados e uma caneta esferográfica azul para ser utilizada no
preenchimento dos documentos.

Estes materiais foram colocados em envelope de papel kraft, que
não permite a visualização do seu conteúdo, de modo a preservar o sigilo
das informações. Em uma das faces externas do envelope foram
identificados os destinatários (nomes completos do pai e da mãe) e abaixo
foi descrito o conteúdo do envelope. Depois de fechados, os kits foram
enviados às 28 famílias.

Num período de 14 dias, foram devolvidos 17 envelopes, com o
termo de consentimento devidamente preenchido e o instrumento de
coleta respondido.

Somando-se, então, o número de pessoas que respondeu o
instrumento na reunião presencial e os que o responderam à distância,
foi possível compor o grupo de participantes com 26 respondentes, cuja
caracterização está descrita no Quadro 1.
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Quadro 1 – Caracterização dos participantes.

Legenda: Na coluna “Gênero” – F (feminino); M (masculino); Na coluna “Grau
de escolaridade”: 0: não informaram; 1: 1º grau incompleto; 2: 1º grau completo;
3: 2º grau incompleto; 4: 2º grau completo; 5: especialização.

Do total de vinte e seis respondentes, um era do gênero masculino
e vinte e cinco do gênero feminino, com idades variando entre 20 e 48
anos.

No que se refere ao grau de escolaridade, 13 respondentes
informaram ter o 1º grau incompleto; cinco informaram ter o 1º grau
completo; um participante informou ter 2º grau incompleto; quatro
informaram ter completado o 2º grau; um respondente relatou
especialização; e dois respondentes não responderam a esta questão.

Quanto à ocupação, 14 respondentes se declararam “do lar”; sete
indicaram exercer a atividade de doméstica (ou diarista, ou faxineira);

Participantes Gênero Idade Grau de 
escolaridade Ocupação 

Número 
de 

filhos 

Ordem na 
prole 

P1 F 40 anos 1 Do lar 3 Último 

P2 F 37 anos 2 Cabeleireira/ 
Manicure 2 Último 

P3 F 26 anos 4 Do lar 1 Único 
P4 F 40 anos 2 Do lar 2 Último 
P5 M 23 anos 1 Lavador de carro 2 Primeiro 
P6 F 37 anos 2 Doméstica 2 Último 
P7 F 26 anos 4 Artesã 1 Único 
P8 F 21 anos 2 Do lar 3 Segundo 
P9 F 46 anos 1 Doméstica 2 Último 
P10 F 35 anos 1 Diarista 3 Último 
P11 F 48 anos 1 Do lar 4 Último 
P12 F 43 anos 4 Técnica em Administração 1 Único 
P13 F 20 anos 2 Do lar 1 Único 
P14 F 43 anos 0 Do lar 2 Último 
P15 F 30 anos 1 Do lar 1 Único 
P16 F 29 anos 1 Doméstica 5 Quarto 
P17 F 33 anos 0 Do lar 3 Último 
P18 F 25 anos 4 Do lar 1 Único 
P19 F 41 anos 1 Do lar 3 Último 
P20 F 42 anos 1 Doméstica 3 Último 
P21 F 39 anos 1 Do lar 5 Último 
P22 F 29 anos 1 Do lar 2 Último 
P23 F 31 anos 1 Doméstica 2 Primeiro 
P24 F 20 anos 3 Do lar 3 Primeiro 
P25 F 42 anos 5 Advogada 1 Único 
P26 F 32 anos 1 Diarista 5 Quarto 
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um, lavador de carro; uma, técnica em administração; uma, manicure e
cabeleireira; uma informou ser artesã; e uma, advogada.

A respeito do número de filhos, a caracterização se mostrou da
seguinte maneira: sete respondentes tinham um filho; oito informaram
ter dois filhos; sete informaram ter três filhos; um respondente relatou ter
quatro filhos; e três informaram ter cinco filhos.

Quanto à ordem de nascimento, sete respondentes indicaram que
o filho deficiente é o único filho; três respondentes revelaram que a criança
deficiente foi o primeiro filho; em seis famílias, a criança deficiente foi
declarada como segundo filho; e em outras seis famílias, como terceiro
filho; o quarto lugar na ordem de nascimento é ocupado pela criança
deficiente em três famílias; e é o quinto filho em uma família.

Analisando-se, então, a ordem de nascimento dos filhos deficientes
dos participantes foi possível concluir que a criança deficiente ocupava
o último lugar na prole ou era filha única em 20 famílias. Em seis famílias,
a criança deficiente ocupava a segunda, terceira ou quarta posição na
ordem de nascimento, tendo irmãos de idade inferior e superior à sua.

2.5 ANÁLISE DOS DADOS

Os dados obtidos por meio do questionário foram tabulados no
programa Microsoft Excel® e analisados a partir de estatística descritiva.
Além disso, foi feita identificação da ordem de interesse dos respondentes.

Em relação às duas questões abertas da primeira parte do
questionário (a respeito da percepção do respondente quanto às
dificuldades do filho deficiente e da atribuição de causa às dificuldades),
foi feita análise de conteúdo, com agrupamentos das respostas em
categorias (BARDIN, 2004).

As perguntas feitas pelos próprios participantes foram também
organizadas em quadro de análise, de acordo com as categorias
previamente definidas na elaboração dos itens do checklist.

3 RESULTADOS

A contagem dos itens assinalados pelos respondentes permitiu-
nos identificar os interesses pelos temas a respeito da linguagem infantil
(Tabela 1).
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Tabela 1 – Contagem do número de escolhas dos itens do checklist (Estudo 1).

O item 3 foi escolhido por 19 respondentes, configurando-se no
tema mais votado. O item 25 foi escolhido por 18 respondentes. Os itens
7, 9 e 30 foram marcados por 17 pessoas; os itens 5, 6, 27 e 29 foram
marcados por 16 participantes; 15 pessoas manifestaram querer saber
mais a respeito dos itens 4, 14, 15, 16, 19 e 21; os itens 22, 24 e 28 foram
marcados por 14 respondentes; 13 participantes escolheram também os
itens 8 e 10; 12 escolheram os itens 11, 13 e 23; o item 18 foi marcado por
11 participantes; 10 pessoas escolheram os itens 17, 20 e 26; 7 pessoas
escolheram os itens 2 e 12; e 6 participantes marcaram o item 1.

A identificação do número de escolhas de cada item do checklist
nos permitiu fazer uma análise quantitativa a respeito de quais temas
suscitavam maior interesse do grupo de respondentes.

  
Categoria Item Descrição Total de 

escolhas 
1 – Etiologia 1 Por que meu filho não fala? 6 

3 O que fazer quando eu não entendo o que ele quer dizer? 19 
4 Como devo falar com o meu filho? 15 
5 Como ajudá-lo a falar mais? 16 
6 Como conseguir entender o que ele quer dizer? 16 
7 Como ajudá-lo quando ele tenta se comunicar? 17 
8 Como devemos nos comportar quando ele(a) não quer se expressar? 13 
9 O que fazer quando ele(a) fala errado? 17 

10 O que ajuda a criança a começar a se comunicar? 13 
13 Como lhe dar mais confiança na hora de se comunicar? 12 
19 Como fazer para ele(a) aprender os nomes das coisas? 15 
20 Como fazer para ele(a) entender o que eu falo? 10 
22 É correto usar gestos com meu(minha) filho(a)? 14 

23 De que maneira as pessoas da família podem ajudar na sua 
comunicação? 12 

25 O que não é bom para a comunicação da criança? 18 

2 – Recursos e 
estratégias de 
comunicação 

29 Brincar é importante para a comunicação? 16 
2 Por que ele entende tudo mas não fala? 7 

12 Por que meu(minha) filho(a) prefere conversar com outras crianças? 7 
3 – Habilidades 
comunicativas 

21 Os gestos que ele(a) faz são importantes para a comunicação? 15 
14 Como ocorre o desenvolvimento da comunicação na criança? 15 
15 O que é linguagem? 15 

16 Qual a importância da linguagem para o desenvolvimento da 
criança? 15 

17 Como a criança pequena começa a se comunicar? 10 

4 – Informações 
teóricas a respeito 
linguagem 

18 Quando as crianças começam a falar? 11 
11 Quem pode ajudar na comunicação do(a) meu(minha) filho(a)? 12 5 – Interlocutores 
24 Por que as pessoas não entendem meu(minha) filho(filha)? 14 
26 Qual é a importância da audição na comunicação da criança? 10 
27 A alimentação é importante para desenvolver a comunicação? 16 
28 Escutar diferentes coisas é importante para aprender a falar? 14 

6 – Funções e 
habilidades 
relacionadas à 
linguagem 30 Como devo brincar com meu filho? 17 
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Os itens mais marcados pelos respondentes referiam-se a recursos
e estratégias de comunicação (3, 5, 6, 7, 9, 25 e 29) e a funções e habilidades
relacionadas à linguagem (27 e 30).

Este dado nos permitiu atentar para a necessidade de, nas
orientações, enfatizar as atividades de ordem prática, relacionadas ao
“o quê fazer” e ao “como fazer”, frente a alguma necessidade relacionada
à comunicação com a criança.

As respostas às duas questões abertas a respeito das dificuldades
do filho deficiente e da atribuição de causa foram analisadas. Dos 26
respondentes, 19 relataram perceber dificuldades de comunicação nos
seus filhos. Quatorze pessoas relataram dificuldades relacionadas à
mobilidade ou a funções motoras. É interessante notar que apenas três
participantes expressaram dificuldades cognitivas e de aprendizagem
dos seus filhos. Três respondentes (P14, P21 e P22) não responderam a
estas questões.

Além destes relatos, houve uma referência à dificuldade de sucção
(P24) e outra quanto a hábitos higiênicos.

Sete participantes (P3, P9, P11, P13, P16, P23 e P26) relataram
ignorar a causa ou motivo das dificuldades apresentadas por seus filhos.

É interessante notar que a percepção dos respondentes se concentra
nas dificuldades de comunicação e mobilidade. Talvez por serem
dificuldades, cujas manifestações são mais visíveis do que as relacionadas
com a aprendizagem e competências cognitivas.

Além disso, foram identificadas e analisadas as perguntas feitas
livremente pelos participantes no espaço aberto para formulação de novas
questões após os itens do checklist.

Dez participantes (P1, P2, P3, P4, P7, P8, P13, P10, P15 e P26)
fizeram 12 perguntas: uma a respeito de informações teóricas de
linguagem; uma a respeito de etiologia; quatro perguntas referentes a
habilidades comunicativas; e duas quanto a recursos e estratégias de
comunicação. Todas as perguntas foram referentes às mesmas categorias
e mesmo conteúdo dos itens do checklist.

4 CONCLUSÃO

Os resultados demonstraram que os pais têm necessidades
marcantes a respeito de informação em comunicação, principalmente
relacionada aos aspectos de ordem prática, ou seja, quanto a estratégias
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e recursos de comunicação. Esta constatação deve ser considerada
juntamente à verificação de que os pais perceberam as dificuldades de
comunicação com maior ênfase comparando-se às dificuldades
cognitivas e de aprendizagem. Isto nos leva a refletir a respeito da extrema
relevância em identificar as necessidades das famílias, bem como de
estreitar a parceria família-profissional e escola-família para a tomada
de decisões conjunta nas questões relacionadas ao planejamento
terapêutico e educacional da criança.

De acordo com o que recomenda a literatura, a identificação das
necessidades de informação dos pais a respeito da linguagem infantil
permitiu delinear o programa de educação familiar, elaborado
posteriormente, dentro das especificidades da população para a qual foi
oferecido. A relação de confiança entre profissional e família deve ser
analisada a partir do cuidado e respeito às necessidades familiares.
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APÊNDICE A – Questionário

Olá! 

Para conhecermos melhor as pessoas que estão participando desta pesquisa, gostaríamos que você nos 
informasse: 

 
Seu nome: ________________________________________________________________ 
 
Sua data de nascimento: ___/___/_____ 
 
Seu grau de escolaridade: 
o Primário incompleto  
o Primário completo  
o 1.° grau incompleto  
o 1.° grau completo (até a 8.ª série)  
o 2.° grau incompleto (colegial)  
o 2.° grau completo (colegial)  
o Grau universitário incompleto  
o Grau universitário completo  
o Especialização  
o Mestrado/Doutorado  
 
Sua profissão: ________________________________________________________. 
 
Quantos filhos você tem? ______. 
 
Quais são as idades dos seus filhos? _________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
O(a) seu (sua) filho(a) que estuda na APAE de Bauru é: 
o seu único filho 
o o primeiro filho 
o o segundo filho 
o o terceiro filho 
o o quarto filho 
o o quinto filho 
o o sexto filho 
o outro: _________________________________. 
 
Indique, por favor, a data de nascimento do(a) seu (sua) filho(a) que estuda na APAE de Bauru: ____/____/_____. 
 
Quais são as dificuldades do(a) seu(sua) filho(a) que estuda na APAE de Bauru? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______ 
 
 
 
Você sabe por quê ele(a) tem essas dificuldades? Por favor, explique. 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______ 
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Logo abaixo, tem uma lista com assuntos de como seu filho aprende a se comunicar. Gostaríamos de 
saber sobre quais assuntos você tem interesse de conhecer mais.  

Para isso, você deverá marcar com um X o assunto que lhe interessar.  
 

Quanto ao desenvolvimento da linguagem do seu filho, você gostaria de saber: 

1 o Por que meu filho não fala? 
2 o Por que ele entende tudo, mas não fala? 
3 o O que fazer quando eu não entendo o que ele quer dizer? 
4 o Como devo falar com meu filho? 
5 o Como ajudá-lo a falar mais? 
6 o Como conseguir entender o que ele quer dizer? 
7 o Como ajudá-lo quando ele tenta se comunicar? 
8 o Como devemos nos comportar quando ele(a) não quer se expressar? 
9 o O que fazer quando ele fala errado? 
10 o O que ajuda a criança a começar a se comunicar? 
11 o Quem pode ajudar na comunicação do(a) meu(minha) filho(a)? 
12 o Por quê meu (minha) filho(a) prefere conversar com outras crianças? 
13 o Como lhe dar mais confiança na hora de se comunicar? 
14 o Como ocorre o desenvolvimento da comunicação na criança? 
15 o O que é linguagem? 
16 o Qual é a importância da linguagem para o desenvolvimento da criança? 
17 o Como a criança pequena começa a se comunicar? 
18 o Quando as crianças começam a falar? 
19 o Como fazer para ele(a) apreender os nomes das coisas? 
20 o Como fazer para ele(a) entender o que eu falo? 
21 o Os gestos que ele(a) faz são importantes para a comunicação? 
22 o É correto usar gestos com meu (minha) filho(a)? 
23 o De que maneira as pessoas da família podem ajudar na sua comunicação? 
24 o Por que as pessoas não entendem meu (minha) filho(a)? 
25 o O que não é bom para a comunicação da criança? 
26 o Qual é a importância da audição na comunicação da criança? 
27 o A alimentação é importante para desenvolver a comunicação? 
28 o Escutar diferentes coisas é importante para aprender a falar? 
29 o Brincar é importante  para a comunicação? 
30 o Como devo brincar com meu filho? 

 
 
Por favor, caso você tenha dúvidas sobre a comunicação do(a) seu(sua) filho(a) que não estejam na lista, escreva sua(s) 
pergunta(s) nas linhas abaixo: 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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Caracterização ambiental de crianças
consideradas de alto risco da cidade de Bauru - SP

Alessandra Tanuri MAGALHÃES

Ademir de MARCO1

INTRODUÇÃO

Piper et al (1997) definiram as crianças de risco como aquelas que
necessitam de cuidados neonatais por apresentarem sinais precoces de
disfunção neurológica, podendo não serem resolvido com a maturação
do Sistema Nervoso Central.

No início da vida, o Sistema Nervoso está em formação no que diz
respeito às suas características anatomo-funcionais, portanto, o
diagnóstico precoce de alguma alteração neuromotora amplia as
condições que facilitam o desenvolvimento dessas crianças
(SCHOLNICK, 1999).

Diferentes aspectos contribuem para que o primeiro ano de vida
tenha uma importância especial em relação ao desenvolvimento infantil.
Em primeiro lugar, o Sistema Nervoso Central se encontra em uma fase
de crescimento rápido e está muito vulnerável pelas influências do meio.
Também, o estabelecimento de vínculos afetivos estáveis e seguros
sustenta a base do desenvolvimento sócio-emocional. Por outro lado,
novas habilidades motoras geram uma mudança da posição de referência
no espaço, o que permite a aquisição de novas habilidades. E, por último,
as habilidades cognitivas e lingüísticas crescentes possibilitam a
compreensão e organização progressiva da mudança. Por isso, a presença
de fatores de risco pode afetar o desenvolvimento neuropsicomotor,
interrompendo ou dificultando as aquisições das etapas de
desenvolvimento (ANDRACA et al, 1998).

Os vários fatores como o nível sócio econômico, as complicações
durante a gestação durante o parto e também o ambiente podem
influenciar no desenvolvimento da criança (ANDRADE et al, 2005).

1 Universidade Metodista de Piracicaba/ Pós-graduação em Educação Física-
Pedagogia do Movimento, aletanuri@yahoo.com.br
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A identificação precoce da clientela de alto risco e os principais
determinantes da mortalidade e morbidade são eles: idade materna, raça,
condição sócio-econômica, nutrição, história obstétrica e doenças clínicas.

Segundo Perez Ramos e Perez Ramos (1996), o estudo dos fatores
ambientais em que esta criança está inserida é importante e os autores
propõem uma identificação das características individuais no local onde
ela vive; assim, a proposta de intervenção pode se tornar mais eficaz.

Os fatores de riscos são muitos e apresentam impactos diferentes
em cada população estudada sendo necessário identificá-los dando
importância aos mais prevalentes na comunidade de estudo.

Logo, é importante que conheçamos a população de estudo e
consigamos promover a assistência necessária para estas crianças. Para
Meio et col (1999), a identificação de fatores de risco de uma população
permite redirecionar o fluxograma de atendimento, priorizando algumas
crianças para atendimento mais freqüente e, assim, permitir encaminhá-
la mais precocemente para avaliações e estimulações mais específicas.

OBJETIVO

Identificar e analisar os fatores de risco relacionados ao ambiente
doméstico de um grupo de crianças consideradas de risco pelo Programa
Defesa da Vida instituído pela Secretaria Municipal de Bauru-SP, por
meio de relato de pais.

MÉTODO

Este estudo é uma parte da dissertação de Mestrado e se refere à
construção de um roteiro para focalizar as características ambientais
das crianças inseridas no “Programa Defesa da Vida”.

O “Programa Defesa da Vida” objetiva realizar ações preventivas
junto a crianças que apresentam maiores risco de adoecer e falecer,
estabelecer rotinas de atendimento, além de incentivar o aleitamento
materno e realizar palestras educativas.

As características das crianças inclusas neste programa são: peso
ao nascer inferior ou igual a 2500g, idade gestacional inferior a 37
semanas, malformação e infecção congênita detectável nas primeiras 48
horas de vida, recém nascido de mãe HIV positiva e mãe adolescente.
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As crianças inscritas no programa têm acompanhamentos mensais
por pediatra que realiza a avaliação clínica e a do desenvolvimento
neuropsicomotor. Além disso, a criança é observada pela equipe de
enfermagem nos seguintes itens: queixas apresentadas e levantamento
de problemas, higiene/eliminações, hábitos alimentares e hidratação,
desenvolvimento neuropsicomotor, uso de medicamentos prescritos,
imunizações, incentivo para permanência no programa e prescrição da
enfermagem. O programa ainda presta assistência social e nutricional.

Este Programa é desenvolvido em 17, do total de 19, postos de
saúde no Município de Bauru. Neste estudo, obtivemos uma amostra de
136 crianças de ambos os sexos do total de 300 crianças. A idade das
crianças variavam de 2 dias a 6 meses de vida. Os critérios de inclusão
foram o comparecimento da mãe no local em datas marcadas para a
realização das entrevistas e a assinatura do termo de consentimento livre
esclarecido.

Um roteiro foi construído e utilizado por meio de entrevista semi-
estruturada junto às mães das crianças. Este foi dividido em três partes I
- Identificação da criança, II- Indicadores sociais e III - Ambiente. O roteiro
teve como objetivo principal investigar os hábitos e as características do
ambiente no qual a criança estava inserida.

Foi realizado um levantamento nos Prontuários do Posto de Saúde
das crianças que faziam parte do Programa Defesa da Vida e a realização
da entrevista foi nos dias em que as crianças tinham retorno marcado no
Posto de Saúde, ou foram contactadas por meio de Aerograma para
participarem do estudo.

A coleta de dados com as mães das crianças foi realizada em uma
sala do posto de saúde onde permaneceram o entrevistador e a mãe da
criança.

O estudo foi realizado de junho a novembro de 2002, e aprovado
pela Secretaria Municipal de Saúde da Cidade de Bauru e pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade Metodista de Piracicaba, sob o
protocolo de pesquisa número 73/02.

A análise dos dados foi realizada de forma a determinar as respectivas
freqüências absolutas e relativas de cada variável. Foram também
determinadas medidas de tendência central e dispersão das variáveis
quantitativas. A significância estatística entre as relações foi determinada
através dos Testes Qui-quadrado ou de Fischer. Todas as determinações e
testes estatísticos foram feitos com auxílio do Software Minitab, versão 13.
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RESULTADOS

Os resultados indicaram 11 aspectos que podem ser relacionados
à identificação da criança, indicadores sociais e ambiente. Tais aspectos
estão relacionados abaixo:

1- Condição econômica:  88,2% dos pais das crianças indicaram possuir
emprego fixo e não houve a incidência de pais - estudantes. Quanto
às mães, 16,2% tinha emprego fixo; 13,2 % de estudantes e 70,6% do
lar.

2- Renda familiar: 40,44% indicaram receber até dois salários mínimos,
36,03% mais de dois a cinco salários, 8,09% mais de cinco a 10
salários, 1,47% mais de 10 a 20 salários, 0,74% com mais de 20,
1,47% sem rendimento e 11,76% não souberam responder.

3- Instrução dos pais das crianças: os dados indicaram que 2,94% dos
pais são analfabetos e, nas mães, o total é de 1,47%; quanto ao
terceiro grau completo, obtivemos em 1,47%dos pais e em 0,74%
das mães.

4- Idade dos pais e mães: 62,5% têm até 25 anos. Em relação à idade da
mãe, encontramos que 71,32 % têm menos de 20 anos.

5- Banho: 68% das crianças sorri, 18% chora e 14% não reage. Em
relação ao brincar no banho, 41,18% não são estimuladas para
brincar, 39,71% brincam com a água, 10,29% brincam com água e
objeto e  8,82% apresentam movimentos livres.

6- Estimulação visual: presença de fronha, lençol ou protetor colorido
ocorreu em 73,53% da amostra e a presença de objetos ou quadros
coloridos em 45,59%.

7- Brincar:  88,24% indicaram que as crianças são estimuladas a
manipular objetos e conversar, 8,82% a baterem palmas e ou dançar
e 2,94% indicaram não estimular as crianças.

8- Em relação aos cuidados da criança: os dados indicam que a mãe é
responsável pelos cuidados em 90 % das crianças.

9- Com relação a pessoa responsável por brincar (ou estimular) a criança:
os informantes indicaram que, a maior parte do tempo, a mãe é
responsável por 56% da amostra; o pai e mãe, juntos, por 16%; os
irmãos 4% e, outros 24%.

10- Em relação ao tempo de brincadeira:  os informantes indicaram  que
55% das crianças têm mais de duas  horas de momentos destinados
à brincadeira durante o dia, 1% têm uma hora de brincadeira, 19%
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de uma  a duas horas de brincadeira e 8% das mães consideram que
as crianças não têm momento de brincadeira durante o dia.

11- Em relação ao modo que a criança é estimulada a brincar pelo
responsável: os participantes indicaram que 88% são estimuladas
a manipular objetos e/ou conversar, 9% são estimuladas a bater
palmas e/ou dançar, e 3% das mães não identificaram formas de
brincadeiras.

DISCUSSÃO

Em relação à condição econômica, os dados nos levam a pensar que
o chefe de família da maioria das famílias estudadas é o pai, já que a mãe
não tem emprego fixo e nenhuma renda. Assim, ela não contribui  com  a
aquisição da renda familiar.

Identificamos que a população estudada indicou uma renda
familiar mensal inferior à média apresentada no Brasil. De acordo com
os dados do IBGE (1998) no Brasil, 59,8 % da população têm renda familiar
mensal de até 5 salários mínimos. E na população estudada, encontramos
76,47% apresentando renda de até 5 salários mínimos.

Segundo Silva (1998), quanto menor a renda familiar maior a
probabilidade de a criança apresentar subnutrição. A criança desnutrida
pode manifestar atrasos nas habilidade neuromotoras básicas, como:
preensão, postura ereta, manipulação de objetos, na fixação visual entre
outros. Além disso, a criança pode apresentar comprometimento no SNC
como apatia, irritabilidade, diminuição de atividades de exploração.

Assim, a renda familiar pode influenciar negativamente sobre o
desenvolvimento infantil. Este aspecto pode interferir de maneira ampla
e inter-relacionada com outras condições na vida da gestante e da criança.

Em relação à instrução dos pais das crianças, os dados indicaram que o
analfabetismo dos pais e mães das crianças estudadas fica bem abaixo da média
brasileira, que é de 13,3% tanto para homens quanto para mulheres acima
de 15 anos de idade (IBGE 1998). Segundo Halpern (2002), o risco de
atraso no desenvolvimento neuropsicomotor aumenta de acordo com o
baixo nível de escolaridade da mãe.

Considerando a idade dos pais, os dados indicaram que a maioria
das mães deste estudo tem menos de 20 anos, o que segundo Martins;
Melo e Scochi (2001), é possível de haver interferência no desenvolvimento
da criança, principalmente pelo fato dessas mulheres apresentarem
maiores riscos de prematuridade, e seus filhos apresentarem baixo peso
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ao nascer. Segundo dados do IBGE (1992) e Robinovich et al (1994), as
mães com idade materna abaixo de 16 anos e acima de 40 anos são mais
propensas a terem filhos com baixo peso e prematuros.

Há uma imaturidade biológica nas gestantes adolescentes, no
entanto é importante considerar os aspectos psicossociais. As
indefinições da adolescência, as mudanças a serem encaradas, as
dificuldades em estabelecer uma família, a condição de desamparo social
e de carências múltiplas, a displicência de cuidados médicos no pré-
natal são condições de confusão e que têm sido pesquisadas para melhor
compreender o baixo peso mais incidente que quando comparados a
uma faixa etária dos 20 aos 34 anos (MARIOTONI, 1995). Assim, estes
fatores psicossociais envolvidos podem influenciar negativamente no
desenvolvimento do bebê, quanto à qualidade de informação e o modo
de aplicar uma estimulação adequada para esta criança.

Em relação ao banho, os informantes indicaram que o banho não é
incluído na rotina da criança como um momento de estimulação. Esses
momentos deveriam ser mais estimulados como momento de brincadeira,
pois, segundo Silva (1998), o banho é uma das situações mais ricas em
estimulação, porque podem proporcionar à criança movimentar-se
livremente e com isso aprender novos movimentos além de proporcionar
interações com a mãe. Este hábito pode proporcionar oportunidades para
a criança explorar seu próprio corpo e estabelecer relações e comparações
entre os objetos.

O banho, quando preparado pela mãe como um momento de
estimulação, pode proporcionar à criança interação, afetividade e
aprendizagem. Entretanto, no nosso estudo, o banho não representou
um momento eficaz de estimulação, pois as crianças estudadas
apresentaram certa limitação de oportunidades, pois nessas situações
não houve indicação de presença de brinquedos e de brincadeiras.

Em relação aos estímulos visuais, os dados indicaram que as
crianças apresentam pobre estimulação visual, o que pode influenciar
de forma negativa na oportunidade de as crianças explorarem o seu
meio e estabelecerem relações com os objetos. Lembramos que os estímulos
relacionados ao ambiente podem estar ligados ao favorecimento de
aquisições motoras. A criança que procura objetos consegue controlar a
cabeça, a criança que tem contato com diversos objetos consegue
desenvolver as habilidades manuais, de acordo com a abordagem dos
sistemas dinâmicos onde o organismo, o ambiente e a tarefa influenciam
na evolução motora (LIMA et al. 2004).
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Em relação ao brincar, os informantes indicaram que a maioria
das crianças é estimulada a conversar e/ou manipular objetos. Segundo
Winicott (1994), a interação da mãe com seu bebê resulta em uma forma
de interação e consolidação da confiança e união da mãe e do bebê.
Assim, é importante considerarmos o brincar, como um meio de
proporcionar a afeição e o prazer pela brincadeira.

O brincar, além de ser um simples passatempo, é uma forma
essencial de estímulo ao desenvolvimento infantil, pois proporciona o
aprendizado para a criança. Assim, o brincar está intimamente ligado
ao desenvolvimento infantil sendo a linguagem própria da criança, por
meio da qual será possível o acesso à cultura.

É importante a criança manipular objetos, visualizá-los, ter contato
com objetos de diferentes formas e cores para que possa interpretá-los,
entendê-los e, futuramente, encaixá-los em seus lugares. Essa capacidade
demonstra estar num bom nível de interação com o meio, o que pode
significar evolução no desenvolvimento cognitivo.

Segundo Robinovich (2001), é importante a manipulação de objetos
e estímulos para realização de posturas para que a criança impulsione
seu desenvolvimento e aprendizagem. Neto Alfredo (2001) elucida que
as crianças brincam por prazer, aumentando suas experiências e
estabelecendo contatos sociais. O brinquedo contribui para integrar a
personalidade e permite à criança entrar em contato com outras pessoas.
Assim, o ato de brincar é uma preparação para a vida. O autor menciona
que o brincar é o trabalho da criança. Além disso, o brincar ajuda a
criança a desenvolver noções de partilhar, cooperar e socializar.

Podemos inferir, nesse estudo, que as crianças apresentam certa
limitação da maneira de brincar. Os grupos estudados mostraram
momentos de estimulação que poderiam ser realizados de forma mais
efetiva, proporcionando momentos de brincadeira como balanço, jogos
rítmicos, estímulo de trocas posturais. Assim, podemos observar nestas
crianças que os momentos de brincadeiras não são efetivos momentos de
estimulação, caracterizando-se por pouca manipulação e incentivo à
realização de trocas posturais, além de contato com outras pessoas e
outras situações.

A qualidade do estímulo ambiental para o desenvolvimento da
criança é importante e a falta da estimulação adequada pode prejudicar
o seu avanço e aprendizado. A inexistência de oportunidades de
exploração do ambiente e a falta de manuseio de diferentes pesos, formas,
cores e texturas podem significar limitações na aquisição de funções
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importantes no seu crescimento, o que pode caracterizar atraso no
desenvolvimento neuropsicomotor.

Em relação aos cuidados da criança, as participantes da pesquisa
informaram que não trabalhavam fora de casa. Assim, o tempo de
permanência maior com a criança pode beneficiar o desenvolvimento
por proporcionar o aumento da auto-estima, do afeto familiar, e o suporte
que as famílias têm em relação à higiene, saúde, entre outros
(MARTURANO, 1997; ZAVASCHI et al., 1998; SOUZA et al., 2001;
MARTINS; MELLO; SCOCHI, 2001). Segundo Maturana e Vander-Zoller
(1993), a mãe (ou responsável) é muito importante no processo de
desenvolvimento infantil. Ela ajuda na identificação da consciência do
bebê.

Com relação à pessoa responsável por brincar (ou estimular), os
participantes indicaram que a criança permanece a maior parte do tempo
com a mãe, o que denota uma pobre diversidade de pessoas em contato
com essas crianças. Isso pode influenciar negativamente na oportunidade
das crianças vivenciarem situações diferentes, bem como o espaço para
a ocorrência de relações afetivas entre as crianças e seus familiares (pais
e irmãos) e também para proporcionar experiências com pessoas alheias
à família (SILVA, 1998).

Em relação ao tempo de brincadeira, é importante considerar que
mães de crianças de risco podem apresentar-se inseguras quanto ao
desenvolvimento do seu filho, restringindo-os de estimulação e
manipulação, além de contato com outras pessoas. Os dados sugerem
que,  somente quando a criança é maior, é que ela entra em contato com
outras pessoas.

Em relação ao modo que a criança é estimulada a brincar, os
informantes indicaram uma diminuição ou restrição de estímulos nas
crianças consideradas de risco, o que pode ser confirmado por Silva
(1998).

Segundo Winnicott (1994), a interação da mãe com seu bebê resulta
em uma forma de interação e consolidação da confiança e união da mãe
e do bebê. Assim, é importante considerarmos o brincar como um meio de
proporcionar a afeição e o prazer pela brincadeira.

Vygostky (1991) afirma que o brincar, além de ser um simples
passatempo, é uma forma essencial de estímulo ao desenvolvimento
infantil, ou seja, proporciona à criança o aprendizado.
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Para Junqueira (1999), o brincar esta intimamente relacionado ao
desenvolvimento infantil  é a linguagem própria da criança, por meio da
qual será possível o acesso à cultura.

Apesar de as mães neste estudo permanecerem maior parte do
tempo com suas crianças, o que é importante para o desenvolvimento, os
dados indicaram que: a) as crianças apresentaram limitação na maneira
de brincar; e b) os momentos de estimulação poderiam ser realizados de
forma mais efetiva, proporcionando brincadeiras como balanço, jogos
rítmicos, estimulo de trocas posturais.

Podemos interpretar que, para estas crianças, os momentos de
brincadeiras não são efetivos momentos de estimulação, caracterizando-
se por pouca manipulação e pouco incentivo para a realização de trocas
posturais e para contato com outras pessoas e situações.

CONCLUSÃO

Os dados nos levam a sugerir a escassez ou inadequação de
estímulos além da falta de oportunidades de estimulação presentes no
ambiente doméstico das crianças estudadas.

Pensando nisso, consideramos importante a realização de estudos
para a elaboração de ações efetivas junto a população no sentido de
informar e educar as mães de crianças de alto risco quanto a importância
da estimulação para o desenvolvimento do bebê.

Esperamos que este trabalho possa contribuir para novos estudos
sobre o desenvolvimento da criança e também servir de estímulo para
novas investigações relacionadas ao ambiente.
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A inserção da educação especial na
política educacional maranhense1

Mariza Borges Wall Barbosa de CARVALHO2

INTRODUÇÃO

A política educacional brasileira dos últimos anos vem
contemplando, de certa forma, a educação especial. Como exemplos,
podemos citar: um capítulo específico na Lei de Diretrizes e Bases 9.394/
96 (LDB); um item no Plano Nacional de Educação (PNE); a Resolução
02/01 CNE/CEB; o FUNDEF, que prevê uma especificação para o valor
custo-aluno das escolas especiais; o MEC, que lançou Parâmetros
Curriculares Nacionais – Adaptações Curriculares.

Tais iniciativas, entretanto, não significaram crescimento
expressivo de matrículas e ainda temos um déficit muito grande no
atendimento a pessoas com necessidades educacionais especiais.

A pesquisa realizada visou a analisar a política de educação
especial no Estado do Maranhão, entre 1997 e 2002,  e abordou a atuação
da rede estadual, tendo como referência as políticas educacionais
nacional e estadual. A proposta deste trabalho é discutir um dos aspectos
fundamentais para uma política de educação especial: a inserção da
educação especial na política educacional do Estado do Maranhão.

Optamos por análise documental por meio da seleção  dos planos
de governo, de educação e documentos do setor responsável pela
educação especial da Gerência de Desenvolvimento Humano: a
Assessoria de Ensino Especial.3  Buscamos apreender nos planos globais

1 Texto baseado na Tese de Doutorado em Educação intitulada A Política Estadual
Maranhense de Educação Especial (1997-2002), sob a orientação do Prof.Dr. Júlio
Romero Ferreira, UNIMEP, Faculdade de Ciências Humanas, 2004.
2 UFMA, mariwall@uol.com.br,CAPES/PICDT.
3 Em 1998, com uma reforma administrativa, a estrutura de governo passou a ser
constituída por Gerências. Em 2004, retornou com Secretarias e a Assessoria de
Ensino Especial foi transformada em Supervisão de Educação Especial, subordinada
à Superintendência de Modalidades e Diversidade Educacionais.
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de governo e de educação o tratamento dado à educação especial. Nos
documentos específicos da área, verificamos a articulação com a educação
regular.

Estabelecemos para o estudo, o período de 1997 a 2002, por se
tratar de um intervalo significativo para a educação brasileira, marcado
pela nova LDB, dentre outras reformas na nossa política educacional. A
educação especial brasileira, nesse período, é caracterizada por uma maior
presença nas políticas e por um direcionamento para a inclusão, pelo
menos em tese.

Ao tratar do presente, é importante considerar que “[...] a
contemporaneidade dos fatos ainda não plenamente desenvolvidos em
suas conseqüências, não permite vislumbrar toda a sua significação real
[...]” (JANNUZZI, 1997, p.183).

Preocupamo-nos em fazer um estudo de política educacional, e,
dessa política, a de educação especial, pois as peculiaridades da educação
especial só podem ser compreendidas no interior da discussão da
educação em geral, o que significa trabalhar com os impactos das reformas
educacionais em curso na educação especial, ressaltando suas questões
específicas.

O propósito é analisá-la como expressão localizada da educação
geral, pois, ainda que apareça de forma contraditória na legislação e no
seu exercício efetivo (na primeira é considerada parte integrante do
sistema de educação e, no segundo, terminou por constituir um sistema
paralelo), não pode ser compreendida desvinculada do direcionamento
político dado à educação brasileira. Além disso, recebe tratamento
semelhante à educação regular em muitos aspectos e, noutros, apresenta
algumas especificidades.

DISCUTINDO A EDUCAÇÃO NACIONAL

As modificações mais recentes ocorridas na área educacional fazem
parte do contexto sócio-político-econômico, não só nacional, como mundial,
que caracteriza o final do século XX. Vários autores apontam os fatores
que as impulsionaram. Dentre eles, Motter e Gomes (2001) identificam os
movimentos sociais em prol da escola pública, a economia brasileira
relacionada à competição internacional, o processo de globalização e a
influência  dos organismos internacionais de cooperação e financiamento.

Podemos citar como características das reformas implementadas:
destaque para a educação básica; as atribuições do Ministério da
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Educação voltadas para o planejamento e controle da política educacional
e a transferência para as unidades subnacionais da operacionalização,
execução e, em grande parte, da manutenção do ensino. (OLIVEIRA, 2002).

Segundo Motter e Gomes (2001), a maior evidência das mudanças
da educação brasileira, da década de 90, é o crescimento da matrícula na
educação básica (excetuando-se na educação infantil) e na educação
superior. O aumento da taxa de escolarização líquida, tanto no ensino
fundamental (de 87,5 em 1994 para 95,4 em 1999), quanto no ensino
médio (de 20,8 para 32,6 no mesmo período), demonstra a ampliação do
acesso à escola.

Se houve mudanças na educação regular, principalmente quanto
ao acesso, isso não ocorreu na mesma proporção na educação especial.
As matrículas nessa área, de 1996 a 1998, cresceram 67%, isto é, de 201.142
para 337.326 matrículas (BRASIL, 2000). Em termos percentuais,
indiscutivelmente, foi um grande crescimento, porém o que significa esse
aumento para a população usuária desses serviços e perante a “demanda
reprimida?”.

Quanto à taxa de cobertura de matrículas de alunos com
necessidades educacionais especiais sequer temos dados precisos. Em
1994, o documento Política Nacional de Educação Especial cita um
percentual de cerca de 1% desses alunos recebendo atendimento
educacional. Em 2001, o PNE no item referente a diagnóstico da educação
especial afirma a inexistência de dados estatísticos sobre o contingente
de pessoas com necessidades especiais e sobre os serviços educacionais
para essa população.

Em relatórios da SEESP (BRASIL, 2001; 2002) temos as seguintes
taxas de cobertura de matrículas de alunos com necessidades
educacionais especiais: 5,2 % (1998); 5,8% (1999) e 6,3% (2001). Esses
índices indicam a dissonância entre o ensino regular e a educação
especial. Enquanto o primeiro, ensino fundamental, atinge cerca de 90%,
a segunda, não chega a 10%.

A LDB destina um capítulo para a educação especial, do qual,
destacamos algumas questões, já comentadas por autores, como Ferreira
e Glat (2003): a substituição de portadores de deficiências, referência feita
na Constituição, por educandos portadores de necessidades especiais;  a
atribuição às condições específicas dos alunos para a integração nas classes
comuns do ensino regular e a oferta da educação especial
preferencialmente na rede regular de ensino.
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A adoção da terminologia necessidades especiais pode permitir que
o ensino regular continue transferindo para a educação especial os
prejuízos provocados pelo fracasso escolar, podendo dificultar a
ampliação do acesso dos alunos com deficiência à escola, na medida em
que os parcos recursos da educação especial serão sobrecarregados com
alunos que poderiam estar usufruindo o ensino regular, além de dificultar
que o ensino regular resolva os seus problemas.

Por outro lado, se considerarmos a possibilidade de integração na
medida em que o aluno apresentar condições para tal, corremos o risco
de eximir o sistema de ensino de promover mudanças para que possa
atender à diversidade. Por fim, a indicação para a oferta preferencial na
rede regular de ensino impulsionou a discussão desencadeada
principalmente, em 1994, a partir da Declaração de Salamanca, e do que
viria a direcionar a educação especial: a inclusão.

A criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental (FUNDEF), regulamentado pela Lei 9.424/96 foi outra das
medidas governamentais da década de 90. Estudos têm analisado a
implementação do FUNDEF. Dentre os questionamentos destacamos: o
valor custo-aluno, a participação da União, o controle da aplicação dos
recursos e, em certa medida, a exclusividade para o ensino fundamental.

No que se refere ao valor custo-aluno, encontramos valores
diferentes propostos pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação (UNDIME), pelo Conselho dos Secretários de Educação
(CONSED) e o valor que foi estipulado pelo governo federal. Para o valor
adotado pela União de R$ 315,00, a proposta da UNDIME era de R$
419,00 e a do CONSED era de R$ 433,00. Uma implicação dessa
divergência de valores é que um valor mais baixo acarreta uma
participação da União em um número menor de Estados e,
conseqüentemente, menos recursos a serem despendidos.

Quanto ao controle da aplicação dos recursos, segundo Davies
(2001), pela prescrição legal apenas na esfera municipal os conselhos
poderão ter um controle mais social. Ainda aponta o clientelismo, o
fisiologismo e a necessidade de uma capacitação técnica para entender a
documentação contábil que nem todos possuem.

Para a área da educação especial, embora seja estipulado um valor
diferenciado e mais elevado para os estabelecimentos de ensino especial,
essa faixa nunca foi criada e a educação especial ficou no nível II (5a a 8a
série). Além disso, compartilha a problemática dos outros níveis de ensino
(educação infantil e ensino médio) e da educação de jovens e adultos,
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pois,  em alguns Municípios, os recursos podem não ser suficientes para
atender as necessidades.

Com as reformas educacionais e, principalmente, a partir do
FUNDEF, ganha vulto a descentralização do ensino pela via da
municipalização. O Maranhão é um dos Estados em que a
municipalização já se anuncia desde a Lei 5692/71, impulsionada pelas
ações financiadas pelos acordos MEC/BIRD, ocorrendo uma ampliação
da rede municipal que,  em 1980, representou 58% das matrículas no
ensino fundamental; 64% em 89; 69,1% em 1995; 50,0% em 1996; 61,3%
em 1997 e 67,8% em 1988. (ROSAR;  SOUSA, 1999). A educação especial
maranhense, porém, nasceu estadualizada e ainda, no final do período
deste estudo, a rede estadual concentrava a maioria das matrículas.

Em 2001, é aprovado o PNE. Nele são estabelecidas as diretrizes e
metas para cada nível, modalidade de ensino, para a formação e
valorização do magistério e para a gestão e financiamento da educação,
para os próximos dez anos.

Em linhas gerais, o plano aprovado é consoante com as reformas
educacionais em curso. Além da parte específica à educação especial,
em outros momentos (educação infantil, ensino fundamental, ensino
médio, educação superior, educação a distância, formação de professores)
faz alusões à área. Porém, é omitida nos itens de educação tecnológica,
formação profissional e educação de jovens e adultos. Os objetivos e
metas para a educação especial envolvem a expansão da educação
especial, capacitação de pessoal, pesquisa, saúde, organização
pedagógica e político administrativa, recursos físicos, materiais e
financeiros.

Duas das características da educação especial brasileira continuam
presentes nesse plano: o entrelaçamento com a área da saúde e as
parcerias com as ONGs. Ainda podemos perceber, tanto nos objetivos e
metas quanto na “lembrança” da educação especial nos outros segmentos,
a tendência de associá-la à educação infantil e ao ensino fundamental.

Depreendemos do Plano Nacional de Educação que mais uma vez
é mantida a problemática da educação especial, no que se refere a
políticas ambíguas quanto à ampliação de oportunidades escolares sob
a responsabilidade do Estado para alunos que apresentam necessidades
especiais.

A disposição legal educacional específica da área foi a Resolução
02/2001 CNE/CEB que institui as Diretrizes Nacionais para a Educação



236

Especial  na Educação Básica. Nela, verificamos  um posicionamento
mais claro e incisivo quanto à inclusão.

Em relação a LDB e ao PNE traz algumas diferenças ou explicita
mais algumas questões. Inicialmente quanto à necessidade de adaptação
das escolas aos alunos, e não o inverso, ressaltando que devem assegurar
“[...] as condições necessárias para uma educação de qualidade para
todos” (BRASIL, 2001). Especifica mais a educação especial
aproximando-se do que já vem sendo discutido por autores como Mazzotta
(1996), referindo-se a recursos e serviços educacionais organizados para
apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os
serviços educacionais comuns.

Diferentemente de outros documentos oficiais, adota a
caracterização dos educandos com necessidades especiais mais na
perspectiva da Declaração de Salamanca, incluindo os que apresentarem
“[...] dificuldades de aprendizagem ou limitações no processo de
desenvolvimento [...] não vinculadas a uma causa orgânica
específica[...].(BRASIL, 2001)

Enfatiza mais o ensino regular, substituindo o atendimento
preferencialmente no ensino regular pela prescrição de que “[...] deve ser
realizado em classes comuns do ensino regular, em qualquer etapa ou
modalidade da educação básica”. (BRASIL, 2001)

As escolas e classes especiais são citadas como atendimento em
caráter extraordinário. Para as classes especiais explicita a
transitoriedade do seu atendimento  e a previsão de retorno ao ensino
comum e para as escolas especiais determina o cumprimento da
legislação, como qualquer escola, e a possibilidade do aluno ser
transferido para o ensino regular.

A educação especial está mais presente nas disposições legais
mais recentes, ainda que persistam problemas antigos, principalmente
em relação ao acesso e também quanto à qualidade do ensino público.
Percebemos contradições entre a LDB, o PNE e a Resolução 02/2001
CNE/CEB, em que essa última tem um caráter mais inclusivo.

DISCUTINDO A EDUCAÇÃO MARANHENSE

O Maranhão é o segundo maior Estado da região Nordeste, com
uma área de 333.365,6 km2, e o oitavo do Brasil. São 217 municípios, com
uma população total de 5.655.475 habitantes (Censo de 2000).
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Para Raposo (2000), os problemas educacionais maranhenses,
expressos em indicadores desalentadores, revelam um fracasso escolar
traduzido em altas taxas de repetência e abandono, de distorção idade/
série, além de uma não correspondência entre o tempo despendido na
escola e o nível de aprendizagem auferido. A autora discute, entre os
fatores que contribuíram para a situação da educação maranhense: um
número expressivo de professores sem a devida habilitação (começa a
mudar pós FUNDEF); fatores estruturais da organização da sociedade
brasileira

[...]ausência de referenciais científicos para as análises do fracasso
escolar [...] fragmentação de iniciativas [...] Determinados projetos
[...] terminaram por se instalar como setores dentro da burocracia
dos sistemas de ensino e, assim, consolidou-se a fragmentação, velha
e conhecida estratégia de fragilização de políticas públicas [...] Visão
geral, informações globais, quando muito, tornam-se privilégios de
uma pequena equipe [...] fragilização da concepção da escola como
instância de construção e difusão de saberes sistematizados, de
aprendizagem curricular, [...] rotina das práticas pedagógicas e
inerentes metodologias inadequadas. (RAPOSO, 200, p.19-27).

Além disso, observa que, dada a participação da rede municipal e
de suas condições, é preciso compartilhar os esforços para a melhoria da
realidade do ensino no Estado. Ainda se faz necessário, no que diz
respeito ao ensino médio, o enfrentamento das questões de expansão e
de formação geral e preparação para o trabalho, bem como não há uma
política que considere a gravidade da situação da educação de jovens e
adultos. Quanto à educação especial, aponta a indefinição de políticas,
situação compartilhada com a educação indígena.

O estudo dos planos de governo mostra a transposição das
propostas implementadas nacionalmente para o âmbito estadual. Assim,
encontramos dentre outras, as questões de: privatização;
descentralização de políticas públicas e gestão participativa. Na área
educacional temos: a necessidade de melhorar os indicadores
educacionais quanto ao analfabetismo, escolaridade, evasão e repetência
no ensino fundamental e a preocupação com a ampliação do acesso ao
ensino médio.

Os planos educacionais analisados também apresentaram as
grandes questões debatidas em âmbito nacional: universalização da
educação básica; ênfase no ensino fundamental; educação de qualidade;
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gestão democrática; valorização da escola pública; valorização do
magistério; entrosamento com os municípios.

O estudo dos documentos governamentais ratifica o que já foi
analisado por Raposo (2000). O tratamento dado à educação especial
nos planos globais igualmente confirma a análise da Autora: a indefinição
de políticas. Isso pode ser verificado com a oscilação com que aparece
nos planos. Ademais, as referências não seguem o mesmo padrão da pré-
escola, ensino fundamental e da educação de jovens e adultos, como no
caso do diagnóstico e das metas, quando além de não reconhecer a
escassez de oferta não há uma previsão de aumento de vagas, tampouco
uma análise da situação da educação especial no Estado.

Não obstante os esforços feitos pelo Estado para melhorar a sua
condição socioeconômica, persistem antigos problemas. As ações
executadas não têm sido suficientes para tirá-lo das últimas posições do
quadro geral do país.

Na educação especial, é possível afirmar, ainda que de forma geral,
que não houve uma hiper-formulação e sub-implementação de
programas, como diz Santos (1995). A presença dessa área nas propostas
educacionais é incipiente e pouco consistente para conseguir resultados
satisfatórios, ou seja: a educação especial maranhense é condizente com
as políticas que estão sendo adotadas. Em alguns aspectos, essa situação
é compartilhada com a educação indígena4  e de certa forma, com a de
jovens e adultos.

DISCUTINDO A EDUCAÇÃO ESPECIAL MARANHENSE

Na década de 60,  temos os trabalhos iniciais em educação especial
no Maranhão. Inicialmente na rede privada de ensino e, em 1966, começa
o atendimento a alunos deficientes auditivos no âmbito da educação
pública. Em 1969, a Portaria n° 423/69 criou o Projeto Plêiade de Educação
de Excepcionais, subordinado ao Departamento de Educação Primária,
da Secretaria de Estado dos Negócios de Educação e Cultura marcando
o início oficial da educação especial da rede pública no Estado do
Maranhão.

Em 1978, o Projeto Plêiade é substituído pela Seção de Educação
Especial, subordinada à Coordenação de Ensino de 1o grau. Dessa data
até o final do período deste estudo, 2002, a representação da educação

4 Segundo o Censo Demográfico de 2000, da população maranhense de 5.651.475,
a população indígena era de 46.494.
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especial na estrutura do órgão estadual de educação passou por
sucessivas mudanças, e esteve,  a maior parte do tempo, ligada ao, hoje
denominado, ensino fundamental (de 1969 a 1984), 7 anos com mais
autonomia (1984 a 1991)5  e, por último, ligado à,  atualmente denominada,
educação de jovens e adultos6 .

Percebemos, então, a reprodução da situação nacional na esfera
estadual, em relação às oscilações com que a educação especial é inserida
nas estruturas dos órgãos governamentais e que revelam tanto o poder
político quanto a ambigüidade: se a educação especial deve estar incluída
nos diferentes níveis de ensino, ou deve ser considerada como um ramo
com especificidades (JANNUZZI, 1997).

Em uma rede escolar (níveis iniciais) de 2.648.832 matrículas, em
2002, a educação especial apresentou apenas 6.703 matrículas,
representando apenas 0,25%. Os dados analisados indicam uma educação
especial com um número reduzido de matrículas que se concentrava mais
na rede pública de ensino (estadual e municipal), porém com um percentual
alto na rede privada, predominantemente filantrópica (entre 28 e 38 %). A
rede municipal representou apenas cerca de 16 % em 1997 e cerca de 20 %
em 2002. A rede estadual concentrou cerca de 52% em 1997 e 40% em 2002.
Para finalizar essa caracterização da educação especial maranhense, é
importante registrar que as escolas e as classes especiais concentraram a
maioria das matrículas (entre 40 e 50%) e as classes comuns (com ou sem
salas de recursos) apresentaram apenas cerca de 10%.

A perspectiva de uma Educação para Todos, inclusive para os que
apresentam necessidades educacionais especiais, implica analisar as
relações entre educação especial e educação regular.

Prieto (2002) chama a atenção para a necessidade de analisar o
tratamento dispensado pelo governo à educação. Em relação à articulação
interna nas secretarias, entre as secretarias de cada esfera e nas diferentes
esferas de governo bem como na representação da educação especial.
Outro elemento importante a ser analisado é o planejamento: da educação
como um todo e o da educação especial em particular. No primeiro, é

5 Nesse período, a educação especial era de responsabilidade do Centro de Educação
Especial subordinado diretamente à Superintendência de Ensino da Secretaria de
Educação.
6 Em 1992, provavelmente como reflexo da situação nacional, em que a Secretaria de
Educação Especial foi transformada em Departamento de Educação Supletiva e
Especial, o órgão para a educação especial maranhense passou a ser a Divisão de
Educação Especial que, junto com a Divisão de Ensino Supletivo, eram subordinadas
à Coordenadoria Especial de Ensino.
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importante verificar se permite um plano conjunto entre os diferentes
segmentos do ensino, evitando, assim, a sobreposição e duplicação de
ações. Quanto à educação especial, é conveniente averiguar se existe e
como se processa a conexão com os níveis e modalidades de ensino.

No caso em estudo, o Maranhão, se a educação especial tem pouca
expressividade nos planos gerais de educação, esses sequer são citados
nos documentos analisados do setor. Encontramos a referência genérica
a um Plano Estadual de Educação, quando havia o documento de Política
Educacional do Maranhão  99-2002.

Por outro lado há mais referências ao processo de ensino regular
com alusões, por exemplo, à melhoria da qualidade do ensino e projeto
pedagógico, ainda que sejam transcrições das Diretrizes Nacionais da
Educação Nacional.

O planejamento e as ações realizadas, porém, foram em número
muito reduzido refletindo um desentrosamento entre ensino regular e
especial. Situação que não é exclusiva da educação especial.

Na atuação do setor, além dos serviços que envolvem mais
diretamente o ensino regular, como sala de recursos e ensino itinerante,
temos indicativos da conexão educação especial e regular. Isso pode ser
observado em ações pedagógicas e mais relacionadas às escolas como
capacitação, assistência técnico – pedagógica  a professores e técnicos,
tanto do ensino especial quanto do fundamental e médio, e também no
âmbito político-administrativo de apoio a municípios para implantação
da educação especial e interface com os demais setores da Gerência de
Desenvolvimento Humano (MARANHÃO, entre 2001 e 2002).

O fato do professorado,  administrativamente, ser do ensino
regular, o ensino itinerante e as classes especiais em escolas regulares,
por si, já estabelecem relações entre educação especial e educação regular.
Mesmo que seja  precariamente,  o ensino regular tem algum contato com
a educação especial e vice-versa.

Na perspectiva da inclusão, em 2001, é elaborado o Projeto
Núcleos de Atendimento da  Educação Escolar Inclusiva para ser
implantado,  inicialmente,  em 15 escolas da capital e “[...] visa assegurar
recursos e serviços educacionais nas classes comuns das escolas
estaduais da rede regular de ensino”(MARANHÃO, 2001)7 .
Interessante também a criação de um projeto específico, que parece a
idéia de profissionais da inclusão, pois

7 Esse projeto segundo informações colhidas no contato com a Instituição iniciou-se
em 2002 e o contato mais direto com as escolas em 2003.
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[...]a implantação e implementação dos Núcleos de Atendimento da
Educação Escolar Inclusiva visa ampliar no Sistema Regular de
Ensino, mas precisamente nas classes comuns, os princípios
norteadores das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na
Educação Básica (MARANHÃO, 2001)

Perguntamos: por que um projeto para essa finalidade? Será que a
estrutura da educação especial não conseguiria assumir essa
responsabilidade?

O projeto não é claro sobre o funcionamento desse Núcleo e como
seria a articulação com os outros projetos e/ ou programas da Educação
Especial, ou melhor, alguns de seus objetivos se superpõem aos de outros
setores da Assessoria de Ensino Especial.

Portanto, propor a  implantação desses núcleos talvez sirva mais
para uma especialização na educação especial do que, efetivamente,
contribuir para uma educação inclusiva.

CONCLUSÕES

Em linhas gerais, o estudo realizado permite caracterizar a
educação especial maranhense de 1997 a 2002: uma educação com as
marcas da educação especial brasileira: pequena expressão na política
de educação geral, política específica indefinida para a área, amparo na
rede privada e escassez de ofertas. As propostas da área se referem muito
pouco às diretrizes globais da educação maranhense. O planejamento é
mais restrito à própria área e a interface com o ensino regular é insuficiente
para atender às necessidades e à política de Educação para Todos.

Em um Estado com um baixo nível de indicadores sociais, a
precariedade do quadro educacional estadual parece ser mais aguda na
educação especial. Embora tenhamos conquistas no que diz respeito à
legislação, o progresso conquistado ainda não se materializou no acesso
das pessoas com necessidades especiais à escola.

Se o contexto desse início de século XXI traz mudanças decorrentes
das transformações ocorridas mundialmente, em que há risco de
perdermos conquistas sociais  e aumentarem os mecanismos de exclusão,
a perspectiva que se apresenta para a educação especial é a de estar
ampliando o seu espaço e, ao mesmo tempo, compartilhando com a
sociedade em geral, a luta por uma Educação para Todos. Nesse sentido,
a aproximação da educação especial com a regular se faz necessária, ao
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constatar que, grande parte de sua problemática, não é exclusiva dela,
faz parte da situação como um todo.

Com as condições da educação brasileira e da educação especial,
em particular, ainda há necessidade de políticas específicas para a área,
porém, devem fazer parte dos planos e propostas educacionais das três
esferas administrativas: federal, estadual e municipal.

Assim, as conquistas obtidas na legislação até agora não bastam.
É preciso atentar para que a proposta de inclusão não produza o efeito
inverso, de exclusão das escolas públicas dos alunos com necessidades
especiais, e que seja implementada uma política educacional (com a
educação especial incluída) que garanta o acesso (com sucesso) à escola
de todos, inclusive aos que apresentam necessidades especiais.
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O impacto da ‘inclusão’ nas políticas
públicas da educação especial:

apontamentos para análise de uma realidade

Carina Elisabeth Maciel de ALMEIDA1

Nesdete Mesquita CORRÊA2

Este artigo tem como objetivo analisar o discurso da ‘inclusão’,
bem como algumas das políticas educacionais implantadas no sistema
estadual de ensino em Campo Grande – MS, no sentido de favorecer o
acesso e a permanência de pessoas com necessidades educacionais
especiais na educação básica, tendo em vista o direito a educação para
todos, preconizado por documentos internacionais e defendido por
movimentos sociais. O estudo foi desenvolvido por meio de pesquisa
bibliográfica e levantamento de dados da Secretaria Estadual de Educação
do Estado de Mato Grosso do Sul, no qual inferiram-se algumas lacunas
que compreendem o discurso contraditório da ‘inclusão’. Inicialmente,
centra o enfoque na discussão sobre o conceito político da ‘inclusão’ e,
em seguida, apresenta dados do sistema estadual de ensino de Mato
Grosso do Sul, que demonstram como a ‘inclusão’ de alunos com
necessidades educacionais especiais vem sendo efetivada.

As implicações da diversidade de situações econômicas e sociais
sobre a vida e os direitos da maioria dos seres humanos deram origem,
nos últimos tempos, a um novo campo de luta contra os efeitos destrutivos
das políticas econômicas ditadas pelo capital mundial.

Assim, a utopia e a convicção de que é possível dar outro destino
à sociedade mobiliza parte da sociedade nacional e internacional,
gerando a crença no processo de ‘inclusão’, apropriado pelo mercado na
lógica do capital.

1 UFMS - carina22em@yahoo.com.br
2 UEMS/UNAES - nesdete@ig.com.br
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A apropriação da defesa desse processo por parte de organismos
internacionais, como o Banco Mundial, suscita questionamentos, uma
vez que as ações emanadas pelo referido órgão geram dívidas e conduzem
à dependência econômica dos países que recebem financiamento dessas
instituições, dentre eles o Brasil. Seguindo esse raciocínio, denota-se,
então, a existência de interesses específicos das organizações
internacionais vinculados à manutenção do atual sistema econômico.

Segundo Coraggio (1998), o Banco Mundial, desde 1990, declara
como seu principal objetivo o combate à pobreza. No entanto, as ações
desenvolvidas para esse fim não são embasadas em ideais sociais, mas
sim em ideais econômicos, devido a um dos principais riscos, ou seja,
um dos limites que pode desmoronar com o capitalismo que é “[...] a
intensificação dos desequilíbrios sociais, que corroem a estabilidade
política necessária para que a nova economia se consolide em escala
global” (CORAGGIO, 1998, p.85). Nesse sentido, a inclusão é defendida
pelos organismos internacionais como propiciadora do equilíbrio
econômico necessário à manutenção do capital; por outro lado, também
é defendida por organizações não-governamentais e movimentos sociais
devido a seu caráter emergencial, que imprime a possibilidade do
atendimento às necessidades sociais e econômicas básicas da população.

Desse modo, a inclusão caracteriza-se como um processo ideológico
apoiado pelo Banco Mundial, principalmente por meio de ações
organizadas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO), pela Organização das Nações Unidas
(ONU) e pelo Fundo das Nações Unidas (UNICEF). Essas agências
incentivam a elaboração de políticas orientadas pelas conclusões da
Conferência Internacional de Educação para Todos (1990), que, por sua
vez, deu ênfase, em nível mundial, ao processo de inclusão social, o que
pode ser constatado na análise de Fonseca (1995):

No ano de 1990, o Banco [Mundial] passa a elaborar novas diretrizes
políticas para as décadas futuras, com base nas conclusões da
Conferência Internacional de Educação para Todos realizada na
Tailândia no mesmo ano. Além da presença de 155 países, a
conferência contou com a participação de outras agências
internacionais, bilaterais e multilaterais, entre as quais é de se ressaltar
o papel do Banco Mundial como um dos principais coordenadores
do evento (1995, p. 171).

Com o objetivo de apoiar o processo de ‘inclusão’, ou seja,
fundamentar os princípios de igualdade de oportunidades, a autora
menciona ainda outros objetivos sustentados por essas organizações,
cujas ações encontram-se inseridas no processo em questão:
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Algumas diretrizes contidas na publicação do Banco (BIRD, 1990)
reiteram o objetivo da UNESCO de eliminar o analfabetismo até o
final do século; assim também os programas da USAID para o
desenvolvimento da educação de base e a preocupação do Banco
com certas questões universais, como a proteção ao meio ambiente e
o controle do crescimento demográfico. (FONSECA, 1995, p. 172)

Frente às considerações apresentadas, cabe-nos analisar como vem
acontecendo a ‘inclusão’ nas políticas educacionais e quais são os
principais interesses econômicos que a permeiam. Segundo Mendes
(apud PALHARES;  MARINS, 2002, p. 61),  “[...] a educação inclusiva é
uma proposta de aplicação prática ao campo da educação de um
movimento mundial, denominado de inclusão social, proposto como um
novo paradigma [...]”, movimento este de resistência à exclusão social,
que, historicamente, vem atingindo grupos minoritários na busca à
conquista do exercício do direito ao acesso a recursos e serviços da
sociedade.

Todavia, ao sermos favoráveis à participação dos grupos ditos
como minoritários no processo de ‘inclusão’, dentre eles as pessoas com
necessidades educacionais especiais, é preciso ter claro que os
investimentos e recursos direcionados para este fim não surgem ao acaso,
ao considerar que, na lógica do capital, todo investimento tem um objetivo
subentendido. Neste estudo, a utilização do termo “necessidades
educacionais especiais” atende à atual nomenclatura estabelecida pela
Resolução CNE/CEB, de 2/11/2001 (BRASIL, 2001b), que institui as
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, a
qual será explicitada no decorrer do texto.

Diante do exposto acima, podemos verificar que a inclusão é um
processo necessário para a manutenção do regime econômico atual, o
qual necessita de mecanismos que contribuam para controlar, ou seja,
amenizar o fenômeno avassalador da exclusão social, presente nas
relações estabelecidas na sociedade contemporânea, que tem como
princípio maior o acúmulo do capital.

Ao nos depararmos com a complexidade e com a contradição que
constituem o referido processo, discorrer sobre a inclusão remete-nos ao
entendimento da ambigüidade do seu significado, do seu caráter constitutivo
e relação dialética com a exclusão, ao que podemos verificar: “a sociedade
exclui para incluir e esta transmutação é condição da ordem desigual, o que
implica o caráter ilusório da inclusão” (SAWAIA, 2004, p.8).
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Assim, uma leitura da presença da ‘inclusão’ nos discursos e
programas estabelecidos pelas políticas públicas educacionais, indica-
nos que o conceito de inclusão permeia e infere suas diretrizes tanto na
educação comum, quanto na educação especial, uma vez que estas
ocorrem na dinâmica de produção das políticas públicas e de suas
determinações econômicas e sociais.

Nesse sentido, compreender o processo de inclusão na política
educacional é entendê-la como um mecanismo que pode ser usado como
estratégia política, social e econômica e, por isso mesmo, precisa ser
estudado, discutido e modificado, não podendo ser simplesmente
ignorado. Como mecanismo político, a inclusão é enfatizada pela sua
abrangência a diferentes grupos excluídos, o que a torna um processo
social que busca favorecer parcela da população, geralmente
desfavorecida social e economicamente. Como mecanismo econômico, a
inclusão é meio para diminuir as profundas diferenças originadas pelo
poder econômico de cada grupo social. Identificar o processo de inclusão
como mecanismo de manutenção do poder econômico não nos impede
de lutarmos pela concretização de ideais almejados há séculos, ou seja,
lutarmos por melhores condições de vida e de participação na sociedade,
com direitos e necessidades respeitadas, dentre eles o direito ao acesso,
permanência e sucesso na vida escolar.

A educação expressa o modo de ser e a concepção de mundo de
pessoas, grupos e classes, por meio da troca de experiências e de
conhecimentos. Conceber essa percepção de mundo e de educação
implica também crenças, idéias, valores, formas de trabalho e de
organização social, cultura e demais instâncias, determinados pelos
modos de produção de cada época. Nesse contexto, a organização das
políticas educacionais reflete e interfere em mudanças sociais e
conceituais advindas das transformações ocorridas no mundo do
trabalho. Assim, a educação especial é fruto da mudança de concepção
de sociedade, do avanço das políticas públicas e dos movimentos sociais
que pressionam o Estado na consolidação de seus direitos como sujeitos
sociais.

A história das políticas públicas, que hoje preconizam a inclusão
social na área educacional, tem como principais disseminadoras algumas
recomendações de documentos internacionais, a exemplo da Declaração
Mundial de Educação para Todos (BRASIL, 1990), e da Declaração de
Salamanca (BRASIL, 1994). De acordo com Prieto (2004, p.2), a Declaração
de Salamanca, resultante da Conferência Mundial sobre Necessidades
Educacionais Especiais, referenda “o princípio da integração” e pauta-
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se “no reconhecimento das necessidades de ação para conseguir ‘escolas
para todos’, isto é, instituições que incluam todo mundo, reconheçam as
diferenças, promovam a aprendizagem e atendam às necessidades de
cada um”.

Em 1994, o acordo estabelecido internacionalmente com o referido
documento levou os países dela signatários, dentre eles o Brasil, a
defender a bandeira da ‘inclusão’, uma vez que a desigualdade é
característica marcante na realidade mundial. Em nosso país, o reflexo
do acordo se materializou na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – Lei n. 9.394/1996 (BRASIL, 1997), que assegurou a ‘todas’ as
crianças o direito ao acesso e permanência na escola, inclusive àquelas
com necessidades educacionais especiais. Nesse sentido, Kassar (2005),
ao discorrer sobre a presença do discurso da educação inclusiva nas
escolas da rede pública brasileira, observa que:

[...] ao falar em inclusão, geralmente faz-se referência ao processo de
matrículas de crianças “com necessidades educacionais especiais”
nas classes comuns da rede regular de ensino. Essa prática começa a
tornar-se presente em vários municípios do país e, junto com ela, a
palavra inclusão invadiu nosso vocabulário, significando e justificando
várias (e nem sempre satisfatórias) situações (KASSAR, 2005,   p.135).

Por meio das orientações da LDB/1996 (BRASIL, 1997), o governo
aumentou abruptamente, na escola comum, uma parcela da população
até então atendida em instituições especiais, onde, separadas por
‘diagnósticos’, formavam grupos isolados. A partir da lei mencionada,
esse grupo, que antes era impedido de matricular-se no ensino comum,
tem ‘permissão legal’ e até incentivo para desenvolver seus estudos junto
aos demais alunos das escolas dos sistemas de ensino, com o apoio da
educação especial.

Prieto (2004) assinala que, na LDB/1996, a educação especial
caracteriza-se por assegurar “currículos, métodos, técnicas, recursos
educativos e organização específicos para atender às necessidades dos
educandos portadores de necessidades especiais” (art. 59, I) e que, com a
crescente demanda de alunos com necessidades educacionais especiais
nas classes comuns, tem-se intensificado a necessidade de ampliação
das produções teóricas que nos auxiliem a compreender as diferentes
possibilidades de organização curricular e demais alterações
recomendadas, exigidas ou passíveis de realização para melhor atender
à diversidade de características de aprendizagem dos alunos. Já no Plano
Nacional de Educação/2001, a educação especial é caracterizada como
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“modalidade de educação escolar” a ser “promovida sistematicamente
nos diferentes níveis de ensino” .

Na Resolução CNE/CEB n. 2, de 11 de setembro de 2001, que
“Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação
Básica”,  art. 3º, tal modalidade está assim definida:

Educação Especial: Modalidade da educação escolar; processo
educacional definido em uma proposta pedagógica, assegurando
um conjunto de recursos e serviços educacionais especiais,
organizados institucionalmente para apoiar, complementar,
suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais
comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o
desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam
necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e
modalidades da educação básica (BRASIL, 2001 b, p. 39).

O mesmo documento explicita, no artigo 5º, que são consideradas
pessoas ‘com necessidades educacionais especiais’ aquelas que, durante
o processo educacional, apresentarem: I - dificuldades acentuadas de
aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que
dificultem o acompanhamento das atividades curriculares; II –
dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais
alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis; III
- altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem
que os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes
(BRASIL, 2001b).

‘INCLUSÃO’ E EDUCAÇÃO ESPECIAL NO DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS

EDUCACIONAIS

Para referendar a discussão da ‘inclusão’na realidade da educação
brasileira, este trabalho busca apresentar o impacto da ‘inclusão’ no
desenvolvimento das políticas educacionais estabelecidas pelo sistema
estadual de ensino de Campo Grande – MS. Desde a sua origem, no início
dos anos 1980, até os dias atuais, o funcionamento da educação especial
em Mato Grosso do Sul caracterizou-se por mudanças que ocorreram na
estruturação dos serviços na rede estadual (OLIVEIRA; CORRÊA e
KASSARl, 2004), ora com fechamento de alguns serviços, ora com
substituições e/ou ampliações. Atualmente, os serviços estão vinculados
à Unidade de Apoio à Inclusão ao Portador de Necessidades Educacionais
(UNAI), setor da Secretaria de Estado de Educação responsável pela
operacionalização da política da educação especial em nosso estado.
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De acordo com os dados oferecidos pela Secretaria de Educação,
no ano de 2005, têm-se registrado, na rede estadual de ensino de Campo
Grande, 74.912 alunos na educação básica; destes, 43.826 referem-se à
matrícula no ensino fundamental e 31.086 no ensino médio. Nesse mesmo
período, a ‘inclusão’ dos alunos nas 80 escolas da rede estadual de ensino
de Campo Grande pode ser verificada nos quadros a seguir:

Quadro 1 – Alunos com necessidades educacionais especiais da rede
estadual de ensino de Campo Grande (2005)

Fonte: Secretaria de Estado de Educação.Superintendência de Políticas em
Educação.Coordenadoria de Educação Especial.Gestão em Educação Especial.
Unidade de Inclusão.Campo Grande, 2006.

Legenda: Def. Mul. (deficiência múltipla), DA (deficiência auditiva), DM
(deficiência mental), DV (deficiência visual), Neuromotor, Condutas típicas,
Outros, Dif. de Aprendizagem (dificuldade de aprendizagem).

Do total de 74.912, são ‘incluídos’ 2047 alunos com necessidades
educacionais especiais nas classes comuns da educação básica,
correspondendo a 2,73% do total de alunos matriculados no sistema
público estadual de ensino de Campo Grande, o que ainda é pouco
significativo, levando-se em consideração a grande demanda de
matrículas existente. Esses dados demonstram que, mesmo com políticas
que favoreçam a matrícula de alunos com necessidades educacionais na
educação básica, ainda é inexpressivo (2,73%) o número desses alunos
que freqüentam as escolas da rede estadual de ensino.

     
NEE  Turno 

Def. 
Múl. 

DA DM DV DF Neuro 
Motor 

Cond. 
Típicas 

Outros Dif. de 
Aprend. 

Total 

 
 

Classe especial 

Matutino 8 35 135 20 19 12 81 36 394 740 21 
Vespertino 13 41 247 21 11 22 80 48 601 1084 

% aluno 
Incluído 

 
 
 
 65 

Noturno 9 39 82 13 21 11 10 5 33 223  0 
Total 30 115 464 54 51 45 171 89 1028 2047 2,73% 86 
 



252

Gráfico 1 –  Necessidades educacionais especiais apresentadas pelos
alunos da Rede Estadual de Ensino de Campo Grande (2005).

Fonte: Secretaria de Estado de Educação.Superintendência de Políticas em
Educação. Coordenadoria  de Educação Especial.Gestão em Educação Especial.
Unidade de Inclusão. Campo Grande, 2006.

Nas escolas da rede estadual, o atendimento ocorre com o apoio
dos seguintes serviços: salas de recursos, intérpretes de língua brasileira
de sinais, professores itinerantes, tanto nas classes comuns como em
acompanhamentos domiciliares (Gráfico 1). Apesar de não especificado,
dentre os serviços oferecidos na modalidade de apoio itinerante (Quadro
2), encontram-se, também, em funcionamento 5 classes hospitalares,
sendo que uma se localiza numa associação que oferece assistência a
crianças com câncer, e as demais em ambientes hospitalares em Campo
Grande. Todas elas objetivam atender alunos que temporária ou
permanentemente se encontram em tratamento de saúde, matriculados
nas escolas do sistema de ensino público estadual, além de estender esse
atendimento para pacientes oriundos de países vizinhos, como Paraguai
e Bolívia, que vêm ao nosso município em busca de tratamento médico.
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Quadro 2 – Serviços oferecidos pela educação especial na rede estadual
de ensino de Campo Grande (2005)

Fonte: Secretaria de Estado de Educação.Superintendência de Políticas em
Educação. Coordenadoria de Educação Especial.Gestão em Educação Especial.
Unidade de Inclusão. Campo Grande, 2006.

Além dos serviços mencionados, no sistema de ensino, encontra-
se em funcionamento o Centro de Atendimento ao Deficiente da Audio-
comunicação (CEADA), o Centro de Apoio para Atendimento às Pessoas
com Deficiência Visual (CAP), o Centro de Atendimento ao Surdo (CAS),
o Projeto de Atendimento Educacional às Pessoas Surdocegas e com
Múltiplas Deficiências Sensoriais, o Programa de Inserção da Pessoa
com Deficiência no Trabalho e o Programa Estadual de Formação de
Profissionais e Atendimento aos Alunos com Altas Habilidades/
Superdotação; este último implantado no final de 2005. Eles visam dar
suporte complementar/suplementar aos serviços oferecidos pela
educação especial nas escolas públicas do sistema estadual de ensino.

Os dados constantes no Quadro 1, ao apontarem a existência de
um grande número de alunos com dificuldade de aprendizagem atendido
pela educação especial, ainda que não especificada, indicam a
necessidade de uma significativa parcela dos alunos de receber apoio
educacional especializado no processo de escolarização e que,
provavelmente, sem o referido apoio, enfrentariam a sérias dificuldades
na trajetória escolar.

Já o fato da existência da oferta do ensino em 12 classes especiais
para 86 alunos evidencia que estes alunos ainda não se encontram
‘incluídos’, reafirmando a complexidade e a contradição que constituem
o processo de ‘inclusão’ e a dialética existente entre inclusão/exclusão
tratadas neste trabalho.

 

Salas de recursos 
 

Classes 
especiais 

Período 
 
 
 DA DM DV DM 

Intérpretes 
de Língua 

Brasileira de 
Sinais 

 

Professores 
itinerantes nas 
classes comuns 

 
 

Professores 
itinerantes 

domiciliares 
 
 

Matutino 20 501 0 03 15 8 10 

Vespertino 15 223 17 09 11 10 12 
Noturno 0 0 0 0 9 1 0 

Total  35 724 17 12 35 19 22 
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Nos serviços de educação especial oferecidos na rede estadual,
pode-se constatar a evidência do grande número de salas de recursos
para deficiência mental (Gráfico 1) em relação ao número de alunos
‘incluídos’ com deficiência mental (Quadro 1), o que nos leva ao
questionamento quanto ao tipo de aluno que está recebendo atendimento
nesse serviço. Além disso, não fica explicitado nos dados em qual apoio
pedagógico especializado o elevado quantitativo de alunos com
dificuldade de aprendizagem está sendo atendido, levando-nos a inferir
que, provavelmente, esses alunos também recebam atendimento nas salas
de recursos para deficiência mental, indicando, assim, a forte presença
dos princípios da lei educacional n. 5.692/71 (BRASIL, 1988), na qual a
educação especial era uma das alternativas encontradas para a superação
das ‘dificuldades de aprendizagem’ decorrentes do fracasso escolar.

É oportuno observar no universo de alunos ‘incluídos’ a
inexistência de dados/serviços para aqueles que venham apresentar
indicadores de altas habilidades/superdotação, visto que os serviços
para tal população foram recentemente efetivados nas políticas da
educação especial com a implantação do Programa Estadual de Formação
de Profissionais e Atendimento aos alunos com Altas Habilidades/
Superdotação, mencionado neste estudo. Porém, em períodos anteriores,
tal serviço já fora implantado sem a continuidade do seu funcionamento,
diferentemente dos serviços oferecidos em outras áreas que permanecem
desde a sua implantação.

Diante dos dados analisados nesta pesquisa, pode-se verificar
que na busca de uma educação na perspectiva para todos os sujeitos,
inclusive para as pessoas com necessidades educacionais especiais, fica
evidenciado que a relação dialética ‘inclusão/exclusão’ perpassa a
realidade da educação especial na rede estadual de ensino de Campo
Grande, indicando assim, o inexpressivo impacto dessa na oferta dos
serviços educacionais, uma vez que alunos com necessidades
educacionais especiais estão presentes na rede mencionada e representam
apenas 2,73% do total de alunos nela matriculados.

Como nos indica Torres (2001, p. 19), a satisfação das necessidades
educacionais de aprendizagem busca proporcionar o fortalecimento dos
sujeitos em suas capacidades e lhes confere a responsabilidade de
respeitar e desenvolver sua herança cultural, lingüística e espiritual
comum, além de zelar pelo respeito aos valores e direitos humanos. Em
decorrência dos referidos paradigmas não virem ao encontro dos
princípios da denominada ‘inclusão’, a ‘educação para todos’, na atual
sociedade, é ainda um ideal a ser alcançado (grifo nosso).
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Cabe-nos evidenciar que, mesmo ao identificar o processo de
inclusão como mecanismo de manutenção do poder econômico, este
também é compreendido como necessário à efetivação de políticas
educacionais que assegurem o acesso, permanência e sucesso das pessoas
com necessidades educacionais especiais na vida escolar.
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