EDUCAÇÃO ESPECIAL:
PROCESSOS DE ATENÇÃO À DIVERSIDADE

Rosana Maria da Penha Giurizatto

Tenho amigos que não sabem o quanto são meus amigos. Não percebem o
amor que lhes devoto e a absoluta necessidade que tenho deles. E às vezes,
quando os procuro, noto que eles não têm noção de como me são
necessários, de como são indispensáveis ao meu equilíbrio vital, porque eles
fazem parte do mundo que eu, trêmulo, construí.
Poesia de Vinícius de Moraes
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INTRODUÇÃO
Durante a leitura de Silva, M., Souza, M. & Dos Santos,
P. (2011), podemos ressaltar que a questão envolvendo a
educação inclusiva e o atendimento especializado nos remete a
um contexto de integração de indivíduos enquanto cidadãos,
proporcionando-lhes melhor qualidade de vida e transformandoos conscientes de seus direitos e deveres. Observamos que os
objetivos da educação inclusiva estão voltados para a criação de
possibilidades de elevar ao máximo as potencialidades em vez
de simplesmente adaptar os indivíduos ao considerado normal.
Desta maneira é possível afirmar que esta modalidade de ensino
requer uma mudança nas relações sociais.
A educação inclusiva é entendida através de

um

contexto de política social e não simplesmente educacional. Na
atualidade é possível identificar mudanças significativas nesse
aspecto, podemos citar como exemplo a legislação brasileira que
recebeu alterações fundamentadas na educação de qualidade
para todos.
Atualmente a educação especial tem aspectos diferentes
de algumas décadas atrás, onde as crianças com deficiência
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formavam a clientela das escolas especiais, e as crianças
consideradas normais estudavam em escolas regulares, o que
demonstra um enorme hiato entre

uma educação e

outra.

Diante disso Beyer (2006, p.11) retrata que:

Atualmente a educação especial cada
vez mais há pressões sociais no sentido
da abertura de espaços, para que as
pessoas com deficiência saiam de
redutos segregados, dentre eles as
oficinas de trabalho protegidas e as
escolas especiais, e coloquem-se nos
espaços comuns da sociedade, isto é, nas
escolas regulares, publicas e privadas, e
também no mercado de trabalho.

Esta nova perspectiva segundo os autores citados, define as
pessoas enquanto

cidadãos que devem ter oportunidades e

direitos respeitados, principalmente no âmbito da educação, “já
que antes não era responsabilidade do Estado essa modalidade
de ensino”.

1. A PROPOSTA INCLUSIVA NA ESCOLA REGULAR
Conforme os dizeres de Silva, M., Souza, M. & Dos
Santos, P. (2011) O Art. 58 da LDB 9 394/96 diz que a
Educação Especial deve ser oferecida preferencialmente na rede
regular de ensino, para os sujeitos portadores de necessidades
especiais, e no Art. 59/I "Os sistemas de ensino asseguraram aos
educandos com necessidades especiais currículos, métodos,
técnicas, recursos educativo e específicos, para atender às suas
necessidades". Observamos que neste contexto de mudança,
onde a educação especial e a educação regular ocupam o mesmo
espaço institucional (escolas regulares, publicas e privadas, e
também no mercado de trabalho) que se estabelecem as
exigências da legislação. Objetivando o atendimento da
demanda o currículo dos cursos de formação de docentes deve
disponibilizar em sua estrutura estudos referentes à Educação
Especial, desta maneira proporcionando subsídios ao professor
de informações voltadas ao atendimento desta realidade que se
mostra, a partir da implantação da legislação na escola
brasileira. As dificuldades servem de estímulos ao uso da
criatividade dos docentes na resolução dos diversos problemas
percebidos no cotidiano da escola envolvendo o processo de
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ensino e aprendizagem. Onde a meta principal é superar os
desafios e auxiliar seu aluno, de maneira que obtenha uma
aprendizagem

significativa e contextualizada. Ainda hoje o

currículo escolar não apresenta as mudanças impostas pelas leis
nacionais e internacionais, porém podemos afirmar que esta
modalidade de ensino constitui um universo de descobertas e de
interação

entre

aspectos

sociais,

culturais,

políticos

e

pedagógicos, e “ainda, que estamos vivenciando um momento
de transição, e as mudanças nunca são fáceis”. Os resultados já
alcançados nos mostram que a proposta da educação inclusiva
oferece benefícios para todos os envolvidos no processo.
O fenômeno da Internet identificado pela rapidez com
que se espalhou pelo mundo, transformando a informação em
instantânea, surpreendeu a todos. Através das estatísticas
encontradas no Livro verde do Programa Sociedade da
Informação no Brasil, é possível afirmar que o rádio levou 38
anos para atingir um público de 50 milhões de telespectadores
nos Estados Unidos, o computador levou 16 anos, a televisão,
13 anos, e a Internet, em apenas quatro anos, alcançou a marca
de 50 milhões de usuários (Takahashi, 2000). De maneira veloz
ocorreu a intensificação dos estudos voltados para as inúmeras

possibilidades da utilização da rede Internet na educação,
enfatizando as novas possibilidades de seu uso para a educação
à distância (EAD), que representa uma excelente alternativa
para os desafios de países que ainda lutam com a falta de
universalização da educação básica, dentre outros países
podemos citar o Brasil.
Ivani Marciel de Carvalho, mãe de Rafael - um menino
de 12 anos com necessidade especial intelectual - decidiu há
dois anos tirar seu filho de uma pequena escola particular e
colocá-lo em uma grande instituição municipal da cidade de São
Paulo. Matricular uma criança com necessidade especial em um
colégio regular é uma dúvida para muitos pais, mas bem aceita
por educadores e profissionais da área. A dificuldade de Rafael
no aprendizado é grande. De acordo com a mãe do estudante, a
metodologia usada na escola regular deveria ser focada no que o
aluno gosta. "Por exemplo, meu filho adora informática e
esporte. Deveriam existir mecanismos que utilizam essa
ferramenta para um melhor desempenho". Rafael freqüenta e
escola regular pela manhã, e no outro período faz atividades
complementares, como esportes, na Apae. "Ainda existem
escolas especializadas, voltadas apenas para alunos com
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necessidades especiais, mas estão dentro do contexto de política
de inclusão. Já estão transformando seu projeto pedagógico",
disse Sinara.
Em conformidade com os especialistas ouvidos pelo site
Terra, a escola especial deve servir de apoio à escola regular.
Liliane Gracêz, Coordenadora dos Serviços Educacionais da
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo
(Apae), defende o trabalho em conjunto entre escolas regulares e
escolas especiais. "O modelo separado já mostrou não dar certo,
a questão é que muitos pais se preocupam com relação à
rejeição". Liliane afirma que as instituições fazem mediações e
conversas com professores e conselho dos colégios.
A coordenadora-geral de Articulação da Política de
Inclusão nos Sistemas de Ensino do Ministério da Educação
(MEC), Sinara Pollon Zardo, também compartilha da mesma
idéia. Argumenta que a escola regular é a responsável pelo
currículo dos estudantes com deficiência intelectual e outras
necessidades especiais. A escola especial serve como um apoio.

1.1

CASOS

DE

INCLUSÃO

DO

ALUNO

COM

DEFICIÊNCIA NA ESCOLA REGULAR:
Na Escola Municipal Valentim João da Rocha, em Joinville
(SC), a diretora Luci Leila da Cunha Nunes e sua equipe sabem
que incluir alunos com deficiência nas classes regulares é um
desafio, mas sabem também que o esforço é compensador. Os
professores buscam flexibilizar as atividades para que 20
crianças e adolescentes com diferentes necessidades especiais
participem das aulas, ”Quando recebemos um novo aluno com
deficiência, os professores se preocupam em repensar as práticas
pedagógicas para contemplar a diversidade”, conta Luci
Noêmia Lopes nos diz que os alunos com deficiência devem ser
matriculados junto com as crianças da mesma idade. "As
deficiências física, visual e auditiva não costumam representar
um problema, pois em geral permitem que o estudante
acompanhe o ritmo da turma. Já os que têm deficiência
intelectual ou múltipla exigem que o gestor consulte
profissionais especializados ao tomar essa decisão", diz Daniela
Alonso. Um aluno com síndrome de Down, por exemplo, pode
se beneficiar ficando com um grupo de idade inferior à dele (no

13

máximo, três anos de diferença). Mas essa decisão tem de ser
tomada caso a caso. Noêmia Lopes relata o seguinte caso:

Os alunos com deficiência da EM Valentim João da
Rocha, em Joinville, fazem todas as atividades
propostas ao restante da turma - com as devidas
adaptações - e são avaliados de acordo com as
próprias possibilidades. "Alguns não se alfabetizam,
mas avançam na oralidade e são avaliados nesse
quesito", conta a diretora, Luci Leila da Cunha
Nunes. Além disso, todos são matriculados com
colegas de idades próximas, como Ana Caroline de
Jesus, de 8 anos, que tem deficiência física. Os
professores que ainda têm dúvidas sobre as práticas
pedagógicas que devem usar ganharam uma aliada:
a professora da sala de recursos, Geisa do
Nascimento,
responsável
pelo
Atendimento
Educacional Especializado (AAE).

A Professora Geisa, afirma que o processo de ensino e
aprendizagem, melhor atenderia às necessidades dos alunos,
através da inserção das provas adaptadas dentro da escola ou,
ao menos, uma monitoria para que os alunos pudessem realizálas, tudo isso orientado pelo MEC.

2 CONCLUSÃO
Durante os estudos realizados

foi possível assinalar

alguns pontos da evolução da legislação Espanhola voltada à
educação especial, dentre os quais foram destacados:
- O surgimento de novas leis educativas proporcionando a
inclusão

da

educação

especial

ao

sistema

educativo,

considerando que esta é uma modalidade de atenção,
direcionada aos deficientes e inadaptados e também aos
superdotados, objetivando uma intervenção educativa integral.
- planejamento de reformas legislativas e ações de natureza
diversas, que têm como meta a eliminação de todos os tipos de
barreiras, sejam elas psicológicas, educativas, familiares,
culturais ou arquitetônicas.
Sánchez, Palomino e Lázaro conceituam a inclusão
como uma questão “que se move no terreno das concepções
básicas e das atitudes ou disposições, diante de uma resposta
educativa esperada pela diversidade, e não só no terreno das
ações determinadas e concretas”. Estas concepções, atitudes ou
disposições quando aplicadas nos Centros educativos através de
projetos pedagógicos possibilitam o ambiente favorável às
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mudanças necessárias ao aumento da qualidade da educação
especial, repercutindo em todo o sistema educativo regular, com
reflexos imediatos no plano das relações sociais.
Stainback e Jackson (2007) enfatizam as características
fundamentais das ações voltadas para os Centros Educacionais,
as quais podem ser utilizadas para programar mudanças em
nosso sistema educacional:
- Inclusão dos alunos na vida educativa e social da escola;
- Integração na vida escolar e comunitária de indivíduos em
situação de exclusão;
- Centralizar a atenção na elaboração de métodos inclusivos
voltados ao atendimento das necessidades específicas de todos
os alunos.
Nesta perspectiva a escola é uma verdadeira comunidade de
aprendizagem, somando contribuições dos professores, alunos e
respectivos pais para a construção de um futuro melhor, em que
a exclusão social seja extinta (UNESCO, 2004).
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