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 RESUMO 
  
 

O presente trabalho traz uma reflexão acerca da experiência pioneira do 

atendimento pedagógico domiciliar no município de Feira de Santana, no 

sertão da Bahia, e os entraves para a consolidação deste, dentro da 

perspectiva da Educação Especial. Esta dissertação que é fruto da experiência 

pedagógica no atendimento à uma criança com paralisia cerebral, 

impossibilitada de frequentar a escola por problemas de saúde, abre uma trilha 

que até então não tinha sido percorrida. Assim, nesta dissertação, tenho como 

objetivo analisar o processo de implantação deste atendimento, ressaltando os 

caminhos trilhados no processo de escolarização da criança. Nesta 

perspectiva, relato o envolvimento entre diferentes setores, em busca de um 

atendimento eficiente e exitoso para todos que dele necessitem. Na 

oportunidade, abordaremos os aspectos legais e pedagógicos, visitando os 

documentos oficiais que direcionam esta experiência ímpar, ressaltando o 

cumprimento da lei de educação para todos, pelo sistema de municipal de 

educação. Referendando a pesquisa desse atendimento, que surge com 

pretensões de oferecer um ensino público de qualidade a esta nova demanda, 

propondo a humanização de todos os sujeitos envolvidos, utilizo como 

referencial, autores como Sacristán, Rousseau, Tomaz Tadeu da Silva, Paulo 

Freire e outros. 

 

Palavras-chave: Educação Especial, Atendimento Pedagógico Domiciliar, 
Direitos, Inclusão. 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work reflects on the pioneer experience of pedagogical homecare 

developed in Feira de Santana, backwoods of Bahia, and the restraints to 

setting it up, on Special Education point of view. This dissertation is the result of 

pedagogical experience on child with cerebral palsy, not allowed to attend a 

regular school because of health problems, opening a new path not already 

taken. At this point, on this dissertation, I have as a goal to analyze the process 

of appliance of this kind of care, pointing out the paths taken on the process of 

child scholarship. From this perspective, I report the implication of different 

sectors of society, searching for an efficient and successful educational care for 

everyone in need. On this opportunity, we bring up legal and pedagogical 

aspects, examining official documents which directs this unique experience, 

pointing out the implementation of educational law for everyone, on municipal 

department of education. Basing this research on educational care, which 

emerges from intentions to offer a good quality scholarship for this new 

demand, purposing a human care for every person involved, I use as reference, 

authors such as Sacristán, Rousseau, Tomaz Tadeu da Silva, Paulo Freire and 

so on. 

 

Keywords: Special education, pedagogical homecare, rights, integration. 
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INTRODUÇÃO 

 

As experiências construídas com base no respeito e na humanização dos 

sujeitos podem ser consideradas muito significativas para a composição de uma 

sociedade justa, e de oportunidades para todos. Porém, quando o ser humano 

começa a forjar a imagem ideal, onde todas as pessoas devem ser iguais, percebe-

se que estamos diante de atitudes de ignorância, intolerância e despreparo para 

entender e aceitar a diversidade humana. 

Ao alimentar ideias deturpadas sobre as diferenças entre as pessoas, muitas 

vezes, os seres humanos ditos “normais” impõem determinados tipos de 

comportamentos eleitos como padrões desejados e esperados nas relações sociais, 

exigindo a partir destes, que todas as pessoas ajam de maneira uniforme. Desta 

forma, se ocupando na construção de atitudes de não aceitação das diferenças, 

tecendo distorcidas concepções acerca das pessoas com deficiências e 

considerando-as como indignas de pertencerem ao seu grupo, parte da humanidade 

vem fortalecer e legitimar diversas formas de preconceitos, passando a classificar o 

“diferente” como algo que possa envergonhar a própria existência humana.  

Discriminações e injustiças ainda vêm ocorrendo por conta do histórico 

processo negação de histórias de povos que sofreram e sofrem inferiorizações, 

invisibilizações, impo “rebaixar” o homem à condição de animal. Mas, contrariando 

os preconceitos contra as pessoas com deficiência, um considerável contingente 

humano vem defender a convivência entre todos, lutando para que as possibilidades 

de desenvolvimento por meio da Educação Especial e Inclusiva venham alicerçar e 

respaldar os direitos das pessoas com deficiências, na medida em que possam 

promover emancipação, para que todas possam ocupar seus lugares em uma 

sociedade mais justa. 

A deficiência entendida como desvantagem natural, pode ser uma ideia que 

não se sustente por muito tempo, se pensarmos que todos os seres humanos 

podem ter alguma desvantagem, mesmo que ela não seja visível, pois pessoas com 

e sem deficiência, podem necessitar de cuidados médicos, para os mais diversos 

tipos de problemas. Assim, compreender a deficiência como uma manifestação da 

diversidade humana poderá ser uma maneira mais humanizada de se aprender a 
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conviver, respeitar e aceitar a pessoa com deficiência, entendendo que ninguém tem 

que ser igual a ninguém. 

 

Há tempos que defeituoso é um adjetivo considerado muito carregado pelo 
discurso liberal, mas os termos médicos que o substituíram –„doença‟, 
„síndrome‟, „condição‟–podem ser tão pejorativos à sua maneira discreta. 
Muitas vezes usamos o termo “doença” para depreciar um modo de ser, e 
“identidade” para validar essa mesma maneira de ser. Trata-se de uma falsa 
dicotomia. Em física, a interpretação de Copenhague define energia / 
matéria como se comportando às vezes como onda e às vezes como 
partícula, o que sugere que é ambas, e postula que é a limitação humana 
que nos torna incapazes de ver as duas ao mesmo tempo. (SOLOMON, 
2013, p. 15). 

 

Solomon, em sua obra Longe da árvore, discute aspectos de diferença e 

identidade, segundo as suas próprias experiências negativas de não ser “a imagem 

e semelhança” de seus pais, ao assumir a homossexualidade, ou melhor, dizendo, a 

homoafetividade. A partir de suas vivências, ele investiga várias categorias de 

diversidades, como o autismo, a surdez, a Síndrome de Down, a cegueira e outras 

deficiências que melhor podemos compreender como condição humana. 

Tais temáticas e outras mais que o autor aborda, podem ser inseridas nos 

currículos escolares para que se tenham mais possibilidades de discutir a inclusão 

de todos os alunos e alunas nesse documento escolar, buscando assim, estratégias 

para que se possa diminuir o preconceito e a discriminação, tornando a escola um 

lugar que possa acolher a todos os alunos e todas as alunas. 

Envolvida com a educação escolar desde adolescente, quando trabalhei de 

auxiliar de classe de alunos sem deficiência, ou seja, “ideais”, não imaginava um dia 

querer e gostar de estar inserida na educação especial, lidando com os alunos com 

diferentes especificidades, considerados “reais”. Mas esta história demorou a 

acontecer... 

No ano de 1991, ano por meio de concurso público, assumi a docência na 

Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana- SEDUC, onde conheci 

desde a Educação Infantil, o Fundamental I e II, e a Administração Escolar. E, 

somente anos mais tarde, buscando respostas às muitas indagações acerca do 

processo escolar, aproximei-me das questões curriculares exatamente no ano de 

2011, quando fui convidada a participar do Grupo de Estudos de Currículo Escolar 

de Ensino Fundamental (GCEF) de Feira de Santana-BA, como coordenadora 

específica de Língua Espanhola e de Língua Portuguesa, na mesma rede. Essa 
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passagem pelo grupo me fez ver com outros olhos, aspectos relevantes do currículo 

oculto dentro de algumas escolas municipais, o currículo prescrito pela rede de 

educação, a opinião de professores e coordenadores sobre o currículo vivido e 

praticado, ao mesmo tempo vislumbrando o currículo desejado pela SEDUC. 

O GCEF foi formado por professores de disciplinas diversas, do próprio 

sistema de educação, para elaborar a proposta pedagógica do município, sendo que 

em reuniões, a equipe decidiu que o documento seria escrito com a participação de 

todos os professores, alunos, coordenadores, diretores, pais, e todos que tivessem 

esse desejo, fazendo-se ouvir as vozes de todos os sujeitos envolvidos no processo 

de ensino e aprendizagem. 

Durante a minha estadia no grupo, tive a grande oportunidade de ampliar o 

meu olhar sobre a escola, vendo-a agora de fora para dentro, e não de dentro para 

fora como tinha estado desde 1991, quando ingressei na educação pública 

municipal. Vendo a escola sob outro ângulo, passei a visualizar muitas coisas que 

até então tinham passado despercebidas aos meus olhos, como o desinteresse de 

alguns membros do Conselho Escolar pelo desenvolvimento do aluno da educação 

pública, diante da “eleição” das disciplinas que deverão compor a grade curricular do 

sistema de educação. Os argumentos utilizados na escolha destas disciplinas, a 

falta de critérios realmente importantes e fundamentados nesta seleção, além da 

ausência de participação direta dos professores, mal representados em tal 

Conselho. 

Desde que adentrei na Educação, tive muita curiosidade acerca do 

funcionamento da Educação Especial, e sobre as questões de inclusão, direitos e 

respeito às especificidades dos alunos com deficiência, tema bastante discutido na 

atualidade. Por isto, tentava acompanhar as discussões da equipe de Educação 

Especial, da SEDUC, sobrea esta modalidade de educação, porque a referida 

equipe sempre esteve atenta ao aprendizado dos alunos com necessidades 

educativas especiais, buscando oferecer-lhes um serviço de qualidade.  

Ademais, o comportamento muito agitado, as crises de agressividade e a 

dificuldade de aprendizagem das minhas sobrinhas gêmeas me fazia refletir acerca 

das questões inerentes à Educação Especial, e assim, tentava buscar respostas a 

estas questões e às perguntas formuladas pelos médicos, acerca das condições de 

gestação e histórico familiar, o que se constitui num vácuo que não tínhamos como 
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responder ou entender, uma vez que não se conhece nada a respeito da genealogia 

delas, por serem adotivas.  

Tenho consciência que as suas vidas começam quando foram colocadas 

diante de nós, envolvendo toda família: uma matriarca, cinco irmãs, um irmão, 

cunhados e agregados – onde todos são pais e mães dos 10 sobrinhos. Por isto, 

procurava conversar com os colegas da Educação Especial, e com a equipe 

composta de psiquiatra, psicopedagoga, neurologista e psicóloga que ainda 

acompanha as minhas sobrinhas, a fim de compreender o processo de 

aprendizagem e aspectos comportamentais delas. Desta forma, comecei a estender 

estas observações a outras crianças do meu convívio escolar e passei a melhor 

compreender, que cada pessoa é única, e por isto jamais deve ser comparada ou ter 

seu comportamento “medido” por qualquer que seja o parâmetro. 

 Permaneci no GCEF por quase dois anos e só saí do grupo após as eleições 

municipais, quando o novo prefeito resolveu renovar o pessoal da secretaria. Assim, 

fui convidada a regressar às salas de aula, meu lugar de origem. Possuo 180h na 

rede municipal, distribuídas no turno matutino, com crianças, e no noturno, em uma 

escola da zona rural com a Educação de Jovens e Adultos (EJA), desde que assumi 

a docência na rede de educação. 

O meu envolvimento com as questões pedagógicas, inerentes à Educação 

Especial, iniciou-se no ano de 2013, quando resolvi fazer um curso de formação de 

professores para o Atendimento Educacional Especializado (AEE), na modalidade 

de Educação à Distância, pensando em inventar estratégias para melhor atender a 

três alunos com deficiência intelectual, todos do sexo masculino, na faixa etária de 

vinte anos, na EJA da Escola Municipal Nossa Senhora das Candeias, localizada no 

Distrito de Humildes, na zona rural do município de Feira de Santana-BA, onde até 

os dias atuais, trabalho 90h, no turno noturno.  

Durante as manhãs, trabalhava na mesma escola com séries iniciais do 

ensino fundamental e, insatisfeita com a dinâmica do grupo, resolvi procurar outra 

escola para trabalhar naquele turno. Logo, fui convidada a atuar em uma proposta 

inovadora, como professora em um Atendimento Pedagógico Domiciliar, que a partir 

daqui chamaremos de APD. Este convite mudou o curso de toda minha vida 

profissional e acadêmica, e assim, tive a oportunidade de inaugurar um serviço 

desconhecido de muitos, com o apoio de poucos. 

De início, a grande oportunidade me trouxe receios, porque não me via com 
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capacidade para alfabetizar e escolarizar uma criança de forma não convencional, 

porque a situação da aluna em questão era delicada. Sofrendo as sequelas da 

Paralisia Cerebral, ou seja, de PC, a criança cujos pais solicitaram a matrícula 

escolar, tem deficiências múltiplas, por conta de uma doença diagnosticada como 

icterícia kernicterus, - que pode ocorrer do pré-natal à primeira infância, causando 

danos neurológicos, problemas motores dentre outros - o que lhe comprometeu a 

fala, todos os movimentos de membros superiores e inferiores, prejudicando 

também seu aparelho respiratório que para funcionar, necessita de intervenção 

mecânica, e toda a sua dieta alimentar é administrada via sonda nasogástrica, a 

nossa aluna diariamente é acometida de problemas de dessaturação. Por conta 

disto, constantemente tem que fazer uso do balão de oxigênio para garantir a sua 

sobrevivência. 

 
[...] a inclusão nos convida a perceber que as pessoas com paralisia 
cerebral podem e querem se comunicar e aprender ainda que seus corpos 
não respondam com a mesma velocidade de seus pensamentos; que as 
pessoas cegas podem ver o mundo por meio de outros sentidos e ler com 
as mãos; que as pessoas surdas falam por meio de uma outra língua e 
querem dizer o que pensam do mundo; que as pessoas com deficiência 
mental podem conhecer coisas novas e nos surpreender com simbolizações 
que não esperávamos delas; que as pessoas com sofrimento mental podem 
usufruir e compartilhar de experiências coletivas. (DINIZ; RAHME, 2004, p. 
134-135). 

 

Tal realidade me fez repensar a minha prática pedagógica e assim, me vi 

diante da necessidade de me inteirar mais nos fundamentos da educação e estudar 

mais, me inteirar das complicações da PC, me apropriar de conhecimentos que 

foram e estão sendo de uma importância singular, que sempre me levam a refletir 

acerca dos inúmeros problemas no que se refere à inclusão, porque ter graduação 

em Letras Vernáculas e Pós-graduações em: Ecologia e Turismo e Língua 

Espanhola, além das leituras acerca da modalidade de Educação Especial, e o 

envolvimento no GCEF, não me davam o suporte necessário para estar vivenciando 

esta nova vertente dentro da Educação Especial. Foi necessário ampliar minha 

formação por meio de recursos próprios, como acontece com muitos profissionais da 

área. 

A necessidade de uma formação mais específica na área levou-me a me 

matricular e concluir as Especializações em: Coordenação Pedagógica e 

Planejamento e Educação Especial e Inclusiva – Atendimento Educacional 
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Especializado (AEE), porque o Curso de Extensão em AEE, cursado anteriormente, 

não dava conta de responder às muitas questões que foram surgindo no exercício 

da nova atividade. 

 
[...] diante desses desafios que o desenvolvimento do profissional docente 
torna-se uma questão central da contemporaneidade, pois esses desafios 
emergem do contexto da sociedade do conhecimento e portanto necessitam 
ser visibilizados. (SILUK; PAVÃO 2012, p. 18). 

 

Compreendi que a formação em pedagogia me seria de grande valia na 

estruturação dos lastros do meu fazer pedagógico, assim a Graduação em 

Pedagogia veio reforçar a certeza de que teria que estudar muito mais para dar à 

minha aluna um maior sentido à sua escolarização, como também mais uma 

oportunidade de conhecimento e aprendizado para mim, nesta nova modalidade de 

educação, em uma casa que ao mesmo tempo é um hospital, tendo sua sala 

transformada, idealizada, imaginada e decorada como uma escola. A este complexo 

espaço de saúde personalizado, que muitos chamam de home care, aqui na minha 

dissertação, traduzi a expressão para HOSPITAL PESSOAL (HPS).   

E com as minhas reflexões, compreendi que a formação pedagógica é o 

ponto de partida para o trabalho pedagógico diferenciado, sob muitos aspectos. 

Portanto, passo a refutar acerca do papel do pedagogo que: 

 
[...] é um profissional capacitado para instruir e educar, isto é, facilitar o 
processo de ensino-aprendizagem em situações difíceis de ser realizado 
como é o caso do ambiente hospitalar. Para isto, ressalta-se a importância 
de se ter uma infraestrutura que colabore na realização do trabalho. 
(AZAMBUJA; CLOSS, 2013, p. 142) 

 

O que mais me atraiu a aceitar o desafio de ser professora dessa criança, foi 

a possibilidade de com ela, aprender a conviver com as diferenças entre os seres 

humanos de maneira mais humanizada, buscando corrigir minha semiformação, por 

meio de uma reorganização melhor estruturada, uma formação pessoal e 

profissional mais específicas, compreendendo as suas deficiências múltiplas e seus 

aspectos, sua necessidade de aprender, coloquei-me à disposição para oferecer a 

ela, o melhor atendimento possível, e, portanto adequado para atender às suas 

especificidades. 

Vale destacar que este trabalho acontece com o apoio e a participação da 

família, porque é de suma importância, a presença e acompanhamento desta, no 
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processo de escolarização de toda e qualquer criança, sendo bom destacar que a 

Lei de Diretrizes e Bases (LDB) reconhece que a criança em questão, como 

qualquer uma outra pessoa, é um sujeito de direitos, portanto, necessita de um olhar 

mais atento no que diz respeito ao seu aprendizado, e como criança que é, os pais 

devem assumir as responsabilidades que cabem no processo de educação, 

desenvolvimento psicomotor e intelectual da criança. 

Ao vivenciar esta diferente realidade, considero a motivação como “carro 

chefe” no processo de aprendizagem, seja ela em qualquer espaço de educação. 

Ressignificar os componentes curriculares para a criança, torna-se parte importante 

no planejamento para que seja garantida sua aprendizagem. De outra forma, ela 

pode não responder às expectativas de aprendizagem, uma vez que como ser 

humano, ela precisa de motivação para aprender. 

Geralmente o aluno aprende a partir do que lhe é significativo, dar o 

verdadeiro significado ao meu trabalho pedagógico, reestruturando-o para atender 

às especificidades da criança foi um trabalho que me fez entender que todas as 

pessoas são singulares, independente ou não que tenham deficiências. E no 

percurso da prática fui, interpelando a escrita com refutações acerca da pesquisa 

realizada, que investiga o atendimento para uma criança com algumas limitações e 

muitas possibilidades, sob o título: O Atendimento Pedagógico Domiciliar: uma 

experiência de implantação no Sertão da Bahia para crianças com paralisia cerebral.   
Assim, as perguntas e inquietações que me levaram à motivação deste 

trabalho, afloravam-me o desejo de investigar um aspecto que se tornou questão da 

pesquisa: Qual a importância do APD para a criança com deficiência, e quais os 

desafios para a sua implantação no sertão baiano? A partir dessa problematização 

originada das inúmeras indagações que continuaram surgindo e me fazia repensar 

toda a minha trajetória pedagógica, me impelindo a necessidade de buscar 

soluções, continuei pesquisando, levantando as seguintes questões: Quais as 

razões que levaram a escolha do APD? Como se implanta o APD no município? 

Qual a legislação que a sustenta? Quem (e como) financia o APD? Como é ou 

deveria ser a formação do professor do APD? Quais os resultados do APD para a 

criança com sequelas de PC? 

Como respostas às questões, a partir do tema escolhido, a presente pesquisa 

pauta-se nos seguintes objetivos: compreender o APD na perspectiva crítica de 

currículo; apontar os avanços e desafios do APD para a criança com deficiência 
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(PC); e descrever criticamente a experiência de implantação do APD no sertão 

baiano. Viso ainda apresentar propostas para a sistematização e a validação do 

atendimento, porque existe a possibilidade de mais casos de crianças e jovens com 

PC na cidade de Feira de Santana, que por diversos motivos não podem usufruir do 

ambiente escolar.  Saliento que na oportunidade, levo em conta a relevância do 

desenvolvimento da formação docente realmente humanizada, alicerçada e 

construída com base nos direitos humanos, na perspectiva da educação inclusiva, e 

a importância da escola nos processos de formação do ser humano. 

Tomar como objeto de investigação, o trabalho desenvolvido no APD, foi um 

exercício marcado por alegrias e apreensões. A alegria por vislumbrar a 

oportunidade de contribuir para a escolarização da criança, e de um pouco de 

frustração por não ter material de pesquisa suficiente para desenvolver a empreitada 

que poderá servir para ajudar na escolarização de outras crianças. 

Como característica marcante, uma alegria contagiante, o sujeito desta 

investigação que é uma criança do sexo feminino, trouxe para mim o seu belo 

sorriso que inspirou este trabalho e deu um novo sentido à minha vida. Nos olhos 

dessa criança, percebo sua vontade de viver e descobrir o mundo sem 

preocupações... No seu olhar, leio o desejo de descortinar a vida, de viver sua 

infância feliz (apesar das dores das infecções), mergulhando nas fantasias das 

nossas muitas brincadeiras. E no sorriso de lábios pintados da menina acamada, 

infinitas possibilidades tomam cor e forma, trazendo para dentro de mim a sua 

felicidade que transcende e transformou a minha vida. 

Para definir o caminho metodológico percorrido e de acordo com a natureza 

do objeto investigado, escolhi a abordagem qualitativa que me permite (re)desenhar 

o diferente  atendimento ofertado a essa criança acometida de PC. E, ocupando o 

espaço de pesquisadora e autora, optei pela escolha de relatos, observações, 

entrevistas orais, realizadas de maneira informal com a mãe da criança, análise de 

documentos tais como RG, relatório médico, e das minhas fontes pessoais como 

caderno de planejamento e relatórios do atendimento, além de fotografias e relatório 

final discente. 

Buscar compreender o APD como uma nova realidade dentro da educação, 

me propiciou reflexões profundas acerca de quem sou como ser humano e como 

professora; e o reconhecimento da diferente possibilidade de trabalho me 

oportunizou, desafiou e ampliou meu olhar para conhecer o outro, fazendo-me 
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rememorar o que vivencio, quem sou, quem fui e quem me tornei. Desta maneira, a 

construção do estudo qualitativo sobre este atendimento, representa para mim uma 

oportunidade singular para reinventar a minha própria história pessoal e profissional. 

Nesta dissertação, explicito os meus anseios que começam propondo, 

principalmente nas escolas, uma maior abertura nas discussões sobre o currículo, 

para que possamos ouvir as muitas vozes que foram silenciadas ao longo do nosso 

processo educativo e para que possamos respeitá-las e valorizá-las. 

Essa atitude poderia ser tida como uma forma de sistematizar no currículo 

escrito, a prática de um currículo ativo, pautado na inclusão e na legitimação dos 

direitos de todos os sujeitos da educação, porque o currículo é um artefato social, e 

como tal, tem que ser questionado e levado a sanar as necessidades dos sujeitos 

envolvidos no processo, ao mesmo tempo, refletindo suas identidades para que 

possa então, ser legitimado e consolidado, de forma mais digna e igualitária. Desta 

forma, como parte integrante do processo educativo da criança, tenho que ficar 

atenta a todas as suas possibilidades, para que o seu processo de ensino e 

aprendizagem possa ser efetivado, atentando-se sempre para que ocorra o 

processo de inclusão. 

Dividida em três capítulos, esta dissertação, que é um estudo qualitativo, vem 

mostrar como se deu a sistematização, implantação e a legitimação do primeiro 

Atendimento Pedagógico Domiciliar (APD), na cidade de Feira de Santana, na 

Bahia, iniciado em agosto do ano de 2013 e finalizado em dezembro de 2014. Esta 

experiência pioneira surge como um “divisor de águas” na modalidade da Educação 

Especial, contribuindo para o tratamento da criança de nove anos. 

No capítulo I, que tem como título a “A pessoa com deficiência: teoria e 

legislação”, apresento recortes da história da pessoa com deficiência no mundo e no 

Brasil, apontando aspectos relevantes desta saga, como os tratamentos dados pelos 

mais importantes seguimentos da sociedade.  

“Caminho metodológico da pesquisa”, capítulo II, busco alcançar a clareza e a 

objetividade na explanação e elaboração desta pesquisa, que tem como sujeito 

principal uma criança com sequelas de PC, e mais algumas complicações de saúde. 

E, diante do exposto, práticas pedagógicas diferenciadas foram repensadas e 

redimensionadas pelos referenciais da Educação Especial, em prol da validação do 

direito à educação escolar formal, oferecida fora da escola, para estruturar e 

sistematizar este tipo de atendimento. 
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“A terra, o homem, e a luta: A implantação do APD no sertão baiano” é o 

título do III capítulo, onde, fazendo uma alusão ao escritor Euclides da Cunha, lanço 

mão da intertextualidade para delimitar os caminhos percorridos nesta nova maneira 

de se (RE)fazer  o espaço escolar, em busca da legitimação do atendimento, 

revelando as dificuldades iniciais e, vislumbrando a consolidação de novas práticas 

pedagógicas, dentro de uma nova possibilidade de se fazer escolarização. Nele, 

descrevo e justifico o atendimento; esclareço quem são os sujeitos deste, seus 

pares e seus papéis, mostrando como se relacionam entre si; e por fim, como se 

estabelecem as relações multiprofissionais e interpessoais, nesta proposta que 

exige a humanização de todos os envolvidos neste diferente processo, que é o APD. 
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CAPÍTULO l - A PESSOA COM DEFICIÊNCIA: TEORIA E LEGISLAÇÃO  
 

1.1 A HISTÓRIA DA INCLUSÃO DEPESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 
O ser humano se diferencia dos outros animais porque é dotado de 

inteligência, e se diferencia de outros da sua espécie, por ter suas características 

pessoais, suas especificidades... Essas diferenças:  

 
[...] não podem ser explicadas em termos das limitações que lhe são 
impostas pelo seu aparato biológico ou pelo seu meio ambiente. A grande 
qualidade da espécie humana foi a de romper com suas próprias limitações: 
um animal frágil, provido de insignificante força física, dominou toda a 
natureza e se transformou no mais temível dos predadores. Sem asas, 
dominou os ares; sem guelras ou membranas próprias, conquistou os 
mares. Tudo isso porque difere dos outros animais por ser o único que 
possui cultura. (LARAIA, 2007, p. 24) 

 

O homem é um ser racional que tem condições físicas e intelectuais de 

construir história, e a história pode ser considerada como um lugar de 

desenvolvimento e da vontade humana. Assim, temos então o humano, como único 

ser com a capacidade em ser sujeito e protagonista da sua própria história, porque é 

um ser histórico. 

 
[...] o homem é naturalmente bom, nasce bom e livre, mas sua maldade ou 
sua deterioração adveio com a sociedade que, em sua pretensa 
organização, não só permitiu, mas impôs a servidão, a escravidão, a tirania 
e inúmeras leis que privilegiava uma classe dominante em detrimento da 
grande maioria, instaurando desigualdade em todos os segmentos da 
sociedade humana. (ROUSSEAU, [s.d.], p. 7). 

 

Assim vimos que, de acordo com o pensamento de Rousseau, o homem 

nasce com potência para a bondade, mas a sociedade, conduzida por adultos que 

com falsas concepções de vida,definem, instituem e agregam valores, imposições, 

negações e segregações que (des)orientam a criança, criando e fortalecendo ideias 

de dominação, discriminação, criação e perpetuação de diversos tipos de 

preconceitos. 

 
A origem da desigualdade entre os homens é o próprio homem que usa 
inadequadamente os instrumentos de que dispõe para se organizar como 
grupo social, desrespeitando a liberdade individual, a bondade e a inocência 
inatas no ser humano e desconhecendo que a igualdade entre os seres se 
manifesta de todas as formas na natureza, desde que se saiba ver com 
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isenção de vícios e maldades que acabaram sendo privilegiados na 
sociedade moderna. (ROUSSEAU, [s.d.], p. 8). 
 

A Igreja norteou os rumos da cultura brasileira e por isso a nossa educação é 

muitíssimo influenciada por ela, que, entre outros, veio desenvolver noções de 

caridade, irmandade, fraternidade. Neste aspecto, podemos afirmar que o DNA da 

educação brasileira é fortemente cristão. 

O cristianismo foi, em muitos países, responsável em discutir a universalidade 

dos direitos da pessoa humana, dentro dos princípios que todos têm direitos a 

igualdade e à diversidade, por serem filhos de Deus. Mas nem sempre foi assim, e 

esta cristandade foi diferentemente interpretada durante a História, tendo, a própria 

doutrina cristã, ao longo dos séculos, mudado sua visão e suas atitudes sobre as 

pessoas com deficiência, a partir dos seus dogmas. 

 Sob essa égide, surgiram diversas ideias cristãs acerca de motivos para que 

se fizesse distinção entre pessoas, como: “A religião nos ordena a crer que o próprio 

Deus, tendo tirado os homens do estado da natureza imediatamente após a criação, 

são desiguais porque ele quis que o fossem [...]” (ROUSSEAU, [s.d.] p. 29).  

Desta forma, dos mais diversos tratamentos dados à pessoa com deficiência 

ao longo da história, poucos eram os que as tratavam como pessoas humanas, 

iguais, e seres de direitos, mesmo porque, o ser humano propenso a vaidades, 

procurava esconder de todos, tudo o que considerava feio, desigual, ou que fugisse 

da “normalidade”. Acerca disso, Rousseau ([s.d.], p. 83) diz que: “[...] o selvagem 

vive em si mesmo; o homem sociável, vive fora de si, não sabe viver senão na 

opinião dos outros e é por assim dizer, exclusivamente de seu julgamento que tira o 

sentimento de sua própria existência”.  

Para este autor, a deficiência intelectual é problema exclusivamente humano, 

causado pela “velhice ou outros acidentes”, que, sendo a fonte de todas as 

desgraças humanas, leva o homem a uma condição inferior a dos animais: 

 
Por que só o homem está sujeito a tornar-se imbecil? Não será porque volta 
assim a seu estado primitivo e, enquanto o animal, que nada adquiriu e 
nada, tampouco, tem a perder, fica sempre com seu instinto, o homem, 
perdendo de novo com a velhice ou outros acidentes tudo o que sua 
perfectibilidade o fizera adquirir, descamba assim mais baixo que o próprio 
animal? (ROUSSEAU, [s.d.], p. 38). 
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Durante a história da humanidade, em tempos de paz ou de guerras, o ser 

humano sem sempre arquitetou formas de violência para lidar com as pessoas com 

deficiência. “O primeiro sentimento do homem foi o de sua existência; seu primeiro 

cuidado, o de sua conservação” (ROUSSEAU, [s.d.] p. 57). E esta conservação, em 

diversos momentos, não contemplava às diversidades que o ser humano pudesse 

apresentar. 
“Considerando a sociedade humana com um olhar tranquilo e desinteressado, 

ela parece a princípio só mostrar a violência dos homens poderosos e a opressão 

dos fracos” (ROUSSEAU, [s.d.] p.25). Sob este ângulo, cada sociedade, em cada 

época da história, convergia para comportamentos discriminatórios, tratando as 

pessoas com deficiência como se fossem ”aberrações da natureza”, “enviados do 

diabo”, “castigos dos deuses” ou um fardo demasiadamente pesado para que as 

sociedades pudessem carregar. 

Mas curiosamente existiam culturas que valorizavam as pessoas com 

deficiência, como nos mostra Jacobo (2015), considerando que nem sempre ao 

longo da história, a cegueira foi considerada uma deficiência. 

 
Em algumas culturas consideravam que as pessoas cegas tinham o dom de 
ver além dos demais, tinham o saber sagrado, a exemplo do que acontece 
hoje com o que denominamos deficiência intelectual. Em algumas culturas 
originárias da América, basta ver os museus de antropologia do México 
para perceber que a definição de Síndrome de Down na Modernidade era 
considerada um atributo da proximidade com o sagrado, com os desígnios 
dos deuses e, portanto, tinham um lugar preferencial. (JACOBO, 2015, p. 
61). 

 

Outra civilização que tratava bem as pessoas com deficiências e até lhes 

prestava certa reverência, era o antigo Egito, como nos relata Silva (1986), em sua 

obra A epopéia ignorada. Com base nesta realidade, este autor mostra que: “O Egito 

chegou a ser conhecido por muito tempo como a „Terra dos Cegos‟, tal foi a 

extensão e a gravidade desse problema.”(SILVA, 1986, p. 58). 

Além disso, para os egípcios, as pessoas com deficiência muitas vezes eram 

tidas como intermediárias entre Deus e os homens. Portanto, estando na posição de 

“quase divindades, ou semideuses,” recebiam tratamentos terapêuticos, e eram 

incluídas na sociedade, por meio da inserção ao mundo do trabalho. 

Diante do exposto, o autor relata que além da existência de faraós cegos, 

como “[...] Anísis, que viveu muitas atribulações como rei dos egípcios em época 
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localizada aproximadamente 2.500 anos antes da era cristã” (SILVA, 1986, p. 64), a 

existência de mais dois faraós cegos: Sésotris, que ficou cego na sua velhice, 

suicidando-se e Phéron, seu sucessor, que ficou cego logo após assumir o poder.  

Naquele país existiam músicos, dançarinos e deuses representados por 

pessoas anãs ou com deficiências, comprovando-se por múmias encontradas em 

museus. “Na cultura egípcia antiga os anões jamais foram olhados como seres 

marginalizados ou desgraçados, inferiores aos outros homens” (SILVA, 1986, p. 60). 

De acordo com as informações, no Egito, as pessoas com deficiência, independente 

das classes sociais, como já foi dito, sempre desempenhavam algum papel na 

sociedade. 

 Na Grécia – plena de heróis amparados pelos invencíveis deuses, 

destacamos o justo, sério e forte Hefesto, deus do fogo, das artes manuais, da 

metalurgia e das indústrias, filho de Zeus e Hera, e ciumento marido da bela 

Afrodite: “[...] prejudicado por uma deficiência séria [...]” (SILVA, 1986, p. 91). Sua 

deficiência é decorrente do tombo que levou ao ser arremessado na Terra pela 

própria mãe, logo após o nascimento, por ser considerado feio e disforme. Porém 

sua imagem é tão impressionante que o deus “[...] está representado no símbolo da 

Associação de Avaliação Profissional e de Ajustamento ao Trabalho dos Estados 

Unidos da América do Norte” (SILVA, 1986, p. 95). 

Para Aristóteles, “Tratar os desiguais de maneira igual constitui injustiça”. 

Assim, para os “desiguais”, ou seja, para as pessoas com deficiência, o tratamento 

teria que ser diferenciado. Se esse tratamento diferenciado seria de forma a 

proteger, ou de negar a existência das pessoas com deficiência, não se sabe ao 

certo, porque esta citação aristotélica, que muitos afirmam ser a base para o 

tratamento respeitoso às pessoas não iguais, não se constitui pensamento unânime, 

pois existem os não poucos, que concordam que seja o ponto de partida para o 

abandono, a exclusão e a total invisibilização das pessoas com deficiência. 

 Por ser uma declaração considerada ambígua – como poderemos constatar 

também certas ambiguidades que criam outros embates pela falta de objetividade ou 

maiores cuidados na escrita de alguns importantes documentos que servem como 

base para a fundamentação da Educação Especial – até hoje, dá margem a várias 

interpretações, em todos os âmbitos da sociedade, porque a humanidade vem 

continuamente interpretando esta premissa, de acordo com os seus interesses. 
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Em Esparta, a prática da eugenia era muito comum. Desta forma, os bebês 

com deficiência ou considerados feios, diferentes, disformes ou franzinos, ou 

qualquer adulto com deficiência adquirida ou de nascimento, eram levados a 

sacrifícios pelos pais ou pela família, com a aprovação do governo. 

Porém em caso de deficiência adquirida em decorrência de guerras, tanto em 

Atenas quanto em Esparta, o soldado teria o direito de viver, sendo sustentado e 

alimentado pelo governo. “[...] determinações oficiais que davam ao soldado ferido e 

seus familiares vantagens de diversas naturezas” (SILVA, 1986, p. 98). E, como os 

governos precisavam motivar os homens para defender seus países – cada qual 

com as suas ideologias, estas “vantagens” eram consideradas justas, pelos dois 

povos. 

Diferente do antigo Egito, na Roma antiga, os pais tinham permissão do 

governo para sacrificar os seus filhos deficientes, que eram considerados como um 

estorvo para a família e para a sociedade. Mas este infanticídio tinha leis que 

deveriam ser cumpridas, a saber: 

 
[...] estava proibida a morte intencional de qualquer criança debaixo de três 
anos de idade, exceto no caso de a criança ter nascido mutilada, ou se 
fosse considerada como monstruosa. Para casos dessa natureza a lei 
previa a morte ao nascer. (SILVA, 1986, p. 128). 
 

Porém havia alternativas para os romanos se livrarem das crianças 

malformadas, doentias, consideradas feias, monstruosas ou com deficiências: 

abandoná-las em florestas para serem devoradas por feras, ou serem recolhidas por 

pessoas empobrecidas que viviam de esmolas; encaminhá-las “ou melhor e mais 

lucrativo, vendê-las” a circos e parques de diversões, como também a casas de 

prostituição, para servirem de entretenimento, exposição ou escravidão. Vale 

ressaltar que qualquer que fosse o destino acima citado, todos, sem exceção, os 

levariam a serem explorados de diversas formas. 

No século IV, “[...] um grande impulso foi dado às diversas formas de 

assistência aos necessitados, por ser a caridade a própria essência da nova religião” 

(SILVA, 1986, p. 168). Assim o Catolicismo fundamenta-se, inaugurando a 

assistência social como expressão de caridade. E, com o fortalecimento da doutrina 

cristã, surgem novas ideias e valores acerca da humanidade e das pessoas com 

deficiência, que ganham o status de seres humanos. Nessa época, começam a criar 

hospitais para o atendimento destes novos seres humanos, e a Igreja encarrega os 
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bispos e párocos, para atenderem esta nova demanda da sociedade, criando 

instituições de caridade. Nesse período da história, em que deficiência ainda era 

sinônimo de extrema pobreza e marginalidade, em Lyon, no ano de 542, foi criado o 

primeiro hospital para pobres e incapazes, visando socorrer aos empobrecidos e às 

pessoas com deficiência. 

 O curioso, na época é que, tendo alcançado “o título” de seres humanos, as 

pessoas com deficiência, começam a aspirar ao ingresso na vida religiosa e 

eclesiástica. Porém, o papa Hilário, que foi pontífice entre 461 a 468, destruiu o 

sonho de muitos quando declarou que na Igreja não deveria ter sacerdotes 

analfabetos ou que lhes faltasse alguma parte de seus membros.  

“Gelásio I, papa que reinou de 492 a 496, reafirmou a mesma orientação de 

Hilário e do Concílio de Roma contra a aceitação de sacerdotes com deficiências 

[...]” (SILVA, 1987, p. 167). Desta maneira, a Igreja, por meio do papa Gelásio I, os 

rejeita, trazendo a fatídica afirmação de que, embora Deus ame a todos os seres 

humanos de maneira igual, para se “entregar” ao sacerdócio, estes precisariam ter 

todas as partes do corpo em perfeito estado de funcionamento, sem sobrar ou faltar 

nada. 

 Na Idade Média, a educação consistia basicamente em preparar os jovens 

para assumir o ofício dos pais ou familiares, e somente as famílias abastadas, em 

caráter privado, usufruíam do trabalho educativo dos preceptores. Nesta época, a 

marginalidade e a pobreza continuavam sendo o retrato das pessoas com 

deficiência. Na época, os senhores feudais se encarregaram do controle e 

manutenção destas pessoas, porque o Cristianismo substitui a caridade pela 

perseguição, e para o Catolicismo, as pessoas com deficiência passaram a ser 

consideradas como “castigo de Deus”, devendo ser sacrificadas.  

Para o Protestantismo, liderado pelo alemão Martinho Lutero – o mesmo 

pastor que considerava a negligência na educação das crianças, uma grande ofensa 

aos olhos do Senhor – todas e quaisquer pessoas com deficiência não tinham a 

essência de Deus, o Criador, portanto não eram criaturas humanas, e sim do diabo. 

Sendo seres do diabo, Lutero pregava que estas deveriam ser afogadas, sem 

piedade. 

Dos séculos X ao XII, com a crescente urbanização nas cidades europeias, a 

perseguição às pessoas com deficiência continuou de forma muito intensa, e estas, 

proibidas de existirem, passaram a viver na clandestinidade, contando com a 
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caridade de quem se arriscava a prestar-lhes solidariedade, vivendo às escondidas 

nas florestas, ou trancafiadas em porões. Nisto, sob pena de extermínio, eram 

impossibilitadas de aparecerem em meios sociais ou quaisquer lugares públicos. 

 
Em sua configuração atual – e provavelmente há milênios – a sociedade 
não repousa em atração, em simpatia, como se supôs ideologicamente 
desde Aristóteles, mas na persecução dos próprios interesses frente aos 
interesses dos demais. Isso se sedimentou do modo mais profundo no 
caráter das pessoas. (ADORNO, 2012 p.134) 

 

Diante do exposto, consideramos necessárias algumas interpelações acerca 

da questão das aparências, que pode ser muito relevante para pessoas que vivem 

do culto ao corpo e seguem rígidas regras de etiqueta, afastando desta maneira, 

membros da família e pessoas próximas porque divergem ou se distanciam em 

aparência e em comportamento, dos padrões considerados normais.  Ainda hoje, a 

sociedade convive com pessoas que, tendo um parente considerado “fora dos 

padrões” de beleza, tentam justificar sua existência, desculpando-se pelo incômodo 

de “oferecer” à humanidade, o inesperado, o diferente, o disforme. 
 

[...] reduzindo-se tudo às aparências, tudo se torna ilusório e representado, 
honra, amizade, virtude e muitas vezes até os próprios vícios, através dos 
quais se encontra finalmente o segredo de se glorificar; como, numa 
palavra, perguntando sempre aos outros o que somos e não ousando 
jamais interrogar-nos sobre isso nós mesmos, no meio de tanta filosofia, 
humanidade, polidez e máximas sublimes, não temos senão um exterior 
enganador e frívolo, honra sem virtude, razão sem sabedoria e prazer sem 
felicidade. (ROUSSEAU, [s.d.], p. 83). 

 

No final do século XV, as pessoas continuam sendo ensinadas a odiar, a 

dificultar e a impedir a existência de pessoas com deficiência, no mundo. E, como a 

associação de deficiência à feiura e à pobreza continuou muito intensa, a pessoa 

com deficiência passou a ser mais marginalizada, e a exclusão social, antes menos 

acentuada, ganhou maiores proporções. 

 
Na sociedade repressiva, o próprio conceito de homem é uma paródia da 
imagem e da semelhança. Faz parte do mecanismo de „projeção prática‟ 
que os detentores do poder só percebam como humano o que é sua própria 
imagem refletida, em vez de refletirem o humano como o que é diferente. 
(ADORNO, 2008, p. 101). 
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Com a Idade Moderna, vem o Renascimento, trazendo importantes 

mudanças, e, com uma tímida aceitação das ciências, em uma perspectiva 

sociocultural, e somente nessa época, por volta do séc. XVII, é que surgiu a escola, 

e o sistema de educação pública, gratuita e universal, impulsionados, também, pela 

chegada do renascimento e pelo movimento iluminista que trouxe muitas novidades 

em todos os âmbitos da sociedade.  A economia ganha novo impulso, passando das 

grandes navegações e do modelo mercantilista e capitalista de produção, do qual 

originou o modelo industrial e o trabalho assalariado. Desta forma, a sociedade, 

antes fechada, tendo apenas dois grupos privilegiados, teve que reestruturar-se em 

torno do proletariado. 

 Assim, com o advento do humanismo, surge o antropocentrismo, 

inaugurando a ideia do homem se desprender mais da religião para tomar as rédeas 

do seu destino, e tornar-se protagonista da própria história. 

Em meio a todos estes acontecimentos, o cientificismo começa a ganhar 

espaço, e o que antes era explicado pela fé e pela religião, representadas pela Igreja 

Católica, instituição mais poderosa da época, passa a fundamentar-se no 

racionalismo científico. E diante do exposto, todos estes novos ares, trazidos pelas 

ideias iluministas como o racionalismo, o cosmopolitismo, a liberdade de ideias, de 

expressão, de imprensa, de comércio, de empreendimento econômico, vinham 

consolidar novidades na sociedade, interferindo na economia, e na política, ao 

mesmo tempo em que o homem, novo ser mais humanizado por causa das ideais do 

antropocentrismo e tocado pelo princípio de emancipação, buscava melhores 

condições de vida em sociedade. 

Nessa época de transição, a burguesia, interessada em fortalecer sua 

economia, se alia ao povo para pressionar pelas mudanças que gerariam o 

desenvolvimento do capitalismo. Tais mudanças, aqui chamada de “projeto de 

modernidade”, estabelecem o início dos debates acerca da necessidade de se 

educar o povo, uma vez que já tinham implantado no sistema político, a democracia; 

no econômico, o capitalismo; e no cultural, o racionalismo.  

O Estado, sendo provavelmente a principal instituição moderna, foi financiado 

pelo mercado, “por meio de impostos, permitindo a realização de políticas públicas 

consideradas fundamentais para a dignidade e civilidade do povo, como a educação 

e a saúde” (NADAL, 2009, p. 22). Portanto, nesta perspectiva, surge a defesa da 
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necessidade da escola, fundamentada por pensadores como Condorcet, Lepelletier 

e Comenius. 

Condorcet argumentava que a escola deveria “instruir”, servindo assim, para o 

aperfeiçoamento gradual da espécie humana e para aumentar a felicidade da 

maioria dos cidadãos. Para  este autor:   

 
Além de necessária, a instrução deve ser pública, pois ela diz respeito ao 
exercício da soberania, sendo, assim, uma questão de liberdade pública e 
não de liberdade privada. Sem ela o novo soberano, o povo, não pode 
exercer a soberania. (SAVIANI, 2010 p.111-112) 

 

Lepelletier achava necessário oportunizar a educação para todos os 

cidadãos, independentemente da sua profissão, a fim de formar-lhes o coração e o 

espírito por meio de instruções úteis. Já Comenius, em sua Didática magna: tratado 

da arte universal de ensinar tudo a todos, defende que a escolarização seja 

oferecida a todos os jovens de ambos os sexos, e em todas as comunidades, com 

instruções para a vida presente e futura. 

Em meio a tantas novidades, as sociedades nesta época passam a conceber 

a ideia de que as pessoas com deficiências eram tão humanas quanto qualquer 

outra, portanto, deveriam ter atuação própria, e com a Criação do Direito do 

Trabalho, surge a preocupação de buscar a habilitação e reabilitação de pessoas 

com deficiência para o mercado de trabalho. Na Europa, mais precisamente na 

França, começam desta forma, a rever melhoras no atendimento às pessoas com 

deficiências auditivas, ou seja, surdas – que ainda eram tidas como impossíveis de 

viverem em sociedade, desencadeando o processo de inclusão escolar e social, 

com o atendimento às pessoas surdas. 

 
No século XVI, foram dados passos decisivos na melhoria do atendimento 
às pessoas portadoras de deficiência auditiva que, até então, via de regra, 
eram consideradas como „ineducáveis‟, quando não possuídas por maus 
espíritos. (GARCIA, 2011 [ON-LINE]) 

 

Na Europa, iniciam-se a construção de locais de atendimento exclusivo para 

as pessoas com deficiência, que antes eram tratadas junto com os pobres, velhos e 

doentes, mostrando que deficiência ainda era sinônimo de pobreza e doença. E 

diante do exposto, foi fortalecido o pensamento que as pessoas com deficiência 
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eram seres humanos, embora a Igreja ainda não as considerasse dignas de 

exercerem o sacerdócio. 

Entre 1830 e 1840, houve na França, uma caçada às crianças anormais, não 

para lhes oferecer nenhum tipo de tratamento ou atendimento educacional, uma vez 

que a lei do ensino obrigatório só seria instituída em 1881. 

 
A questão não surgiu, pois, como um problema do sistema de ensino: essas 
crianças não iam à escola e impediam os pais de trabalhar. Foram, então, 
encaminhadas aos pavilhões especiais dos hospícios, criados naquele 
período, a fim de liberar os pais para trabalho. (LOBO, 2015, p. 229). 

 

Tal caçada visava expurgar da sociedade uma parcela da população que 

sempre associada à pobreza e a feiura, e invisibilizada por ser considerada desigual, 

era tratada como monstruosidade, inapropriada de fazer parte do convívio humano 

e, portanto, apropriada para ser exterminada ou eliminada da humanidade, por se 

constituir em um atraso para toda a sociedade. 

Na Idade Contemporânea, precisamente no século XIX, nos Estados Unidos, 

começam a desenvolver uma atenção específica para os veteranos de guerras ou 

outros conflitos militares, criando, em 1867, a Lei Nacional para Soldados 

Voluntários Deficientes, que mais tarde, em 1911, veio beneficiar com a garantia de 

moradia e alimentação, os fuzileiros navais que viessem a adquirir limitações físicas.  

Assim, no começa no Séc. XX, a atenção às crianças com deficiência, 

trazendo consigo o desenvolvimento de especialidades, programas de reabilitação 

específicos para cada tipo de deficiência, programas e centros de treinamento e 

assistência para veteranos de guerra, na Grã-Bretanha, França e Estados Unidos. 

Desta maneira, respaldam-se o cuidado e a atenção a todas as pessoas com 

deficiência, e em 1919, no âmbito internacional, a Comissão Central Para o Cuidado 

do Deficiente se reuniu na Grã-Bretanha, para discutir e viabilizar leis de amparo ao 

“deficiente”.  

Em 1948, finaliza-se a redação da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH), documento assinado por vários países, contra a opressão e a 

discriminação de seres humanos, marcando a história dos direitos humanos. Criada 

e elaborada pela Organização das Nações Unidas-ONU, a DUDH, proclamando os 

direitos fundamentais dos homens e das mulheres, assim como a dignidade da 

pessoa humana, objetivando a garantia destes para todos. No seu artigo 1º, 
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reconhece que “Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e 

direitos”. Marchesi (2004) considera que tal documento pode ser considerado como 

base e ou fundamento ideológico das escolas inclusivas. E, segue o autor afirmando 

que: 

 
[...] os poderes públicos têm a obrigação de garantir um ensino não 
segregador, que se prolongue posteriormente na integração da sociedade, a 
todos os alunos, sejam quais forem suas condições físicas, sociais ou 
culturais. Dessa perspectiva, o problema não está em analisar em que 
condições os alunos com necessidades educativas especiais podem ser 
escolarizados na escola regular [...]. (MARCHESI, 2004, p. 26). 

 

O direito à educação também foi proclamada na DUDH e já anteriormente 

reafirmado pela Declaração Mundial sobre Educação para Todos: “Qualquer pessoa 

portadora de deficiência tem o direito de expressar seus desejos com relação à sua 

educação, tanto quanto estes possam ser realizados” (UNESCO, 1994, p. 3). Vale 

destacar que este direito é também enfatizado pela Declaração de Salamanca. 

Para que possamos viabilizar a concretização e a legitimação dos direitos à 

educação para a pessoa com deficiência, convém uma atenção maior na 

observação das necessidades educativas e pessoais de cada uma delas, 

entendendo que cada pessoa tem características próprias. Assim, cabe aos 

professores serem criteriosos, estabelecendo metas a partir das observações feitas 

para incluir a pessoa, respeitando-se às suas especificidades, de modo a não causar 

constrangimentos. Silva (2015), registra que: 

 
Na Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência (UNESCO, 
1999), os Estados-partes reafirmaram que essas pessoas têm os mesmos 
direitos e as mesmas liberdades fundamentais que as demais. É também 
direito delas não serem submetidas à discriminação com base na 
deficiência, emanado da dignidade e da igualdade inerentes a todo ser 
humano. (SILVA 2015, p. 96) 
 

Diante de todas as leis internacionais supracitadas, aqui compreendo que os 

direitos são constituídos pelas sociedades humanas que elegem suas normas e 

condutas para organizar seu povo, seu Estado, seu país.  

O Brasil é um país formado pelo encontro de distintos grupos étnicos: as 

várias tribos indígenas, os branco portugueses, e os negros de diversos países da 

África. Cada grupo já possuía suas próprias leis, seus costumes, suas identidades, 
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suas formações sociais, e juntos, compuseram o que aqui chamo de caldeirão 

cultural, que somados aos tratados internacionais, vieram corroborar para a 

construção de uma sociedade que hoje se organiza em torno de leis que respaldam 

os direitos das pessoas com deficiência. Mas historicamente, o comportamento das 

culturas formadoras da nossa identidade diante das pessoas com deficiência, e o 

tratamento oferecido a estas, não diferenciou muito dos outros povos já relatados.  

Acerca dos índios, os primeiros habitantes, existem relatos que eles gozavam 

de boa saúde, e raramente se achava um deles com alguma deficiência, e estas 

quando existiam, eram de origem traumática: 

 
[...] possuíam uma robusta constituição física, fortes e sadios, e por isso 
poderia ter sido um dos fatores que reforçavam a política de exclusão, 
eliminando todos aqueles que nascessem ou viessem à apresentar algum 
tipo de deficiência visível, fora dos padrões pré-estabelecidos pela tribo. 
(FIGUEIRA, 2008, p. 23). 
 

Em muitos relatos que se ouviu acerca dos índios brasileiros, quase todos os 

retratavam como se fossem um só povo, com uma única cultura, compondo uma 

unidade. Porém recentemente, a antropologia tem denunciado essa unificação que 

exclui e elimina, anunciando a existência de vários povos de costumes, identidades, 

línguas e tradições diferenciadas. E disto, nos diz Figueira (2008, p. 22), que: “Cada 

nação indígena possuía crenças e rituais religiosos diferenciados, embora todas as 

tribos acreditavam (SIC) nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados”. 

Em meio à esta diversidade cultural, muitas sociedades indígenas tinham por 

tradição, eliminar as crianças nascidas com deficiência, acreditando serem elas, a 

personificação do mal.  

 
Em muitos relatos de historiados (SIC) e antropólogos, estão registradas 
várias práticas de exclusão entre os índios. Quando nascia uma criança 
com deformidades físicas era imediatamente rejeitada, acreditando-se que 
trariam maldição para a tribo, ou coisas da natureza. Uma das formas de se 
livrar delas era abandonar os recém-nascidos nas matas, ou atirá-las de 
montanhas e, nas mais radicais atitudes, até sacrificá-las em chamados 
rituais de purificação. (FIGUEIRA, 2008, p. 22). 

 

Os portugueses, com seus costumes importados da Europa, trouxeram todos 

seus preconceitos acerca das deficiências humanas, mas trouxeram também seus 

serviços de saúde, que embora precários, eram o que tinham de oficial, na época, 

para atender aos adultos daquela etnia, que adquiriam algum tipo de deficiência. 
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O início da colonização brasileira não foi tão sereno para os portugueses, pois 

há relatos que: 

 
[...] os colonos sofriam muito com a quantidade de insetos nocivos à sua 
saúde bem-estar. Afetavam-nos muito também os males próprios dos 
trópicos e característicos de uma terra nunca desbravada, alguns deles de 
natureza muito grave e que acabavam levando a severas limitações de 
natureza física ou sensorial. (SILVA, 1986, p. 276). 

 

As crianças brancas nascidas com deficiência eram abandonadas em 

florestas para serem devoradas por animais e as que contavam com a sorte, eram 

abandonadas nas rodas de expostos mantidas pela Igreja, por meio das Santas 

Casas de Misericórdia. 

 
As primeiras iniciativas de atendimento à criança abandonada no Brasil se 
deram, seguindo a tradição portuguesa, instalando-se a roda dos expostos 
nas Santas Casas de Misericórdia. Em princípio três: Salvador (1726), Rio 
de Janeiro (1738), Recife (1789) e ainda São Paulo (1825), já no início do 
império Outras rodas menores foram surgindo em outras cidades após este 
período. (FIGUEIRA, 2008, p. 36). 

 

Acerca destas casas: 

 

[...] quase todas essas pobres Casas de Misericórdia mantinham a 
tristemente famosa Roda dos Expostos, na qual muitos recém-nascidos  
com deformações foram colocados por mães desesperadas, tendo eles sido 
criados em orfanatos ou em conventos, como elementos à margem da 
sociedade. (SILVA, 1986, p. 275) 
 

Quanto aos africanos, vindo por meio de imigração forçada, sabemos que não 

tinham livre arbítrio de decidir qualquer coisa que fosse, porque estavam 

escravizados. Para eles, era comum conviver com inúmeras punições previstas em 

leis que causavam deficiências físicas ou sensoriais, pelas mutilações decorridas 

dos castigos físicos a que eram submetidos e à própria exploração da escravidão. 

Para Lobo (2015, p. 215), o negro na condição de escravo era um “corpo 

descartável do poder médico”, havendo poucas possibilidades para qualquer 

tratamento, uma vez que médicos eram naquela época, muito escassos. Os castigos 

físicos, além do trabalho escravo, principalmente nos engenhos, foi um grande 

responsável pelos inúmeros casos de amputações e mortes de homens e mulheres, 

por acidentes de trabalho. 
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Lobo (2015, p. 171), nos relata que “Era comum encontrar nas fazendas de 

açúcar escravas sem braço”. E a mesma autora nos alerta: “Não foram os engenhos 

os únicos responsáveis pelos aleijões, pelas deformações” (LOBO, 2015, p. 175). Os 

trabalhos nas minas de ouro também produziram suas mazelas. “[...] os escravos 

trabalhavam sempre curvados o dia inteiro, com os pés dentro d‟água, o que 

acarretava, nos corpos mais jovens ainda em crescimento, deformidades para o 

resto da vida” (LOBO, 2015, p. 175 APUD MATTOSO, 1982, p. 136). 

“Além das deformidades físicas diretamente acarretadas pelo trabalho, havia 

com frequência as marcas da doença da cegueira” (LOBO, 2015, p. 177). Como 

pudemos perceber com Lobo, as deformidades físicas em pessoas negras 

escravizadas, geralmente eram decorrentes de maus tratos e das suas condições de 

trabalho que quando não os mutilavam, ou os matavam, causavam modificações 

nas suas estruturas ósseas, além de cegueira, causada pelos trabalhos a que eram 

submetidos. 

No século XIX, surge no Brasil, uma nova mentalidade a respeito do 

tratamento dispensado às pessoas com deficiência que deixa de ser problema da 

família e passa a ser responsabilidade do Estado. Nisto, vão surgindo instituições 

que se propõem assistir pessoas com deficiência, a exemplo do Imperial Instituto 

dos Surdos-Mudos, criado pela Lei de nº 939 de 26/09/1857, e que por força do 

Decreto-Lei nº 3.198, de 06/07/1957, passou a chamar-se Instituto Nacional de 

Educação de Surdos (INES), nome que conserva até hoje. Este órgão específico, 

singular e integrante da estrutura organizacional do Ministério da Educação, 

conforme Decreto n° 6.320, de 20 de dezembro de 2007, ainda é referência nacional 

na área da surdez, além de ser dotado de autonomia limitada, e subordinado 

diretamente ao Ministro de Estado da Educação e articulado com a Secretaria de 

Educação Especial. 

Essa instituição funcionava como um asilo, acolhendo as pessoas surdas do 

sexo masculino, vindos de todos os cantos do País, uma vez que muitos deles eram 

abandonados pelas famílias. Em 1931, o externato feminino foi criado, oferecendo 

oficinas de costura e bordado, com o objetivo de ensinar a profissão de costureira ou 

bordadeira para as moças surdas, legitimando-se o seu caráter profissionalizante. 

 
Durante os anos 50, ocorreu uma série de ações importantes como a 
criação do primeiro curso normal para professores na área da surdez e a 
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visita de Helen Keller, cidadã americana, surda e cega, cuja trajetória de 
vida é um exemplo até os dias de hoje. (FIGUEIRA, 2008, p. 91). 

 

Em 1854, inaugura-se o Instituto de Cegos do Rio de Janeiro, atual Instituto 

Benjamin Constant (IBC); em 1868, funda-se o Asilo dos Inválidos da Pátria 

(fechado em 1976). Nesse período surgem duas novidades: a preocupação com os 

militares mutilados e velhos, e a maior atenção na educação dos órfãos filhos de 

militares. 

 O Modelo Médico de Educação, opção curativa e não preventiva, foi um tipo 

de educação criada e dirigida por médicos, fundada no século XX, que veio trazendo 

em 1939 o Instituto Paranaense de Cegos, nos anos 1940 e posteriormente, o 

Hospital-escola e a criação do Hospital das Clínicas em São Paulo, além de mais 54 

estabelecimentos de ensino regular para indivíduos com deficiência, sendo que 11 

especializados, lembrando que na época, qualquer tipo de deficiência era 

considerado doença, e desta forma, tratada. Esse foi o motivo pelo qual as pessoas 

com deficiência passavam a vida presas em ambientes hospitalares e assistenciais, 

sem nenhuma ocupação ou estímulo que pudesse motivar ou estimular seu 

aprendizado, sua interação ou a socialização com o mundo. 

Em uma nova reconfiguração da sociedade, por meio de exigências legais, 

cidadãos engajados principiam a luta de pais e responsáveis por crianças com 

deficiência, e no ano de 1940, cunha-se o Termo “Crianças Excepcionais”, para 

designar as crianças com deficiência mental, validando e legitimando os seus 

direitos sociais. Diante do exposto, o movimento organizado pressiona o Estado, e 

no ano de 1981, buscando o “modelo-social”, conseguem a extinção do modelo 

“médico-clínico”: atendimento em que médicos eram tidos como especialistas em 

educação de pessoas com deficiências, protagonizando o papel de educador, em 

época que não se tinha conhecimento sobre os tipos e especificidades de 

deficiências e suas potencialidades, e por isto, a pessoa que fosse acometida de 

deficiência mental, era tratada como doente mental. 

Em 1926 é criado o Instituto Pestalozzi (IP), em São Paulo, com o intuito de 

alicerçar o atendimento de crianças e adolescentes, no tratamento de doenças 

mentais. Em 1945 temos o 1º AEE às pessoas com superdotação; e em 1952, a 

Sociedade Pestallozzi de São Paulo, substitui o instituto com o mesmo nome, e em 

1954, no Rio de Janeiro, inaugura-se a Associação pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE). 
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Ademais, as instituições especializadas e as escolas especiais como espaços 

educativos, quando utilizados sem a parceria da escola comum são para Silva e 

Costa (2015, p. 12) “[...] espaços verdadeiramente contrários à humanização e ao 

desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens adultos em sociedade”. E 

assim, os sistemas de educação contribuíram histórica e socialmente para a 

manutenção da segregação imposta aos indivíduos com deficiência, nos espaços de 

aprendizagem, na medida em que privava os alunos de usufruírem as escolas 

regulares, para frequentarem somente os espaços especializados em tratar as 

pessoas com deficiência, privando-os das experiências do convívio com os outros 

alunos e de outras vivências. 

A partir de 1961, surge uma maior conscientização em relação à educação de 

crianças e jovens com deficiência, sendo institucionalizada a Educação Especial, por 

meio da LDB 4024, em 20 de dezembro de 1961 – Educação Especial, e no ano de 

1981 é comemorado o Ano Internacional da Pessoa Deficiente (AIPD). 

 
Historicamente, podemos dizer que o debate, as ações e a formulação de 
projetos, programas e políticas que buscam interagir os fundamentos dos 
direitos humanos com a área da educação são muito recentes, uma vez que 
começa a ter evidências de forma mais orgânica, articulada e como política 
pública com o processo de redemocratização do país, após o golpe civil e 
militar de 1964, que durou 21 anos. (SILVA, 2015, p. 92). 

 

Devido às inúmeras práticas discriminatórias adotadas por muitos seres 

humanos, as pessoas com deficiências ficaram afastadas da sociedade, e, depois 

de muito tempo, muito esforço e muitas lutas, foram sendo “toleradas” em algumas 

escolas, embora essas instituições e o Estado não manifestassem nenhuma 

preocupação considerável com o aprendizado desses alunos, criando para eles os 

“depósitos de loucos e de seres disformes”; denominadas escolas especiais, 

implantados em instalações muitas vezes precárias e ou impróprias. Essas “classes 

especiais” eram geralmente, localizadas preferencialmente nos fundos das escolas 

para que não atrapalhassem a dinâmica escolar oferecida aos “normais”, sem lhes 

oferecer nenhum tipo de atendimento pedagógico ou humano. 

A partir da década de 1980, os movimentos sociais passaram a exigir a 

criação de políticas públicas de educação e uma legislação mais sólida, que 

pudesse legitimar a presença de pessoas com deficiência na escola e demais 

instâncias sociais. 



40 
 

De acordo com os documentos oficiais, a obrigatoriedade da educação na 

Constituição Federal-CF de 1988, reafirma e amplia o que está definido na DUDH, 

no art. 26º: “Toda a pessoa tem direito à educação, e deve ser gratuita e obrigatória 

no ensino fundamental” (UNESCO, 1948). 

 
No bojo dessas mudanças, a educação se volta aos direitos humanos de 
maneira a contribuir à diferenciação dos indivíduos e à inclusão como 
condição primordial na conscientização dos limites sociais e na participação 
social como alternativa de combate à violência e à manifestação do 
preconceito contra os indivíduos com deficiência. (SILVA; COSTA, 2015, p. 
12). 

 

Desta forma, crianças e adolescentes foram sendo matriculados em escolas 

comuns, porque um dos maiores e mais fortes argumentos que alicerçam a 

Educação Especial é que a educação não segregacionista faz parte dos direitos 

humanos, muito embora a instituição escola continuasse acreditando que inclusão 

era apenas permitir a presença de alunos com deficiência em sala de aula, sem dar-

lhes condições para a sua aprendizagem, conhecimento ou autonomia, apenas 

“permitindo-lhes” a presença física, desde que estes alunos pudessem manter-se 

“invisíveis”. 

 

1.2 BASE LEGAL DA INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 
 Envolvido em muitas discussões acerca dos direitos da pessoa com 

deficiência, o Brasil teve que assumir compromissos, e visando cumprir às 

exigências mundiais e os acordos firmados, começa a rever o atendimento aos 

alunos com deficiências. Em 1961, torna-se obrigatório o atendimento aos alunos 

com deficiência, dentro do sistema geral de ensino, por meio das disposições da 

LDB nº 4.024/61, que viria fundamentar o direito dos “excepcionais” à educação. 

 
A discussão sobre a inclusão escolar é objeto de interesse em muitos 
países. E no Brasil não poderia ser diferente. Do ponto de vista da 
legislação o Brasil está em vanguarda em relação a muitos países da 
Europa e da América do Norte no que concerne a educação inclusiva. 
(FIGUEIREDO, 2010, p. 51). 
 

            Em 1969 nas leis da educação nacional, percebe-se que já se pensava em 

apoiar o aluno que precisasse ausentar-se da escola, oferecendo um serviço de 

acompanhamento domiciliar, por meio do Decreto de Lei nº 1.044 de 21/10/1969, 
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determinando em seu artigo 2º que se deveria “Atribuir a esses estudantes, como 

compensação da ausência às aulas, exercícios domiciliares com acompanhamento 

da escola, sempre que compatíveis com o seu estado de saúde e as possibilidades 

do estabelecimento”.  

A Lei nº 5.692/71 vem alterar a LDBEN nº 4.024 de 1961, ao definir 

“tratamento especial para os alunos com deficiências físicas, mentais, os que se 

encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os 

superdotados”. A má interpretação da lei reforçou o encaminhamento destes alunos 

para as classes e escolas especiais, uma vez que as escolas alegavam que não 

tinham como atender às necessidades educacionais especiais destes alunos. Este 

retrocesso pode ser considerado como um grande prejuízo para a escolarização e o 

aprendizado de muitas pessoas, penalizados por uma distorção de interpretação, 

usada para fortalecer o preconceito e a exclusão das pessoas com deficiência. 

Em 1973, foi criado no Ministério da Educação (MEC) o Centro Nacional de 

Educação Especial (CONESP), responsável pela gerência da educação especial no 

Brasil. Este organismo, com ideais integracionistas, veio incentivar algumas ações 

educacionais especiais para as pessoas com deficiência e também para as 

superdotadas, porém ainda em regime assistencialista, como ação isolada. 

Como consta nos documentos oficiais:  

 
Nesse período, não se efetivava uma política pública de acesso universal à 
educação, permanecendo a concepção de „políticas especiais‟ para tratar 
da temática da educação de alunos com deficiência e, no que se refere aos 
alunos com superdotação, apesar do acesso ao ensino regular, não é 
organizado um atendimento especializado que considere as singularidades 
de aprendizagem desses alunos. (BRASIL, 2008, ON-LINE). 

 

A Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes surge no ano de 1975, e 

em 1983 a Confederação Internacional do Trabalho, em Genebra. No ano de 1989, 

acontece a Convenção Sobre os Direitos da Criança, e em 1990 a Declaração 

Mundial Sobre Educação Para Todos. Em 1994, a Declaração de Salamanca, em 

1999, a Convenção de Guatemala, lembrando que todos estes eventos passaram a 

influenciar a formulação de políticas públicas na esfera da Educação Especial e 

Inclusiva. 

A CF de 1988 traz como um dos seus objetivos principais: “promover o bem 

de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
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formas de discriminação” (art. 3º inciso IV); no artigo 205, estabelece a educação 

como um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o 

exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Já o artigo 206, no inciso I, 

declara como princípio para o ensino, a “igualdade de condições de acesso e 

permanência na escola”, como dever do Estado. Este documento é a lei maior que 

garante educação para todas as pessoas, e o seu artigo 208, inciso III explicita os 

deveres do Estado Brasileiro em relação à educação, estabelecendo a oferta do 

atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de 

ensino, às pessoas com deficiência. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei de nº 8.069 de 

13/07/1990, por meio do artigo 55, foi criado para atender a legislação específica 

das crianças e adolescentes, protegendo seus interesses, e em tempo, determina 

que seu público-alvo tenha direito de estudar na rede regular de ensino, sendo 

matriculados por pais e ou responsáveis. 

No ano de 1994, é publicada a Política Nacional de Educação Especial 

(PNEE), e o documento tem o intuito de orientar o processo de „integração 

instrucional‟, condicionando o acesso às classes comuns do ensino regular àqueles 

que “[...] possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades 

curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos 

normais” (PNEE, 1994).  Ainda assim, a política não garante que sejam valorizadas 

as especificidades, tempos e expectativas de aprendizagem dos alunos com 

deficiência no ensino comum, mantendo a responsabilidade da educação destes, 

exclusivamente na modalidade da Educação Especial. 

A LDBEN de nº 9.394/96, no seu artigo 59, preconiza que: 

 
[...] os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículo, métodos, 
recursos e organização específicos para atender às suas necessidades; 
assegura a terminalidade específica àqueles que não atingiram o nível 
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 
deficiências e; a aceleração de estudos aos superdotados para conclusão 
do programa escolar. Também define, dentre as normas para a organização 
da educação básica, a „possibilidade de avanço nos cursos e nas séries 
mediante verificação de aprendizado‟ (art. 59, inciso V, BRASIL, 1996). 

 

No mesmo documento, no artigo 37, a lei prevê “oportunidades educacionais 

apropriadas consideradas as características do alunado, seus interesses, condições 

de vida e de trabalho, mediante cursos e exames” (BRASIL, 1996). 
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O Decreto nº 3.298, de 1999, que regulamenta a Lei nº 7.853/89, “ao dispor 

sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 

define a Educação Especial como modalidade transversal”, para todos os níveis e 

modalidades de ensino e enfatiza, ainda, a educação especial como complementar 

ao ensino regular. 

Por meio da resolução CNE/CEB nº 2/2001, no artigo 2º, o MEC determina 

que: 

 
Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às 
escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades 
educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma 
educação de qualidade para todos. (MEC/SEESP, 2001) 

 

Nesta perspectiva, podemos compreender que, tendo consciência de que os 

estudantes com deficiência necessitam que lhe sejam oferecidas condições 

necessárias para o seu aprendizado, o MEC afirma que: “As Diretrizes ampliam o 

caráter da educação especial para realizar o atendimento educacional especializado 

complementar ou suplementar a escolarização”. 

O primeiro Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 10.172/2001, foi criado 

para se garantir uma escola inclusiva, em que fosse respeitada a diversidade 

humana, obrigando os sistemas de ensino a favorecerem o atendimento às 

necessidades especiais dos alunos. 

Para amparar as pessoas que não dispõem da fala como instrumento de 

comunicação, foi criada a Lei nº 10.436/02, que reconhece a Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS), como parte integrante da educação especial, e meio legal de 

comunicação e expressão, que na sua obra Escola Inclusiva, Reily (2012) relata: 

 
[...] a comunidade surda no Brasil, representada pela FENEIS (Federação 
Nacional de Educação e Integração dos Surdos), vem sendo a grande 
responsável pela divulgação da Libras (Língua Brasileira de Sinais), 
militando a favor de uma política de presença de intérpretes em todos os 
órgãos públicos e na mídia televisiva, como todos temos tido ocasião de 
confirmar como público telespectador. (REILY, 2012 p. 116-117). 

 

Desta forma, a lei determina que sejam garantidas formas institucionalizadas 

de apoiar o uso e difusão da língua em questão, bem como a inclusão da disciplina 

de Libras como parte integrante do currículo nos cursos de formação de professores 

e fonoaudiologia. 
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Quanto ao braille ou (braile), que para o Wikipédia (2016, [on-line]) é um 

sistema  de leitura com tato para cegos, inventado pelo francês Louis Braille no ano 

de 1827 em Paris”, a Portaria de nº 2.698/02, aprova diretrizes e normas para o seu 

uso, o ensino, a produção e a difusão do sistema, em todas as modalidades de 

ensino, compreendendo o projeto da Grafia Braile para a Língua Portuguesa e a 

recomendação para o seu  uso em todo o território nacional. 

Acerca do braile, afirma que: 

 
Assim como ocorreu na história da educação do surdo, as primeiras 
tentativas de tornar a leitura e a escrita acessível aos cegos também se 
deram durante os séculos do iluminismo, não por coincidência, mas porque 
as concepções sobre a aprendizagem humana haviam se modificado. Já 
não se concebia mais o deficiente como alguém que pagava pelo pecado 
original com sua deficiência (portanto, merecedor do estigma), nem como 
pessoa incapaz de aprender. No caso da deficiência visual, porém, 
diferentemente do processo de educação de surdos na França, que surgiu 
no contexto religioso, o projeto pedagógico com os cegos teve origem 
secular. (REILY, 2012 p. 141). 

 

No ano de 2003, o MEC cria o Programa de Educação Inclusiva (PEI): direito 

à diversidade, com a finalidade de transformar os sistemas de ensino em sistemas 

educacionais inclusivos, promovendo ampliação no processo de formação de 

gestores e educadores nos municípios brasileiros, para a garantia do direito de 

acesso de todas as pessoas à escolarização, a organização do AEE, e a promoção 

da acessibilidade. 

O Ministério Público Federal (MPF), no ano de 2004, divulga o documento “O 

Acesso de Alunos com Deficiência às Escolas e Classes Comuns da Rede Regular”. 

O objetivo de tal documento é disseminar os conceitos e diretrizes mundiais para a 

inclusão, reafirmando o direito e os benefícios da escolarização de alunos com e 

sem deficiências, em turmas comuns do ensino regular, já que para o nosso 

entendimento, “[...] a nossa educação se define como o ritual de passagem para 

exercer uma cidadania que implica o exercício de direitos e obrigações que todo 

sujeito tem ao nascer” (JACOBO, 2015, p. 64).       

Com ênfase na inclusão social e educacional, o governo federal criou o 

Decreto de nº 5.296/04 para regulamentar as Leis nº 10.048/00 e nº 10.098/00, que 

estabelece normas e critérios para a promoção da acessibilidade às pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida. Nesta perspectiva, é implementado o 

Programa Brasil Acessível, objetivando a promoção, o apoio e o desenvolvimento de 
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ações que garantam a acessibilidade. O Programa Brasileiro de Acessibilidade 

Urbana – Brasil Acessível – foi lançado no dia 02/06/2004, tendo como principal 

objetivo, “[...] incluir uma nova visão no processo de construção das cidades que 

considere o acesso universal ao espaço público por todas as pessoas e suas 

diferentes necessidades”. Acerca disto, temos que: 

 
O Programa Brasileiro de Acessibilidade Urbana tem como objetivo 
estimular e apoiar os governos municipais e estaduais a desenvolver ações 
que garantam a acessibilidade para pessoas com restrição de mobilidade 
aos sistemas de transportes, equipamentos urbanos e a circulação em 
áreas públicas. Trata-se de incluir, no processo de construção das cidades, 
uma nova visão que considere o acesso universal ao espaço público. 
(BRASIL, 2004 [ON-LINE]). 

 

Para regulamentar a Lei nº 10.436/2002, foi estabelecido o Decreto federal de 

nº 5.626/05, o ensino de Libras como língua, visando a inclusão de alunos surdos. 

Desta maneira, torna-se obrigatório a inclusão de Libras como disciplina curricular, 

assim como a formação e a certificação do professor, instrutor e tradutor/intérprete 

de Libras, e o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua para alunos 

surdos, além da organização da educação bilíngue no ensino regular. 

Em 2005, implantam-se os Núcleos de Atividade das Altas 

Habilidades/Superdotação (NAAH/S), em todos os estados e no Distrito Federal. 

Nesta perspectiva, são formados os centros de referência para o atendimento 

educacional especializado aos alunos com altas habilidades/superdotação, a 

orientação às famílias e a formação continuada aos professores. 

No ano de 2006, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, o Ministério da 

Educação, o Ministério da Justiça e a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) lançam o Plano Nacional de Educação 

em Direitos Humanos, que vem fomentar, no currículo da educação básica, as 

temáticas relativas às pessoas com deficiência, desenvolvendo ações afirmativas 

que irão possibilitar a inclusão, o acesso e a permanência na educação superior. 

De acordo com o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), em 2007 foi 

lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), que seria reafirmado pela 

Agenda Social de Inclusão das Pessoas com Deficiência que trazia a 

obrigatoriedade da acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, e a 

Implantação das Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), e a formação docente 

para o AEE. 
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Quanto às Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), o Decreto Federal de nº 

6.571, de 17 de setembro de 2008, a define no Artigo 3º, Parágrafo 1º, como 

“ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e 

pedagógicos para a oferta do atendimento educacional especializado”. Portanto, 

acredito que estas podem ser consideradas como um espaço privilegiado de 

aprendizagens e vivências, dispondo de materiais e equipamentos pedagógicos que 

serão usados com o objetivo de facilitar o aprendizado dos alunos com 

necessidades educacionais especiais, deficiências, transtornos globais do 

desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Para Alves e Guareschi (2012), 

a SRM se constitui em: 

 
[...] espaço também de avaliação pedagógica, pois nela o professor do AEE 
avalia quais as possibilidades desse aluno e quais os recursos a serem 
utilizados, caso o aluno precise do Atendimento Educacional Especializado. 
O atendimento será organizado na Sala de Recursos Multifuncionais de 
acordo com o planejamento do professor que organizará o cronograma de 
atendimento. (ALVES; GUARESCHI, 2012, p. 44). 

 

E, acerca da função docente do AEE, as mesmas autoras afirmam que: 

 
O professor do AEE utilizará esse espaço para trabalhar em turno inverso 
ao do ensino regular, de acordo com a necessidade específica de cada 
aluno. No trabalho com um aluno com paralisia cerebral, comprometimento 
na fala e motor, por exemplo, poderá ser trabalhada a comunicação 
aumentativa e alternativa e cabe ao professor estabelecer quais adaptações 
serão necessárias para que esse aluno possa construir seu aprendizado. 
(ALVES; GUARESCHI, 2012, p. 44). 

 

As autoras dizem ser essa apenas uma ilustração, pois, considerando que as 

pessoas são diferentes, nem todos os alunos com PC precisarão dos mesmos 

recursos ou das mesmas adaptações dos recursos pedagógicos.  

A garantia do acesso e a permanência de alunos no ensino regular, assim 

bem como o atendimento às necessidades educacionais especiais dos mesmos, se 

dão por meio do Decreto federal de nº 6.094/2007, estabelecido pelas diretrizes do 

Compromisso Todos pela Educação. 

Com o aumento da quantidade de cidadãos, envolvidos na luta pelos direitos 

das pessoas com deficiência, o Brasil se vê obrigado a criar ações que venham 

garantir esses direitos em todas as esferas da sociedade. E a escola, sendo um 

território de socialização, criação, experiências, discussão e aprendizado, dentre 
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outros, como instituição, pode ser transformada em um privilegiado espaço de 

conhecimento e cultura, com infinitas possibilidades de construção/reconstrução da 

responsabilidade social, para a garantia dos direitos humanos, pois a educação é 

um direito social: 

 
A educação é um bem e um direito humano de que ninguém pode ser 
privado, já que contribui para o desenvolvimento dos povos e das 
sociedades. O enfoque da Unesco, global e fundamentado nos direitos 
humanos, é favorável a uma educação inclusiva de qualidade que satisfaça 
às necessidades básicas de aprendizagem, que enriqueça a vida de todos 
os educandos, independentemente de origem ou circunstâncias, com 
especial importância sendo atribuída aos grupos mais vulneráveis e 
marginalizados. (UNESCO, 2008, p. 6). 

 

Ao reconhecer que todos os seres humanos são iguais, e respeitando os 

direitos das pessoas com deficiência, no dia 13 de dezembro de 2006, em Nova 

York, aconteceu a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

adotada na Assembleia Geral das Nações Unidas, por líderes mundiais. Esta 

convenção, alvo de intensos trabalhos e negociações que durou um período de 5 

anos, estabelecia que os países eram responsáveis por garantir um sistema de 

Educação Inclusiva em todas as etapas de ensino,  e foi aprovada por 127 países, 

dentre eles, o Brasil.  

Aqui implantados na legislação nacional, os ideais da Convenção ganharam 

significativo espaço no novo PNE, que como singular documento, vem procurando 

universalizar a educação brasileira, propondo uma sistematização da Educação 

Especial em todos os níveis, modalidades e etapas de ensino, de forma a cumprir as 

leis estabelecidas. 

O atual PNE, documento, aprovado pela Presidência da República, por meio 

da Lei de nº 13.005, de 25 de julho de 2014, traça vinte metas para que sejam 

cumpridas em 10 anos, a contar da publicação desta Lei, na forma do anexo, com 

vistas ao cumprimento do disposto no art. 214 da nossa Constituição. Apresenta 

como diretriz de nº II, a universalização do atendimento escolar, que contempla a 

Educação Especial, prescrito em todo o seu corpo, com a finalidade de proclamar os 

direitos da pessoa com deficiência em todos os níveis de educação, pregando a 

sistematização de uma escola inclusiva que venha oferecer atendimento à 

diversidade humana. 
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Embora em todo o PNE esteja contemplada a Educação Especial e Inclusiva, 

a sua meta 4, composta por 19 estratégias, reafirma a inclusão escolar das pessoas 

com deficiência, garantindo assim o seu acesso e permanência na escola, e 

oferecendo condições para que ocorra o aprendizado, nos dando  respaldo  e 

orientações para e como implementar uma educação inclusiva no Brasil, 

respeitando-se todas as especificidades dos alunos. Ainda a meta 4 vem propor: 

 
Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia 
de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, 
classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. (PNE 
2014 [ON-LINE]) 
 

E, como pudemos ver, o PNE nasce influenciado pela Convenção sobre a 

Pessoa com Deficiência da ONU, sendo de fundamental importância no projeto de 

(re)democratização da sociedade brasileira, compreendo aqui, que esta  

(re)democratização  seja válida quando venha abrir espaços de oportunidades para 

todas as crianças com e sem deficiência, junto com suas famílias, na medida em 

que possam usufruir do direito de serem matriculadas regularmente e sejam 

acolhidas no ambiente, tendo o direito a participar, de acordo com as suas 

possibilidades, de todas as atividades e ações da escola como protagonistas do seu 

processo de aprendizagem. 

Talvez um dos maiores desafios da implementação da meta nº 4, seja que 

não temos instrumentos adequados para cumprir todas as estratégias no prazo de 

vigência, e que há a possibilidade de dificuldades para se acompanhar a 

aplicabilidade dos indicadores que são escassos e precários, não ajudando a traçar 

um panorama geral da oferta e procura da educação especial, na perspectiva da 

educação inclusiva. Embora todos os impasses sejam concretos, esta é uma lei que 

pode ser viável, porque existe uma procura permanente, por matrícula de crianças 

com deficiência nos sistemas públicos de ensino, e grande parte da sociedade já 

compreendeu a urgência e a importância da educação para todas as pessoas.  

Desta forma, a própria demanda pela educação para a pessoa com 

deficiência, já obriga o poder público a oferecer recursos que viabilizem o 

atendimento de todas as pessoas, respeitando-se as suas especificidades, 

principalmente nas escolas públicas, que constituem em espaços privilegiados de 
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dialogicidade e práticas da educação especial e inclusiva, no Brasil. Tudo isto, 

porque como documento oficial, o PNE é o único tratado que tem valor de 

Constituição no nosso país e, o não cumprimento desta meta, constitui-se como 

violação dos direitos humanos. 

Analisei a meta 4 do referido documento que propõe universalizar a educação 

básica para todos, “preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de 

sistema educacional inclusivo[...]” e receio que o termo “preferencialmente” possa 

gerar discussões porque, atrelado a possibilidades de mais de uma interpretação, 

esta palavra pode ser tomada de maneira incoerente, ferindo os princípios dos 

tratados internacionais, por conta de uma ambiguidade que não pode preceder na 

contemporaneidade. “Lida” de maneira tendenciosa, pode-se concluir que existe a 

possibilidade de as crianças e jovens com deficiência serem matriculados em 

escolas especiais e não obrigatoriamente na rede regular de ensino, como deseja a 

interpretação correta da meta. 

O “preferencialmente” só gera outras interpretações para quem não acredita 

que o contato com as pessoas com deficiência seja benéfico para a reconstrução da 

sociedade, e deseja a segregação deste contingente, pois para tais pessoas que 

não estão inteiradas dos processos da educação inclusiva, esse termo pode gerar 

espaço para preconceitos e discriminação, se entenderem que pode haver a 

possibilidade de enviarem “estes” alunos para escolas especiais e não 

obrigatoriamente na rede regular de ensino. Tal postura mostra que mais uma vez, 

que, documentos com textos ambíguos, em algum momento se interpretados 

erroneamente, podem reforçar a postura excludente e preconceituosa contra a 

pessoa com deficiência – como ocorrido com a LDBEN 5692/71  – quando na 

verdade, a palavra é usada para referir-se tão somente ao AEE, que deve ser 

oferecido aos alunos que dele precisarem. 

Porém, é sempre bom lembrar que este atendimento não deve ser pensado 

como reforço escolar, e sim como um momento em que o aluno tem direito de 

desenvolver suas potencialidades, sabendo que o serviço deve ocorrer dentro da 

própria escola, no turno oposto ao que o aluno estuda. 

Assim, para que seja cumprido o PNE, é importante que se invista em 

práticas curriculares diferenciadas e inclusivas, tendo a escola como um espaço de 

formação, onde as diferenças possam ser respeitadas, evitando-se que estas 

possam ser motivo para qualquer tipo de discriminação. Ainda assim, mesmo 
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quando tais práticas são adotadas, não se pode garantir de imediato, os direitos das 

pessoas discriminadas, e nem uma educação de qualidade para todos, porque 

mudar posturas já cristalizadas em nome de outro modelo de sociedade não é nada 

fácil, ainda mais quando essas novas posturas “beneficiarão” pessoas que 

historicamente foram marginalizadas no meio social. 

De acordo com a LDB 9.394/96, a Educação Especial é a modalidade de 

educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para 

estudantes que, por possuírem necessidades diferenciadas das dos demais alunos, 

no domínio das aprendizagens curriculares correspondentes a sua idade, requer 

recursos pedagógicos e metodologias educacionais específicas e adaptadas para 

que possam usufruir, participar e apropriarem-se dos conhecimentos oferecidos pela 

escola. 

O Plano Municipal de Educação (PME), Lei de nº 3.326/2012 do Município de Feira 

de Santana, foi sancionado em 12 de junho de 2012, pelo então prefeito que 

anteriormente teria tomado providências para sua construção, definindo a Comissão 

para a sua elaboração, oficializada pela Portaria nº 012 de 17 de novembro de 2005, 

composta por técnicos da Secretaria Municipal da Educação, representantes da 

Associação de Professores Licenciados da Bahia (APLB) /Sindicato, e 

representantes do Conselho Municipal de Educação. A Lei Orgânica do município, 

de nº 37 de 1990, determinou, no seu artigo139, que o PME, seria apreciado 

bianualmente pelo Congresso Municipal de Educação, que emitiria parecer acerca 

da sua funcionalidade. 

O Plano de educação de um Município é quem define metas educacionais por 

um período de 10 anos, e obedece às exigências previstas na Lei Federal nº 10.172, 

de 09/01/2001. O documento tem que estabelecer diretrizes e metas para o ensino 

fundamental, médio e superior no Município e, deve ser colaborado em consonância 

com o Plano Estadual de Educação, garantindo a identidade e autonomia do 

Município. 

Composto de 34 metas e estratégias juntas e sem se fazer distinção, o PME-

FSA, ao qual me reportarei apenas de PME, se refere quase que exclusivamente à 

Educação Infantil, voltando para esta  29 das suas metas em atitudes que parecem 

priorizar esta vertente da educação, estabelecendo melhorias em todas as esferas 

desta modalidade.  
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Trazendo algumas ações no âmbito da Educação Especial, no PME está 

estabelecido que: 

 
[...] vem fazendo cumprir as determinações e exigências legais que primam 
pela inclusão dos alunos e alunas com n.e.e. nas classes regulares de 
ensino e oferta de atendimento educacional especializado em instituições 
próprias no turno oposto ao da escolarização. (PME, 2012[ON-LINE]). 
 

No PME está previsto, também, uma parceria com setores da sociedade, no 

sentido de criar e fortalecer: 

 
[...] a formação de redes de cooperação entre os segmentos da educação, 
saúde, trabalho, desenvolvimento social é primordial na consecução de 
ações voltadas para o desenvolvimento e aprendizagem de crianças, 
jovens, adultos e idosos com deficiência. (PME, 2012[ON-LINE) 
 

Na perspectiva, o PME esclarece que tal tarefa trará proposições que 

favorecerão a organização de escolas, oportunizando o convívio com as diferenças, 

respeitando-se as especificidades e as potencialidades de todos os alunos 

matriculados, tendo como finalidade, garantir a oferta de “[...] vagas no ensino 

regular para alunos e alunas com diferentes tipos de deficiência, proporcionando aos 

mesmos o acesso nos diversos níveis e modalidades educacionais. (PME, 2012)”.  

No tocante à Educação Especial, a parte do documento que a refere, relata 

que ela busca cumprir todas as exigências legais nacionais, organizada de forma 

que traz em seu corpo 18 objetivos e metas que contemplam ações que respaldam o 

direito à educação de qualidade para a pessoa com deficiência, reestruturando 

assim, a Educação Especial no município. Nisto, já observo que a SEDUC vem se 

estruturando no cumprimento de leis que amparam a Educação Especial, por meio 

dos seus objetivos e metas como a de nº 16 que propõe:  

 
Implantar, em dois anos, após aprovação deste Plano, Centros 
Pedagógicos Especializados e Multidisciplinares, com fonoaudiólogo, 
psicólogo, pedagogo, psicopedagogo, neurologista, fisioterapeuta, 
profissionais de educação física, assistente social e especialistas nas áreas 
de especificidades, para o atendimento e promoção do melhor 
desenvolvimento dos alunos com deficiências, matriculados na rede regular 
de ensino. (PME, 2012) 
 

Para tanto, em 15/10/2015 foi criado o Centro Interprofissional de 

Atendimento Educacional Professora Marilete Santana Bastos – InterEduc,  que 

segundo a SEDUC,  é um centro especializado na área de Educação Inclusiva, 
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contando, com diversos profissionais de áreas afins, que darão o suporte no 

atendimento de crianças com deficiência, desenvolvendo um trabalho que 

complementará e auxiliará a prática docente, e consequentemente o aprendizado 

desta demanda. 

Na modalidade da Educação Especial, o PME revela o panorama municipal, 

apresentando “[...] uma crescente evolução quanto ao atendimento aos alunos e 

alunas com necessidades educacionais especiais (n.e.e.) em classes regulares de 

ensino” (PNE, 2012), trazendo os seguintes dados acerca da quantidade de alunos 

atendidos pela Educação Especial, “[...] em 2011, na rede municipal de ensino, 588 

estudantes, na rede estadual 144 e na rede privada 513. Em 2003, 184 estudantes 

na rede municipal e 116 na rede estadual” (PME, 2012).  

Neste contexto da Educação Inclusiva, o PME-FSA, na tentativa de estruturar 

a atendimento educacional para as pessoas com deficiência, utiliza-se do polêmico 

termo “preferencialmente”, porém, explicando as condições do seu estabelece que a 

inclusão é necessária no cumprimento das leis que respaldam o direito de educação 

para todos, como consta no art. 208 da CF de 1988. O esclarecimento não deixa 

dúvidas, nem compromete o documento do município, que ainda declara: 

 
[...] faz-se necessário à integração plena dos alunos e alunas com 
necessidades educacionais especiais (n.e.e) às classes escolares 
regulares, fazendo valer, a estes, a oportunidade de usufruir dos seus 
direitos. (PME, 2012). 

 

Diante desses dados, percebo que o município de Feira de Santana vem 

tentando atender a demanda, mas o próprio documento denuncia que: 

 
[...], para que o município possa, de fato, implementar um sistema 
educacional inclusivo, faz-se necessário adotar algumas medidas, pois a 
exigência veemente da sociedade não só visa à consolidação de escolas 
inclusivas, mas, acima de tudo, à concretização de uma educação que 
garanta a todas as pessoas o acesso não só a uma escolarização que 
promova o atendimento à diversidade, mas, acima de tudo, que contemple o 
atendimento à vida em sua totalidade. (PME, 2012). 
 

Ressalto que neste ano (2016), talvez porque a SEDUC não tenha feito uma 

maior divulgação acerca do atendimento, não houve demanda para o APD no 

sistema de educação de Feira de Santana, o que abre uma lacuna na sua oferta. 

Por isto não se estruturou equipe para compor o serviço.    
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Vale destacar que no primeiro semestre deste ano, o PME, documento que 

tem como dever referendar uma gestão democrática e participativa da sociedade, 

após pressão popular, passou por um processo de adequação, segundo as 

diretrizes estabelecidas pelos planos: Nacional e Estadual de Educação.   

As reivindicações surgiram a partir da consciência da não contemplação de 

direitos dos discentes e docentes, e estes, insatisfeitos pala ausência de reserva de 

carga horária para a complementação das atividades pedagógicas, e inadequações 

na aplicabilidade da Educação Especial. Para tanto, foi criada a Comissão de 

Acompanhamento, Avaliação e Adequações do Plano Municipal de Educação de 

Feira de Santana, composta por profissionais da educação e com a participação da 

comunidade, em atividades dialógicas e democráticas, que reavaliaram o 

documento, propondo uma emenda que seguiu para análise e aprovação. 

O Plano Estadual de Educação da Bahia (PEE-BA) foi sancionado pela Lei de 

nº 13.559, de 11/05/2016, pelo governador do Estado, e com vigência de 10 anos, a 

contar da publicação desta Lei, em consonância com o disposto no art. 214 da 

Constituição Federal, no art. 250 da Constituição Estadual e na Lei Federal nº 

13.005, de 25 de junho de 2014. 

No Art. 3º do PEE-BA ficam estruturadas, na forma do Anexo Único, 20 (vinte) 

metas com as suas estratégias específicas, que tendo como referência a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), o censo demográfico e os censos 

nacionais da Educação Básica e Superior, como “[...] bases a serem atualizadas e 

observadas ao longo do processo de acompanhamento deste PEE-BA, sem prejuízo 

de outras fontes e informações relevantes (PEE, 2016). Considero bom destacar que 

no Anexo Único,§ 1º, as estratégias definidas pela Lei serão implementadas de 

acordo com a articulação das políticas educacionais e ainda: “III - o atendimento das 

necessidades específicas na Educação Especial, assegurado o sistema educacional 

inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades” (PEE, 2016 [ON-LINE]). 

Em seu Art. 4º que trata da sua execução, do alcance de suas diretrizes e da 

eficácia de suas metas e estratégias, estabelece que os órgãos como a Secretaria 

da Educação (SEC), coordenadora do mesmo; a Comissão de Educação da 

Assembleia Legislativa; o Conselho Estadual de Educação (CEE); e o Fórum 

Estadual de Educação da Bahia (FEE-BA), sejam fiscalizadores da aplicabilidade do 

Plano, por meio de processo de monitoramento contínuo e avaliações periódicas. 



54 
 

De tudo que foi estudado acerca do PEE, observo que este tem muitas 

similaridades com o PNE, onde parece buscar alicerce para a sua forma e estrutura, 

como as 20 metas com temas iguais, e iguais também os elementos para 

fundamentar a Educação Especial e Inclusiva, cuja meta também é a de número 4, 

que diz: 

 
Universalizar, para a população de 04 (quatro) a 17 (dezessete)anos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, o 
acesso à Educação Básica e ao atendimento educacional especializado, 
nas redes regulares de ensino, com a garantia de sistema educacional 
inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 
especializados, públicos ou conveniados, até o último ano de vigência deste 
(PEE-BA, 2016, [ON-LINE]). 
 

Nisto, percebo o mesmo conteúdo, e me aprofundando na sua leitura e sua 

organização, a mesma sugere uma releitura do PNE, com a perspectiva de melhorá-

lo, observando que a meta ficou mais clara e objetiva, com a retirada do 

“preferencialmente”, vocábulo capaz de gerar outras interpretações como no caso da 

meta 4 do PNE. 

Entretanto na mesma meta que trata dos interesses do público alvo da 

Educação Especial e Inclusiva, o PEE-BA, parece excluir os superdotados, não 

fazendo nenhuma referência a este grupo. 

Das estratégias da meta 4, é importante dizer que o PEE-BA se organiza  em 

torno de 18 estratégias,  com desdobramento semelhantes aos do PNE, onde se 

desenvolveu  19 estratégias. 

O mais novo documento criado para assegurar os direitos da pessoa com 

deficiência, o Estatuto da Pessoa Com Deficiência (EPD) – Lei Brasileira de Inclusão 

nº 13146, de 06/07/2015, é considerado o mais relevante instrumento de promoção 

de emancipação civil e social da pessoa com deficiência, tendo como objetivo 

assegurar que todas as pessoas tenham acesso a todos os espaços da sociedade.  

Em janeiro de 2016, o EPD foi sancionado para garantir que as políticas 

públicas que defendem este contingente humano venham fortalecer a igualdade e a 

não discriminação. Assim, este vem respaldar o atendimento prioritário aos direitos 

fundamentais de todo cidadão brasileiro, prevendo o fortalecimento e ou a 

complementação das leis de inclusão em vários seguimentos sociais. 

          O Capítulo IV do EPD, Do Direito à Educação, afirma que: 
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A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados 
sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de 
toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de 
seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, 
segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. 
(BRASIL, 2015).  
 

No mesmo capítulo, o Art. 28 do EPD diz que “Incumbe ao poder público 

assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar”. Em 

todos os parágrafos, especialmente os l, ll, lll e Vll, observamos que o mesmo não 

menciona o serviço do APD, porém esboça um desenho do atendimento,  

possibilitando oferecer aos alunos que dele necessitam, as condições necessárias 

que atendam às suas especificidades: 
 

I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem 
como o aprendizado ao longo de toda a vida; 
 
II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições 
de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta 
de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e 
promovam a inclusão plena;  
 
III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional 
especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, 
para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o 
seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a 
conquista e o exercício de sua autonomia; 
 
VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de 
atendimento educacional especializado, de organização de recursos e 
serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica 
de recursos de tecnologia assistiva. (BRASIL, 2015 [ON-LINE]). 

 

A educação, considerada como um importante mecanismo social, neste 

documento que é o EPD, ratifica o que já foi dito na nossa legislação, acerca do 

direito à educação, no parágrafo único: “É dever do estado, da família, da 

comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa 

com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e 

discriminação”. (Brasil, 2015). 
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1.3 CURRÍCULO INCLUSIVO 

 

As minhas concepções de currículo partem da minha prática pedagógica, e 

dos meus estudos sobre o tema, que juntos me levam a acreditar que o currículo é 

tudo de importante na escola, podendo ser considerado como a sua “alma”. Sua 

existência está intimamente entrelaçada aos seus sujeitos – alunos, professores e 

toda a comunidade escolar, refletindo assim, todas as interações sociais e culturais 

e a própria prática escolar. “Currículo é documento de identidade” (SILVA, 2010, p. 

150). E como tal deve documentar a existência dos seus donos, ao mesmo tempo 

em que se faz ouvir as suas vozes. 

 
A educação se define concretamente pelo currículo que é o conjunto de 
experiências potencialmente educativas que a escola oferece, ou, em outras 
palavras, o conjunto das oportunidades de aprender dos alunos. (FIERRO, 
2004, p. 209).  

 

Diante desta concepção de Fierro e de demais a seguir, surge então, a 

necessidade de definir ou conceituar o que vem a ser currículo. Existem várias 

concepções acerca desta palavra, mas cabe compreender que no currículo, pode 

estar contido ou não, tudo que envolve o processo de educação, desde a política 

educacional, as influências teóricas, os aspectos históricos, culturais e 

socioeconômicos de todos os sujeitos envolvidos, e as práticas pedagógicas que se 

deseja alcançar. 

 
El currículum es un concepto que dentro del discurso acerca de La 
educación denomina y demarca una realidad existente e importante en los 
sistemas educativos; un concepto que, si bien es cierto,  que no acoge bajo 
su paraguas a toda la realidad de la educación [...]. (SACRISTÁN, 2010, p. 
11). 

 

Sacristán (2010) considera que o currículo tem uma capacidade ou um poder 

que nos permite fazê-lo um instrumento essencial da prática educativa, tendo sido 

convertido em “[...] uno de los núcleos de significación más densos y extensos para 

comprenderla em el contexto social, cultural, entender las diversas formas em las 

que se ha institucionalizado” (SACRISTÁN, 2010, p. 11). 

No currículo, também, devem estar contidas as experiências propostas e toda 

uma gama de assuntos que se pretende privilegiar, assim como as práticas 

pedagógicas inclusivas ou não, além dos nossos desejos de melhoras para que na 
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escola, seja garantido o acesso e a permanência de todos que queiram e ou se 

interessem em partilhar lugar. 

 
A abordagem digna das semelhanças e diferenças deveria ser o eixo 
norteador de todo currículo escolar, da competência pedagógica, da escolha 
do material didático, dos filmes, brinquedos, atividades a serem 
desenvolvidas em todas as escolas, sobretudo na escola pública brasileira. 
(GOMES, 2004, p. 104-105). 

 

Assim, certifico-me que o currículo não é um elemento metafísico e 

atemporal, porque ele apresenta uma história, que se vincula às formas específicas 

e contingentes de organização da sociedade e da educação,  

 
[...] o currículo é considerado um artefato social e cultural. Isso significa que 
ele é colocado na moldura mais ampla de suas determinações sociais, de 
sua história, de sua produção contextual. O currículo não é um elemento 
neutro de transmissão desinteressada do conhecimento social. (MOREIRA; 
SILVA, 2001, p. 7-8).  

 

A partir das minhas discussões e estudos, compreendo que o currículo 

também engloba questões relacionadas aos conhecimentos escolares, aos 

procedimentos e às relações sociais que confirmam o cenário em que os 

conhecimentos são ensinados e aprendidos, em que as transformações acontecem, 

e nos espaço em que valores e identidades são construídos. Essa relação de 

identidade, como afirma Gomes (2004, p. 102), “não se constrói só a partir das 

relações estabelecidas entre os semelhantes, mas, também, entre os semelhantes e 

os diferentes”. E estas relações podem ser muito significativas e determinantes para 

o crescimento de todos os envolvidos. 

 
Em suma, depois das teorias críticas e pós-críticas, não podemos mais 
olhar para o currículo com mesma inocência de antes. O currículo tem 
significados que vão muito além daqueles aos quais as teorias tradicionais 
nos confinaram. O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação 
de poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é 
autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: no currículo se forja nossa 
identidade. O currículo é texto, discurso, documento. (SILVA, 2010, p. 150). 

 

Posso perceber a importância do currículo em todas as ações da escola, 

revelando ou induzindo todas as ações do grupo envolvido. Por isso: “Não é mais 

possível alegar qualquer inocência a respeito do papel constitutivo do conhecimento 
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organizado em forma curricular e transmitido nas instituições educacionais” 

(MOREIRA; SILVA, 2001, p. 20-21). 

Nesta perspectiva, o currículo ganha novas abordagens em relação às 

diferentes discussões sociais e culturais, sendo visto, ao contrário do pensamento 

convencional, como fundamentalmente político, articulado com diferentes realidades, 

buscando abarcar as diversidade dos sujeitos dentro da educação, e de forma 

dialógica, porque: 

 
A educação e o currículo não atuam, nessa visão, apenas como correias 
transmissoras de uma cultura produzida em um outro local, por outros 
agentes, mas são partes integrantes e ativas de um processo de produção e 
criação de sentidos, de significações, de sujeitos. (MOREIRA; SILVA, 2001, 
p. 26-27). 

 

Em uma visão geral, posso comprovar por meio de estudos, que o currículo é 

uma construção cultural, e social, tendo duas definições que se contrapõem: uma 

formal, ou teórica, que podemos entender como currículo prescrito; e outra informal, 

pautada na prática, que é o currículo ativo, aquele aplicado em sala de aula, que 

compreende atividades que não estão documentadas, além do currículo oculto que 

não sendo explicitado, existe e é diagnosticado por evidências, podendo se 

constituir, para os professores, em uma poderosa arma na conscientização da 

comunidade escolar, no sentido de que todos tenham conhecimento que a pessoa 

com deficiência não necessita da piedade de ninguém, uma vez que é um ser de 

direitos. O que se busca é ver os seus direitos respeitados, para que ela possa 

ocupar o seu lugar na sociedade. 

 
[...] somos obrigados a rejeitar a visão convencional do currículo que o vê 
como um veículo de transmissão de conhecimento como uma “coisa”, como 
um conjunto de informações e materiais inertes. [...] O currículo é, assim, 
um terreno de produção e de política cultural, no qual os materiais 
existentes funcionam como matéria prima de criação, recriação e, 
sobretudo, de contestação e transgressão. (MOREIRA; SILVA, 2001, p. 28). 

 

Para Sacristán (2000), o currículo reflete a realidade da comunidade escolar, 

representando-a ou excluindo-a. Portanto: 

 
[...] a análise do currículo é uma condição para conhecer e analisar o que é 
a escola como instituição cultural e de socialização em termos reais e 
concretos. O valor da escola se manifesta fundamentalmente pelo que faz 
ao desenvolver um determinado currículo, independentemente de qualquer 
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retórica e declaração grandiloquente de finalidades. (SACRISTÁN 2000, p. 
17), 

 

Elaborar e praticar um trabalho pedagógico voltado para a diversidade não é 

tarefa fácil para nenhum educador ou educadora. Mas espera-se que estes 

assumam uma postura crítica e atuante no combate à exclusão e outras 

discriminações no ambiente escolar. Por isso, Melero (2010) nos alerta que a escola 

tem que estar aberta para a realização de transformações para garantir uma 

educação de qualidade a todos, porque mais democrático que falar de igualdade de 

oportunidades é oferecer condições para que estas oportunidades sejam 

aproveitadas. 

 
Sabemos que em los sistemas educativos democráticos se instauro la 
igualdad de oportunidades como la fórmula mágica para hacer justicia y 
para dar a cada cual lo que necesitaba; sin embargo, consideramos que 
hablar de oportunidades equivalentes es más democrático que hablar de 
igualdad de oportunidades. Más democrático y más justo porque lo que 
debe garantizar un sistema educativo de calidad es ofrecer oportunidades 
equivalentes para obtener el máximo de sus posibilidades, precisamente 
porque sus peculiaridades así lo requieren. (MELERO, 2010, p. 459). 

 

Desta forma, o pensamento crítico surge, trazendo uma consciência crítica 

moral e cognitiva, abrangendo o pensamento cotidiano e implicando rupturas com 

antigas ideias e (pre)conceitos, para abarcar o novo que propõe a construção de 

uma realidade menos injusta e com mais possibilidades para a diversidade humana. 

E, diante do desenvolvimento do pensamento crítico, reflito que para muitos teóricos, 

o pensar criticamente, tem sido, desde a origem da vida, uma estratégia de 

sobrevivência e desenvolvimento coletivo, constituindo-se uma astúcia do sistema 

vida, porque este pensamento requer sair do comodismo do pensamento ingênuo, 

porque a dúvida pode ser encarada como uma oportunidade de se buscar as 

respostas para as muitas dúvidas que surgem diante de novas experiências.  

Daí vem a constatação que nos apercebemos da consciência ingênua, 

quando já tivermos a consciência crítica, o que me leva a refutar que ter problemas é 

uma excelente oportunidade de sair da ingenuidade de práticas cristalizadas e da 

alienação. 

Todo educador deveria estar alinhado com um projeto crítico, para melhor 

cumprir seu papel social, e desta maneira, toda educação seria inerentemente crítica 

e emancipatória. Para tanto, o professor deveria reconhecer o caráter histórico e o 
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alcance cultural da sua prática educativa, buscando acolher e assimilar os melhores 

conteúdos, técnicas e manejo de tecnologias. 

Para realizar as afirmações humanas, o pensamento crítico sugere que, quem 

afirma a liberdade, se põe na condição de sujeito. Assim, o homem é um sujeito de 

direitos, e como tal, tem a emergência de ser livre, porque enquanto sujeito, se 

apresenta como protagonista da história. 

Acredito que todo sujeito é social, que toda liberdade também é social. 

Lembrando que o homem é um sujeito social e de direitos, é importante frisar que 

nenhum direito é natural. Todos os direitos são culturais, e uma vez reconhecidos os 

direitos, luta-se pelo seu cumprimento, reconhecimento e legitimação. O 

reconhecimento do direito constitui-se em lei, que é a norma grupal sobre 

determinado assunto, e materialização do direito reconhecido. Já ao conjunto de 

leis, denominamos de constituição, que é a validação da consciência positivada do 

pensamento crítico, que busca realizar as afirmações humanas. Nesta perspectiva, a 

luta pelo reconhecimento de novos direitos é responsabilidade do homem a partir do 

pensamento crítico. 

 
Em el mundo de la educación y concretamente em la educación especial, 
existe una cultura generalizada de que hay dos tipos diferentes de 
alumnado: el, digamos “normal” y el “especial” y, lógicamente, se tiene el 
convencimiento de que este ultimo requiere modos y estratégias diferentes 
de enseñanza, de ahí que se hay an desarollado distintas prácticas 
educativas desde la exclusión hasta la inclusión, pasando por la segregacón 
y la integración. (MELERO, 2010, p. 457). 

 

Como relevante grupo social, e, partindo de pressupostos críticos, a escola 

tem que acolher às pessoas, ressignificando o seu dever social que é instruir, 

respeitando-se todas as especificidades dos alunos, ou seja, seus direitos sociais, 

dentro do currículo e, sabendo que elaborar e praticar um trabalho pedagógico 

voltado para a diversidade não é, e talvez  nunca será tarefa fácil para nenhum ou 

nenhuma educador ou educadora  Porém espera-se que estes assumam uma 

postura atuante no combate à exclusão e outras discriminações no ambiente 

escolar, para o bem estar do grupo, e  esta postura pode, e deve ser fortalecida por 

meio da construção de um currículo inclusivo, e portanto justo, criado com a 

participação de todos os  sujeitos envolvidos com a escola, para que esta possa ser 

transformada em um espaço de desenvolvimento e satisfação para a comunidade 

escolar. 
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Corroboro com Silva, (2015), quando ela faz suas considerações acerca da 

inclusão, afirmando que: 

 
É importante destacar que entendemos a inclusão em uma dimensão mais 
ampla, que está relacionada ao respeito às diferenças, e à diversidade de 
pessoas, uma vez que a diferença não significa desigualdade, mas 
ampliação da riqueza cultural que caracteriza cada ser humano, cada grupo 
social. Ou seja, possibilita a incorporação dos direitos das pessoas, sem 
nenhuma distinção, considerando que todas são sujeitos de direitos, 
legalmente constituídos conforme as legislações do país sem, contudo, 
desconsiderar as suas especificidades, as suas diferenças, e o respeito à 
diversidade. (SILVA, 2015, p. 101). 
 

Com base nesta afirmação, estruturo meu pensamento em torno das 

importantes possibilidades de relações que se oferece à humanidade, quando se 

pode crescer e desenvolver, aproveitando os encontros com a diversidade humana 

que a vida patrocina, ou quando se promove as convivências sem distinção entre 

sujeitos diversos, oportunizando trocas de experiências e vivências, em uma 

perspectiva de inclusão.  

Penso que, geralmente, toda criança tem capacidade de aprender, e todo ser 

humano está em constante processo de aprendizagem, e tal processo ocorre de 

maneira diferenciada em cada indivíduo, porque somos diferentes, pensamos 

diferente, em tempos diferentes, e por isso, a forma como um sujeito aprende 

também pode ser diferenciada. Sabendo-se diferente, o ser humano ainda não 

aprendeu a respeitar e reconhecer o outro como tal. Sobre isto, Gomes (2004, p. 

105) diz que “[...] É um desafio que se coloca historicamente para a humanidade, e 

que não podemos recusar”.  

Assim, verifico que grande parte das diferenças entre os homens pode ser 

justificada, também, pela falta de oportunidades e de apropriação dos direitos de 

muitos indivíduos alcançarem a educação escolar. Isto porque é extremamente 

necessário, que o poder público oportunize a todas as pessoas uma educação de 

qualidade, investindo no acesso e na permanência das pessoas com deficiência e 

em todos os sujeitos excluídos, para que estes sejam integrados à sociedade não 

como subalternos, mas como cidadãos conscientes em busca da garantia de seus 

direitos. 

  
[...] as diretrizes curriculares de cada um desses coletivos destacam que os 
currículos deverão incorporar essas lutas, dar centralidade às suas culturas 
e à formação de suas identidades culturais. Essa diversidade de 
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movimentos sociais e culturais tem afirmado os direitos coletivos e a cultura 
como um dos direitos coletivos, politizando a cultura. (ARROYO, 2011, p. 
346). 

 

Quando penso em currículo inclusivo, imagino variadas estratégias que 

possam envolver todos os alunos, respeitando-se as especificidades de cada um, de 

modo que estas ações possam viabilizar a permanência, e o bem-estar de todas as 

crianças na escola, oportunizando a convivência harmônica de toda comunidade 

escolar e garantindo uma aprendizagem significativa para todos. 

 
[...] as pessoas e os grupos sociais têm o direito de ser iguais quando a 
diferença os inferioriza, e o direito a ser diferentes quando a igualdade os 
descaracteriza. As pessoas querem ser iguais, mas querem respeitadas 
suas diferenças. (SANTOS, 1997, p. 30). 

 

Reflito acerca da premissa de Santos (1997), a respeito de igualdade e 

diferença, inclino-me a perceber a necessidade de se reconhecer e respeitar as 

diferenças entre os seres humanos, como forma de estabelecer as oportunidades 

específicas para cada sujeito, de modo a garantir os seus direitos, e de maneira que 

não venha produzir nenhuma forma de discriminação.  

Pimentel (2013), de acordo com suas pesquisas, denuncia que: 

 
[...] os próprios estudantes com deficiência, inseridos na escola regular, 
confirmaram a predisposição da instituição em desenvolver práticas 
homogêneas, além de registrarem: a ausência de materiais didáticos 
adaptados e de acessibilidade ao currículo, a resistência dos colegas em 
aceitá-los e respeitá-los, a dificuldade dos professores para incluí-los no 
processo de aprendizagem. (PIMENTEL, 2013 p. 13). 

 

Por tudo isto, a sociedade deveria viabilizar o ingresso, o acesso e a 

permanência da criança com deficiência a frequentar uma escola comum e nela 

progredir, dentro dos seus limites e possibilidades, porque é este um direito de todos 

e um dever do Estado e da família.  

Dentro deste contexto, reflito que, repensar a elaboração de um currículo 

inclusivo, que realmente possa atender aos alunos com deficiência, respeitando 

suas especificidades, não é uma tarefa simples, pois irá requerer uma nova postura, 

um novo olhar, frente a essa realidade, e, conforme salientam Moreira e Candau 

(2003, p. 157), serão necessários:  

 
[...] novos saberes, novos objetivos, novos conteúdos, estratégias e novas 
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formas de avaliação. Será necessário que o docente se disponha e se 
capacite a reformular o currículo e a prática docente com base nas 
perspectivas, necessidades e identidades de classes e grupos 
subalternizados. 

 

Para Apple (2006, p. 65) “[...] o conhecimento que encontra seu lugar na 

escola e é em geral aceito como dado, como neutro, de maneira que comparações 

podem ser feitas entre os grupos sociais, as escolas, as crianças, etc.” Daí concebo 

que o conhecimento curricular é toda a informação passada por meio do currículo, 

sendo ele pautado por interesses ditados por quem detém o poder, e que um dos 

maiores objetivos da escola inclusiva seja “[...] a defesa de princípios e valores 

éticos, nos ideais de cidadania e justiça, para todos, em contraposição aos sistemas 

hierarquizados de inferioridade e desigualdade” (SIQUEIRA, 2013, p. 78).  

Lembro que a proposta do APD faz parte do projeto de inclusão, desta, a 

autora segue afirmando que: 

 
Partindo desse princípio de inclusão, as escolas se converteriam em 
espaços democráticos, atendendo a todos os alunos independentemente de 
suas diferenças. Implicaria ainda, em uma nova postura da escola que 
precisaria estar refletindo em seu projeto pedagógico, currículo, metodologia 
de ensino, avaliação e atitude dos educadores, ações que favoreceriam a 
integração social, adaptando-se para oferecer serviços educativos de 
qualidade para todos. (SIQUEIRA, 2013, p. 79). 
 

O currículo, nessa perspectiva, constitui um dispositivo em que se concentram 

as relações entre a sociedade e a escola, entre os saberes e as práticas socialmente 

construídos e os conhecimentos escolares, e numa compreensão maior, o 

conhecimento escolar como uma construção específica da esfera educativa, se 

diferenciando de outras formas de conhecimento. 

No momento atual têm-se discutido acerca da Educação Especial, revendo 

concepções e paradigmas, respeitando e valorizando a diversidade dos alunos com 

necessidades educacionais especiais. Neste âmbito, as discussões envolvem 

professores, funcionários e pais de alunos, buscando redimensionar o ensino em 

uma perspectiva inclusiva por meio de reuniões que possam oportunizar aos sujeitos 

da educação, uma reflexão acerca da humanização do processo pedagógico, e das 

relações entre todos os envolvidos neste processo. 

Porém é de suma importância destacar que, numa perspectiva inclusiva, a 

educação tem o dever maior de abarcar a todos os excluídos da sociedade, 

independente que tenham ou não algum tipo de deficiência, porque a própria 
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condição de discriminado já o torna público alvo do processo de inclusão escolar, 

como no caso dos negros, albinos, homoafetivos, indígenas... 

Em uma prática docente que se diz crítica, é imprescindível o movimento 

dinâmico dialético da reflexão sobre a prática pedagógica. É relevante também que 

os professores e professoras levem os alunos à compreensão de que todos os 

humanos são seres inacabados, e por isto devem buscar sua percepção de mundo, 

incentivando-os em suas relações com todos docentes e discentes, e a se 

assumirem enquanto seres sociais e históricos, como sujeitos da sua aprendizagem, 

porque esta “inconclusão” do ser humano é parte da natureza, do fenômeno vital. 

Além do mais, “O desenvolvimento crítico desses alunos é fundamental para a 

transformação radical da sociedade. Sua curiosidade, sua percepção crítica da 

realidade são fundamentais para a transformação social, mas não são, por si sós, 

suficientes” (FREIRE; SHOR, 2011, p. 185). 

Nesta vertente crítica, todo professor tem que se assumir como tal, e também 

como pesquisador, porque para Freire, não é possível haver ensino sem pesquisa e 

pesquisa sem ensino. Estas duas vertentes se entrelaçam e se completam em uma 

pertinência ímpar, sintetizada pelo professor doutor Wellington Araújo Silva, 

coordenador do grupo de pesquisa (Linha de Estudo e Pesquisa em Educação, 

Educação Física Esporte e Lazer) da Universidade Estadual de Feira de Santana, na 

Bahia, que incansavelmente repete “que professor é profissão de quem estuda” e de 

quem incentiva os estudos, acrescentamos nós: as professoras e os professores. 

Toda prática pedagógica torna-se mais significativa quando o professor 

realmente vivencia suas falas, aliando seu fazer ao seu falar. Por isto, as ideias 

freireanas sugerem que todo professor e toda a escola devem pensar certo. Este 

pensar certo, para ele, envolve o movimento dinâmico dialético entre o fazer e o 

pensar. Nele cabe o respeito e a discussão acerca da leitura de mundo dos alunos, 

e a razão de ser desses saberes, como forma de ampliar as suas consciências de 

mundo. 

 
As teorias críticas demonstraram como o currículo, sendo uma invenção, 
uma construção social, um aparelho ideológico capitalista, reproduz as 
estruturas de classe sociais, constituindo-se em espaço de poder. Por outro 
lado, as teorias pós- críticas, sem desconsiderar os significados desse 
processo, ampliaram as possibilidades de compreensão de que o currículo 
e relações de poder estão intimamente relacionados [...]. (CARVALHO, 
2012, p. 30). 
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Em muitas análises, noto claramente a escola como agente de reprodução 

cultural, atuante na manutenção das relações de poder. Por isto, destacamos a 

necessidade das discussões acerca do currículo – e sua importância na manutenção 

das relações de poder – porque estas abarcam, em variadas medidas, questões 

relacionadas aos conhecimentos escolares, aos procedimentos e às relações sociais 

que conformam o cenário em que os conhecimentos são ensinados e aprendidos, 

em que as transformações acontecem; espaço em que valores e identidades são 

construídos e são responsáveis pela produção e reprodução das desigualdades 

sociais, porque como nos diz Apple (2006), o ambiente escolar produz ou processa 

tanto o conhecimento quanto as pessoas.  

A importância de se discutir cultura na escola pode se dar pelo interesse no 

fortalecimento desta, e consequentemente dos sujeitos pertencentes à escola. A 

relação entre escola e cultura é inerente a todo processo educativo. A educação 

está imersa na cultura da humanidade e particularmente no momento histórico em 

que se situa, por isso, não se pode discutir as questões pedagógicas, e por sua vez 

as questões curriculares sem que as referências culturais não estejam presentes 

porque, “A escola é sem dúvida uma instituição cultural” (MOREIRA; CANDAU, 2003 

p. 160). 

 
A problemática das relações entre escola e cultura é inerente a todo 
processo educativo. Não há educação que não esteja imersa na cultura da 
humanidade e, particularmente, do momento histórico em que se situa. A 
reflexão sobre esta temática é co-extensiva ao próprio desenvolvimento do 
pensamento pedagógico. Não se pode conceber uma experiência 
pedagógica “desculturizada”, em que a referência cultural não esteja 
presente. (MOREIRA; CANDAU, 2003, p.159). 
 

Ao atentar que, a escola pode refletir cultura por meio do currículo, temos que 

verificar que cultura é essa, e se toda a comunidade com seus grupos sociais e 

culturais estão representados nesse currículo. Porque numa perspectiva crítica e 

emancipatória, este tem que ser inclusivo, para que possamos ouvir todas as vozes 

dos sujeitos envolvidos, contemplando assim, os anseios de todos os grupos, uma 

vez que a igualdade de direitos e de oportunidades, deveria ser o traço mais 

marcante da humanidade. 

Aceitação e respeito às diversidades nesta pesquisa adquirem o significado 

de inclusão, e é o que a pessoa que sofre preconceito espera da sociedade. Discutir 

essa temática dentro do currículo escolar vem da necessidade, da importância de 
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que não nos esqueçamos da responsabilidade social e de se praticar justiça social 

em prol da valorização de todos os povos e culturas que foram negadas em muitos 

currículos escolares.  

Para Silva (2010 p. 134), “a cultura é um jogo de poder” e esse poder, 

estando em mãos de pessoas que discriminam cidadãos, pode ser uma arma 

poderosa para se ignorar pessoas, fazendo-se assim, silenciar muitas vozes 

daqueles que, por alguma razão, não se enquadram aos padrões estabelecidos pela 

cultura dominante, ou constituem ameaça a sua existência. 

As relações de poder podem ser vistas na escola, no momento em que no 

currículo, se resolve privilegiar esta ou aquela cultura, por este ou aquele motivo. 

Compreende-se então a perspectiva dialógica da teoria crítica, que surge 

convocando a todos para o diálogo, e propondo todas as formas de inclusão porque 

nenhuma pessoa pode ser considerada superior ou inferior à outra, por qualquer que 

seja o motivo. É importante destacar que as proposições em torno do currículo, 

considerando o respeito às diversidades no ensino fundamental sintetiza outras 

discussões que dizem respeito principalmente às diversas culturas e os 

conhecimentos provenientes destas.  

 
O currículo, por incluir a política, a teoria e a prática de toda ação educativa, 
tem tido grande centralidade nas decisões educacionais. Ele tem sido 
colocado, portanto, no coração das decisões sobre o que pensar/fazer 
educação. Implica intencionalidades e uma construção epistemológica 
social que se fazem presentes na práxis político-pedagógica que atinge os 
sistemas educativos e são neles gestadas. (SAUL; AMORIM, 2013, p. 8). 
 

Penso em uma educação em que possa privilegiar todos os sujeitos 

envolvidos no processo, ou seja, aluno e professor, por isto, destaco o papel deste, 

enquanto responsável pelo fazer pedagógico, e grande protagonista na 

transformação social a partir da escola. 

 
Uma educação escolar pública que não articula as dimensões teoria/prática 
está longe de cumprir o seu papel e de justificar a razão de sua existência. 
Essa desarticulação mina a possibilidade de engendrar um processo válido 
de ação-reflexão-ação, sem o qual a educação escolar é colocada a serviço 
de uma realidade que massacra e oprime. (CARVALHO, 2012, p. 26). 

 

Nisto, é importante que, em uma proposta de ensino democrático, que nós 

professores possamos reavaliar nossos mediadores curriculares, (livros didáticos, 

paradidáticos, apostilas, e o próprio currículo escolar), levando em conta todos os 
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aspectos de pertencimento ou não dos mesmos, assim como nossas 

intencionalidades, construindo, reconstruindo e adequando nosso material didático, 

de modo a respeitar as diferenças e transformar a realidade. Sendo assim, 

poderemos lançar mão de uma poderosa arma que são as tecnologias digitais, que 

estão ao alcance de (quase) todos na escola. 

Nesta perspectiva, necessitamos assumir a autoria do fazer pedagógico e 

com o olhar crítico, analisar o material de trabalho, repensando a prática 

pedagógica. E, como professor reflexivo, a dialogicidade passará a fazer parte do 

cotidiano nesta nova proposta de fazer pedagógico, em que a construção feita pelo 

sujeito professor, com e para os sujeitos alunos, venha a atender às especificidades 

de ambos. 

Os grupos de formação que existem na escola, ou quando existem, 

necessitam ser otimizados para que estas reuniões não aconteçam apenas com a 

finalidade de se cumprir horários. Os professores precisam tomar consciência da 

necessidade de refletir e questionar-se sobre suas próprias práticas, privilegiando o 

diálogo, estando abertos a este, para que possam ocorrer trocas de experiências 

com o outro, valorizando-o enquanto semelhante, na tarefa de educar e se 

autoeducar. 

 
A concepção de grupo de formação reflexiva privilegia um movimento que 
parte da experiência de cada um com a mediação do diálogo. A 
dialogicidade é vital: ela desencadeia debates, fertiliza reflexões, instiga 
questionamentos. Nos grupos de formação reflexiva o vínculo se traduz pelo 
diálogo e semeia a comunicação e a sintonia. (ABRAMOWICZ, 2006, p. 
139). 

 

A produção docente necessita ser sistematizada pela dialogicidade. E é por 

meio da formação continuada que se pode estabelecer diálogo com seus pares, 

estabelecendo assim, significativas trocas de experiências, porque como diz Freire, 

“O diálogo se dá dentro de algum tipo de programa e contexto” (FREIRE; SHOR, 

2011, p. 173). E não de forma descontextualizada como pregam alguns profissionais 

que por diversos motivos, distorcem a pedagogia freireana. 

Espera-se que o professor procure produzir seu conhecimento com 

experiências que se desencadeiam por meio do contato com o outro, com reflexões 

sobre sua prática docente, tornando-se sujeito do seu processo de conhecimento. 
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 Esta busca dialógica pode ser compreendida como um esforço onde o 

professor entra, sabendo muito e sai reaprendendo tudo o que já dominava, sob 

uma nova ótica, validada pela descoberta do material com os alunos. Desta forma, 

“A abertura do educador dialógico à sua própria reaprendizagem recobre o uso do 

diálogo de um caráter democrático” (FREIRE; SHOR, 2011, p. 172). E como já dizia 

nosso grande Paulo Freire, “o diálogo é atividade pedagógica por excelência”. Por 

isto, vale ressaltar que os professores devam ter uma postura crítico-reflexiva, 

acerca da sua prática pedagógica, responsabilizando-se por questionar-se 

continuamente, acerca do que deve ser ensinado, redefinindo objetivos e o fazer 

pedagógico. 

Por isto, o professor deve estar atento para não deixar que outros venham 

construir o currículo que ele e seus alunos vivenciarão. E, analisando o pensamento 

freireano, concluo que ele me leva a refletir que, na prática pedagógica da educação 

especial e inclusiva, assim como em qualquer modalidade, o diálogo é 

imprescindível para que o professor possa se aproximar do seu aluno, conhecendo-

o de modo, a saber, todas as suas especificidades, tendo assim, a possibilidade de 

lhe oferecer um atendimento diferenciado. 

 Além disso, como afirma o próprio Freire, “O diálogo é a confirmação 

conjunta do professor e dos alunos no ato comum de conhecer e re-conhecer o 

objeto de estudo” (FREIRE; SHOR, 2011, p. 170). Os sujeitos da prática pedagógica 

são professores e alunos, e são eles que deveriam construir seus currículos, 

fazendo prevalecer suas culturas e línguas, para que possamos ter o currículo como 

documento de identidade em que estejam refletidas as vozes dos envolvidos. 

Desta forma poderíamos verificar a existência de um abismo entre o dizer e o 

fazer, ou seja, uma dicotomia entre a teoria e a prática pedagógica. Por isso, 

acredito que seja relevante, neste trabalho, ressaltar a importância do trabalho dos 

pares, porque exercitar esse respeito para com todas as atividades de todos os 

profissionais envolvidos pode ser tido como ponto de partida para a humanização do 

trabalho.  

E é assim que no âmbito do currículo, delimitamos o olhar para as questões 

que se referem às concepções docentes acerca da construção da cidadania, 

preparando os alunos e dotando-os de habilidades e competências que a 

experiência da escola, o conhecimento nela construído será primordial para viverem 
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em harmonia fora daquele, numa convivência em que não haja os efeitos da 

discriminação, da exclusão social e de preconceitos. 

Se a escola pode ser considerada um espaço de produção e distribuição 

cultural, assumindo papel importante no processo de manutenção das 

desigualdades sociais, com este imenso poder, ela pode servir também de veículo 

de promoção de justiça e de construção social, na medida em que busque oferecer a 

todos os alunos, independente da sua posição social e especificidades, 

oportunidades iguais de aprendizagem, minimizando assim, as desigualdades 

sociais.  

Assim o currículo pode ser constatado em todas as ações da escola, 

evidenciando ou silenciando a cultura dos povos envolvidos no processo de 

educação. Por isso, a escola deve ter o devido cuidado de não privilegiar uma 

cultura em detrimento da outra, e sim incluir na sua proposta curricular, todas as 

culturas da comunidade escolar, criando um currículo justo e igualitário.  

Determinadas práticas escolares reforçam as ideias da escola, contribuindo e 

mantendo as desigualdades sociais, e, como produtora das desigualdades, na 

medida em que privilegia esta ou aquela camada social e o aluno ideal em 

detrimento do aluno real, contribuindo e fortalecendo práticas curriculares 

excludentes, consolidadas ao longo de muito tempo. 

E é assim que precisamos ressignificar nossos currículos que necessitam ser 

inclusivos, para representar todas as vozes que compõem a comunidade escolar, 

combatendo assim a exclusão escolar. Assim, a escola inclusiva torna-se um espaço 

privilegiado de interação social, oportunizando nossos alunos a fazerem tudo o que 

todo ser humano faz, respeitando sua deficiência, o seu modo de fazer. 

 Neste processo, o currículo tido como relevante ferramenta na reconstrução 

social, se revela como um artefato nada ingênuo, podendo vir a servir de veículo de 

reprodução das desigualdades sociais, preconceitos e discriminações a tudo que 

não se enquadre como “normal”, “igual” ou “perfeito”, portanto “belo”, porque é nele 

que pode estar contido toda a ideologia de submissão usada pelas classes 

dominantes na manutenção do poder. 

A prática pedagógica crítica, proposta por nosso autor, na Pedagogia da 

Autonomia (FREIRE, 2011,) vislumbra a afetividade no processo de educação, como 

forma de aproximar professor e aluno em uma dialética horizontal, onde haja 

humildade, respeito às diferenças, concepção de uma avaliação como instrumento 
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de apreciação do que fazer dos sujeitos críticos a serviço da libertação e não da 

domesticação, a preocupação com a natureza humana e a rigorosidade necessária 

para uma prática que privilegie a formação integral do aluno. 

A educação, libertadora e problematizadora vem, propondo aos homens uma 

inserção crítica da realidade nas suas relações com o mundo, na sua concepção e 

consciência de mundo. Assim, é necessário libertar todos os homens, independente 

de diferenças ou deficiências que possam existir, porque a existência do homem 

livre é condição fundamental e imprescindível para dar significado ao mundo.  

Esta condição de liberdade se dá por meio da dialogicidade, que pode ser 

compreendida como a essência da educação como prática da liberdade. Vale 

salientar que a dialogicidade só existirá com humildade, com amor e fé nos homens, 

numa relação horizontal, como já dito anteriormente, em que haja confiança. 

Ainda acerca do poder da palavra, esta pode constituir-se para a classe 

opressora, uma poderosa arma, indispensável à manutenção do seu status quo, 

usadas muitas vezes para silenciar e dominar grupos sociais e ou pessoas com 

deficiência, dividindo as massas para melhor manipulá-las, uma vez que as teorias 

dialógicas pregam a união destas massas e a valorização das pessoas com ou sem 

deficiência, para sua libertação enquanto ser humano. 

Na perspectiva de Freire, a denúncia verdadeira só existe com o 

compromisso de ação e transformação, e é por isto que é só por meio da sua 

permanente ação transformadora da realidade objetiva que os homens, 

simultaneamente, criam a história e se fazem seres histórico-sociais e libertos, 

sendo que esta liberdade só acontece em comunhão com outros homens – que 

tenham deficiência ou não – e nunca como um ato solitário. A conscientização do 

oprimido enquanto homem é na verdade, o aprofundamento da sua tomada de 

consciência, que vai constituindo-se a sua própria consciência histórica. 

Na concepção de educação libertadora, os professores críticos devem se 

propor a um estudo investigativo de todos os aspectos da comunidade escolar, para 

que se possa realizar um bom trabalho, buscando atender todas as especificidades 

desta, na construção de um currículo que representem a todos, e que se possa ouvir 

as vozes de todos, valorizando assim, os alunos e suas experiências. 

 Às classes oprimidas, cabe a reconstrução social, por meio da tomada de 

consciência crítica, como forma de resgate da sua identidade. E isto, de acordo com 

Freire, só será possível pela educação, compreendida como um processo dialógico, 
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que crie possibilidades para as pessoas oprimidas criarem e desenvolverem sua 

curiosidade empírica, na prática da verdadeira aprendizagem. 

Acerca disto, a obra de Paulo Freire se constitui em um tratado do fazer 

pedagógico crítico, nos possibilitando vislumbrar este processo que propõe que os 

educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução 

do saber ensinado, ao lado do educador, que também é sujeito do processo. Para 

tanto, o professor tem um importante papel enquanto educador democrático, porque 

a prática de ensinar e aprender exige uma experiência total, diretiva, política, 

ideológica, gnosiológica, pedagógica, estética e ética, tendo a relevante tarefa de 

reforçar a capacidade crítica do educando.  

 

1.4 FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A INCLUSÃO 

 

“Não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo e aos 

homens” (FREIRE, 2011b, p. 110). Entendo que ao longo da sua vasta trajetória em 

educação, Paulo Freire sempre pregou a humanização do processo educativo, 

buscando aproximar os sujeitos da atividade docente em uma relação dialógica, 

marcada pelo amor. Não um amor piegas que ultrapassasse o limite do respeito e do 

profissionalismo, mas um amor capaz de ouvir o outro, respeitando suas falas e 

seus silêncios, em uma verdadeira relação de dialogicidade e elegendo a sala de 

aula como um local da intencionalidade educativa, e de formulação do trabalho 

coletivo, “Sendo fundamento do diálogo, o amor é, também diálogo. Daí que seja 

essencialmente tarefa de sujeitos e que não possa verificar-se na relação de 

dominação” (FREIRE, 2011b, p. 110) 
 

A educação é simultaneamente uma certa teoria do conhecimento posta em 
prática, um ato político e um ato estético. Essas três dimensões estão 
sempre juntas, momentos simultâneos de teoria e prática, de arte e política. 
O ato de conhecer, ao mesmo tempo que cria e recria objetos, forma os 
estudantes que estão conhecendo. (FREIRE, 2014, p. 73). 

 

Na perspectiva de se respeitar a todas as especificidades dos alunos, 

encontro em Freire, uma nova maneira de ressignificar a prática educativa, 

buscando compreender a importância da formação do professor para a diversidade, 

neste ofício considerado eminentemente humano, que é a formação de professores.  
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Desta forma, esta relevante atividade merece um olhar atento no que se 

refere à qualidade do processo, e nesta perspectiva, Freire nos alerta para sermos 

autênticos, unindo reflexão e ação, teoria e prática. A necessidade de um contexto 

de problematização da realidade; ter a escuta como fundamento do diálogo; 

compreender o fazer pedagógico, sua dimensão política e intencionalidade 

educativa no tempo/espaço, além de ter a relação dialógica na ação teoria-prática, 

do processo de formação, são princípios de extrema importância para que se possa 

efetivar a prática do pensamento freireano, porque dá ao professor a oportunidade 

de problematizar, escutar, temporalizar e dialogar com seus alunos, concretizando a 

teoria-prática de uma educação crítica, que propõe a inclusão e a valorização de 

todos os sujeitos envolvidos na prática educativa, reconhecendo a posição de 

horizontalidade por meio da relação dialógica de educandos e educadores. 

Bom seria se os seres humanos aproveitassem as oportunidades para 

reconhecer as diferenças como condição do ser humano; a humanidade deve 

considerar o outro como um ser de direitos, e com direito a se expressar, devendo 

ser ouvido e respeitado. Nesta medida, compreendo que este trabalho não teria a 

intenção que pretendo, sem as relevantes contribuições de Paulo Freire, que deixou 

um dos maiores legados da educação na perspectiva crítica e emancipatória. 

Sabe-se que o pensamento freireano está em constante movimento, 

dialogando com as mais diversas questões contemporâneas, assim, busco com ele, 

alicerçar os meus estudos, uma vez que ele me fornece elementos que vêm nortear 

a construção de um currículo crítico, que tem como grande preocupação, a 

humanização de todos os sujeitos envolvidos. 

Das contribuições político-pedagógicas de Paulo Freire, o diálogo é uma 

categoria imprescindível na perspectiva crítico-emancipatória e, a partir desta, o 

elegi como veículo para tratar as questões curriculares voltadas para o APD, dentro 

da educação especial. Tendo o currículo como instrumento de ação política e 

pedagógica, evidencia-se o seu caráter de amplitude ao abarcar discussões nesta 

modalidade da educação. 

Segundo o nosso educador Paulo Freire, “A educação tem a ver com um 

processo de formação permanente” (FREIRE; SHOR, 2011, p. 199). Nesta 

perspectiva, todas as práticas pedagógicas devem ser referendadas por reflexões 

críticas de todos os docentes, de forma que possam partir da reflexão para a prática, 

buscando melhor atender às especificidades dos diferentes alunos, daqueles que 
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muitas vezes nas relações sociais, invisibilizados, são considerados “os outros”. 

Acerca disto, Moreira e Candau (2013, p. 31), afirmam que: “Os „outros‟, os 

diferentes, muitas vezes estão perto de nós, e mesmo dentro de nós, mas não 

estamos acostumados a vê-los, ouvi-los, reconhecê-los, valorizá-los e interagir com 

eles”. 

Corroborando Freire, acrescento que na educação especial, e o processo de 

valorização do “outro”, enquanto ser de direitos como qualquer outro aluno, pode e 

deve ser muito mais eficaz por meio do diálogo entre professor/aluno, em uma 

perspectiva mais humanizada. Este diálogo pode e deve ser concretizado em 

qualquer tipo de linguagem da norma culta à coloquial, regional, verbal ou não 

verbal, ainda que seja libras, braile, sinais, olhares, placas de sinalização, ou 

qualquer forma de comunicação utilizada pelo aluno. 

 
Da perspectiva da psicanálise, todo ser humano se constitui através de 
outro, uma exterioridade o fundamenta em sua existência humana, e 
enfatizamos humana e não biológica. Todo ser advém pela possibilidade de 
outro, e o outro é diferente daquele porque é outro. É sempre um outro 
humano quem inaugura a possibilidade do ser social. (JACOBO, 2015, p. 
67). 

 

Desta maneira, Jacobo confirma a necessidade das interações humanas, 

mostrando que é com as diversidades da nossa existência que se constituem ou se 

constroem os sujeitos sociais. Para esta autora: 

 
Nenhum sujeito ao nascer pode sobreviver por si mesmo. A criatura 
humana é indefesa e frágil e, por isso, requer o suporte do outro. Nisso 
consiste a função materna, não a mãe biológica, mas a função cultural 
materna que pode ser exercida por qualquer humano que receber, acolher, 
cuidar e se encarregar de tomar conta do outro humano. (JACOBO, 2015, p. 
67). 

 

Considero a ideia que: “Se não houver o outro, não haverá sujeito”. Assim, 

também Jacobo (2015), comunga com o pensamento freireano quando dispõe a 

necessidade de interação entre o eu e os outros, e esta relação pressupõe o 

diálogo. E acerca deste, Freire afirma ser, como fenômeno humano, uma exigência 

existencial, em um encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de seus 

sujeitos, é o encontro dos homens para ser mais, sendo condição permanente da 

ação libertadora. Assim, para Freire, o papel da educação libertadora consiste em, 

por meio da práxis, oportunizar aos “silenciados do mundo” a se pronunciarem 
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diante da vida, porque, “Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, 

no trabalho, na ação-reflexão” (FREIRE, 2011b, p. 108), sendo que “dizer a palavra”, 

para o nosso autor, não pode ser privilégio de alguns homens, mas, direito de todos 

os homens independente de sua condição física e ou intelectual.  

“O diálogo libertador é uma comunicação democrática, que invalida a 

dominação e reduz a obscuridade, ao afirmar a liberdade dos participantes de 

refazer sua cultura” (FREIRE; SHOR, 2011, p. 168-169.) Desta maneira, é muito 

importante que os professores e as professoras, na sua práxis, se disponham a 

trabalhar o conceito antropológico de cultura, para que os seus educandos se sintam 

sujeitos de seu pensar, podendo discuti-lo a partir da sua própria visão de mundo, 

manifestada implícita ou explicitamente, nas suas sugestões de conteúdo e nas de 

seus companheiros, sendo que “ todo ser se desenvolve (ou se transforma) dentro 

de si mesmo, no jogo de suas contradições” (FREIRE, 2011b, p. 183). E isto pode 

ser um importante passo para se introduzir na sala de aula, conceitos de inclusão. 

A partir da afirmação de Freire, de que “todo ser se desenvolve”, na 

perspectiva da educação especial, o diálogo freireano pode ser validado como 

proposta ou ponto de partida para o resgate e fortalecimento das culturas negadas 

ou silenciadas, como forma de valorização da pessoa com deficiência, enquanto ser 

humano, e contra diversas formas de discriminação. Com o fortalecimento das 

culturas negadas, os grupos marginalizados passarão a ter uma imagem mais 

positiva de si, e consequentemente de igualdade em relação a possíveis 

preconceitos. 

 Assim, imaginamos que à ausência deste diálogo, voltaríamos ao ponto de 

partida do processo de alienação e perda da identidade das pessoas com 

deficiência, que voltariam a ser tratadas como “aberração da natureza”, portanto 

inferiores aos “normais”, aceitando a negação do seu espaço social, e, tratando o 

discriminador/preconceituoso por opressor; percebemos a urgência de o oprimido 

ser inserido no espaço escolar o mais cedo possível para que possa se apropriar do 

seu espaço na sociedade. Para tanto, ele, a pessoa com deficiência, enquanto 

oprimido, precisa ser motivado a se perceber como homem proibido de estar sendo, 

para que nesta descoberta, encontre-se como sujeito transformador da realidade, e 

como homem, já não se permita ser “coisificado”.   

“A libertação é um ato social” (FREIRE; SHOR, 2011, p. 185), Freire não 

acredita em autolibertação, e propõe que para se libertar, o ser humano precisa 



75 
 

estar inteirado com outros, porque o ser humano se liberta em sociedade. Partindo 

deste princípio, as pessoas com deficiência precisarão contar com o apoio de 

alguém de confiança, para concluir o processo de libertação. Daí a necessidade e 

importância da família, na luta pelos direitos das pessoas com deficiência, na busca 

pela conquista do seu espaço, que pode aqui ser caracterizada como ação cultural. 

A teoria dialógica da ação exige o desvelamento do mundo, e os sujeitos se 

encontram para a pronúncia deste mundo desvelado, para a sua transformação do 

mundo em “co-laboração”, sendo que a confiança, para Freire, é resultante deste 

encontro em que os homens se tornam sujeitos da denúncia do mundo, para a sua 

transformação. Assim, nosso autor destaca que o objetivo da ação dialógica é levar 

os oprimidos a descobrirem o porquê e o como de sua „aderência‟, passem a desejar 

um engajamento, após a tomada de consciência crítica, percepção de si como ser 

humano, e consequentemente sujeito e protagonista da sua história, passando a 

exercer um ato de adesão à práxis verdadeira de transformação da realidade injusta.  

A percepção humanista, porquanto freireana, aponta-me dois momentos 

distintos da Pedagogia do Oprimido (2011). No primeiro, os oprimidos desvelam o 

mundo da opressão e assumem o compromisso de, na práxis, transformar a 

realidade injusta, por meio da emancipação. No segundo, após a superação das 

injustiças, esta pedagogia passa a ser a “pedagogia dos homens”, em permanente 

processo de libertação. Mas dentro da realidade proposta, que é a da educação 

especial, sabemos que os caminhos para se chegar à concepção de Freire são mais 

árduos e percebe-se que sem o devido auxílio, a pessoa com deficiência pode não 

alcançar esta libertação e emancipação, uma vez que já foi pela sociedade, 

condenada à invisibilidade. 

O opressor depende da permanência do oprimido na ignorância, para que 

este não venha a alcançar a “inserção crítica” e tomar consciência do seu papel na 

sociedade. Muitas ações do opressor, nesta permanência do oprimido na ignorância, 

podem ser consideradas uma situação de violência, no momento que exclui, anula e 

silencia os oprimidos, podando suas oportunidades de existência real, enquanto 

sujeitos. Os oprimidos são o resultado da violência e dela são constituídos. Os 

opressores, na medida em que oprimem, que exploram, inauguram a negação dos 

homens, renegando assim sua humanidade. Não se reconhecendo nos oprimidos, 

os opressores os enxergam como “os outros”, e com o seu poder, criam uma 
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situação de desprezo, que é uma relevante forma de violência, geradora dos 

“demitidos da vida”, ou dos “esfarrapados do mundo”.  

Neste sentido, quando os oprimidos reagem à violência dos opressores, são 

vistos por estes como “violentos”, “bárbaros” e “malvados”. E assim, no decorrer da 

história, como já vimos nesta dissertação, até o próprio Cristianismo deu a sua 

grande contribuição no sentido de criar preconceitos, fortalecendo a discriminação e 

promovendo a perseguição às pessoas com deficiência.  

Para Freire, nesta resposta dos oprimidos à violência dos opressores, se 

encontra um gesto de amor “consciente ou inconsciente”, e sua forma de se fazer 

presente no mundo, de existir de qualquer maneira, de serem visualizados. E, 

prossegue o autor, o oprimido ajuda o opressor a restaurar sua humanidade perdida, 

numa luta, na medida em que lhe retira o medo de oprimir e de esmagar. “Por isso é 

que somente os oprimidos, libertando-se, podem libertar os opressores. Estes, 

enquanto classe que oprime, nem libertam, nem se libertam” (FREIRE, 2011b, p. 

60). Mas não pensemos nós que a tarefa é fácil, principalmente para os opressores 

que temem perder o poder a hegemonia das suas existências.  

A educação como forma política de intervenção no mundo, em uma 

perspectiva crítica, exige respeito aos educadores por parte da administração, e dos 

educandos, e o respeito ao educando por parte dos professores, que para fazerem 

um trabalho de qualidade tem que, a partir da dialogicidade, investigar e conhecer a 

comunidade onde está inserida a escola para melhor intervir na formação integral do 

ser humano. Além disto, os educadores devem privilegiar o processo de fala e 

escrita dos alunos, dando importância ao silêncio no espaço da comunicação, como 

forma de valorizar os alunos historicamente silenciados. 

 A prática pedagógica crítica, proposta por Freire, vislumbra a afetividade no 

processo de educação, como forma de aproximar professor e aluno em uma 

dialética horizontal, onde haja humildade, respeito às diferenças, concepção de uma 

avaliação como instrumento de apreciação do fazer dos sujeitos críticos a serviço da 

libertação e não da domesticação, a preocupação com a natureza humana e a 

rigorosidade necessária para uma prática que privilegie a formação integral do 

aluno. 

Os homens imprimem suas marcas em todas as suas ações. Diante disto, a 

importância da formação específica e humanizadora de professores no fazer 

pedagógico, e, principalmente na educação especial, para o atendimento às 
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pessoas com deficiências, é de suma importância, porque as pessoas são 

diferentes, podemos entender tal fato, pelo modo de expressarem as suas 

singularidades. Por meio das ações que cada um se diferencia em relação aos 

demais, construindo desta maneira, a própria diferença. 

 
Igualdade, um dos fundamentos da Educação Inclusiva, não é, de forma 
alguma, tornar igual. Incluir não é nivelar nem uniformizar o discurso e a 
prática, mas exatamente o contrário: as diferenças, em vez de inibidas, são 
valorizadas. Portanto o „aluno padrão‟ não existe: cada integrante deste 
cenário deve ser valorizado como é, e todo processo de ensino-
aprendizagem deve levar em conta essas diferenças [...]. (SANTOS; 
PAULINO, 2008, p. 12-13). 

 

Compreendo que todas as pessoas têm suas singularidades, suas 

especificidades, suas marcas. Ninguém precisa ser igual a ninguém. Todos os seres 

humanos têm características próprias, por isto, as diferenças existem e não devem 

ser motivo de discriminação, porque, por mais diferente que seja o ser humano, por 

maior que seja sua diversidade, ele tem o direito de conviver com outras pessoas. 

Esta convivência pode ser muito enriquecedora para todos, porque é no contato com 

a diversidade, na vivência com outros humanos e nas interações, que o ser humano 

consegue aprender mais. Assim, na convivência, os sujeitos interagem uns com 

outros, e nessa interação, influenciam-se mutuamente. 

 
Levar em conta as diferenças pode fazer com que elas se transformem em 
recursos, possibilitando que esta metodologia massificante acabe 
substituída por uma gama de metodologias e este critério de avaliação 
fechado por diversos critérios, mais flexíveis, ambos determinados pelos 
próprios protagonistas. Reiteramos que esta flexibilização não significa 
nivelar por baixo. Não significa nivelar de forma alguma. Também não 
significa queda de qualidade, muito pelo contrário. (SANTOS; PAULINO, 
2008, p. 13-14). 

 

Atualmente, com base nos direitos conquistados pelas pessoas com 

deficiência, surge a necessidade de se oferecer um serviço de qualidade para estes 

seres de direitos, que necessitam de uma educação crítica, que possa lhes 

promover autonomia, respeitando às suas especificidades. Mas nem isto garante 

que tenham uma educação que possa lhes proporcionar emancipação, como 

possibilidade de ser tida como elemento central da educação. 

 
A necessidade de aprender como ato contínuo e intermitente se torna 
eminente diante da realidade vivida na atualidade, levando-se em 
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consideração a velocidade com que ocorrem as modificações na vida 
profissional causada pelas incertezas e inseguranças do cotidiano. (MAITO, 
2013, p. 41). 

 

Entendo que a escola tem o poder de incluir ou de excluir, acolher ou alijar, 

valorizar ou depreciar, os seus sujeitos, envolvendo nestes movimentos, toda a sua 

comunidade. Nesta percepção, os professores podem lançar mão deste poder, no 

sentido de fazer valer os direitos de todos os povos historicamente excluídos da 

sociedade, humanizando a educação, atendendo às especificidades dos envolvidos 

no processo de educação, respeitando-se às diferenças e ressignificando o currículo 

escolar, em uma perspectiva crítico-emancipatória, em que se possam valorizar as 

relações sociais, e onde se possam ouvir as vozes e os anseios de todos os alunos 

com deficiência, em uma perspectiva de inclusão. 

 
O reconhecimento do trabalho docente é redimensionado em parcerias 
institucionais que acenam para a construção de um status profissional 
distinto da profissão docente, que é construída no individual e no social que 
se articulam e se complementam, sobretudo quando pensamos em 
atividades pedagógicas integradoras. (RODRIGUES, 2012, p. 14). 

 

Desta maneira, devemos atribuir significativo valor à formação de professores 

na perspectiva crítica, de modo a poder trazer discussões sobre os problemas e as 

demandas da escola, dos alunos da educação especial ou não, e ao mesmo tempo, 

procurando resolver os conflitos escolares de forma equilibrada, buscando junto com 

o outro, a emancipação de professores e alunos como protagonistas da educação, 

uma vez que:  

 
A habilidade de aprender ao longo da vida é uma das características 
primordiais do perfil do professor que atua em diferentes contextos ou nível 
de ensino, daí a importância de estar em formação profissional contínua e 
intermitente. (MAITO, 2013, p. 41). 

 

Na formação de professores, é importante (re)lembrar que os sujeitos são 

diferentes em suas capacidades cognitivas, intelectuais e, sobretudo culturais. Por 

esta principal razão, a abordagem sobre cultura não pode ser dissociada da 

formação de professores, uma vez que esta remete à sociedade. 

 Em Adorno (2015, [on-line]), a “[...] a formação nada mais é que a cultura 

tomada pelo lado de sua apropriação subjetiva”. Neste importante processo de 

formação docente, a necessidade dos professores estudarem a cultura dentro do 
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currículo, pode ser reforçada pelo fato de que neste artefato pode estar explicitado 

tudo o que envolve o processo de educação, além da identidade dos sujeitos 

envolvidos. 

De igual importância é a reflexão acerca dos aspectos políticos da educação, 

que, englobando ética e as relações culturais e sociais, solidariedade e democracia, 

podem alicerçar profundas discussões sobre inclusão, autonomia e construção de 

cidadania. “Quando se trata da inclusão, é importante considerar aspectos ligados à 

formação do professor, uma vez que, este deve estar preparado e seguro para 

trabalhar com o aluno com necessidade educacional especial” (SIQUEIRA; 

SEGATTO; COSTA, 2013). Entretanto, continua ressaltando as mesmas autoras 

que: 

 
[...] na realidade escolar pública e privada, grande parte dos professores 
não possui conhecimentos teóricos relativos às diferentes deficiências, 
legislação, programas de apoio e às tecnologias assistivas existentes para 
desenvolver um atendimento de qualidade em sala de aula. (SIQUEIRA; 
SEGATTO; COSTA, 2013, p. 79). 

 

O professor é o sujeito que deveria em sua prática, professar saberes, valores 

e atitudes, compartilhando relações junto com o outro, elaborando assim, a 

interpretação e reinterpretação do mundo. Nesta perspectiva, a sua formação 

poderia ser compreendida como um processo de desenvolvimento para a vida toda, 

englobando a formação permanente e continuada, objetivando dinamizar o processo 

de educação, que para Freire, (2014), pode ser encarada como: 
 

[...] uma certa teoria do conhecimento posta em prática, um ato político e 
um ato estético. Essas três dimensões estão sempre juntas, momentos 
simultâneos de teoria e prática, de arte e política. O ato de conhecer, ao 
mesmo tempo que cria e recria objetos, forma os estudantes que estão 
conhecendo. (FREIRE 2014, p. 73) 

 

Na perspectiva de se respeitar a todas as especificidades dos alunos, 

encontramos neste autor, uma nova maneira de ressignificar a prática educativa, 

buscando compreender a importância da formação continuada para a diversidade, 

neste ofício considerado eminentemente humano, que é a formação de professores, 

transformando esta formação em um espaço de dialogicidade, abordando 

discussões acerca dos fenômenos e problemas educacionais como repetência, 

sucesso e fracasso escolar, deficiência e inclusão.  
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Quando se prepara um profissional para ser professor, logo vem à mente as 
práticas e os espaços sociais definidos em lugares de lutas e conflitos 
pessoais e profissionais, porque tais lugares de fazeres e dizeres 
pedagógicos são também lugares recheados de histórias de vida que se 
publicizam na formação inicial e continuada nos espaços sociais e em níveis 
culturais que vão construindo singularmente as identidades docentes, na 
vivência da identidade coletiva da profissão de professor e na cumplicidade 
e no reconhecimento profissional. (RODRIGUES, 2012, p. 82). 

 

A formação de professores para a educação especial e para o APD deve ter 

como base a humanização da educação, alcançando o padrão de qualidade que 

deve consistir em uma formação especializada e qualificada, inicial e contínua, de 

modo a respeitar os professores e alunos, tendo a escola como um espaço social e 

de acolhimento da diversidade humana.  

 
Estimular as discussões sobre a formação de professores na ótica da 
inclusão e da diversidade, a partir da perspectiva da educação, como 
espaço de formação do humano, implica a consciência pedagógica de uma 
formação diferenciada onde os espaços não formais de educação, como 
uma sala de aula em um hospital, sejam compreendidos e valorizados como 
um lugar onde se faz também educação. (RODRIGUES, 2012, p. 82). 

 

Assim, na atualidade, exige-se uma formação de professores que pode se dar 

a partir da valorização da experiência docente como forma de conhecimento, ou 

seja, a valorização da prática do professor; a articulação entre os saberes da 

experiência, os fundamentos teóricos dentro da educação especial, cumprindo às 

leis referendadas pelo PNE e pelo ECA, dentre outros documentos legais e 

determinadas pela Constituição Federal. Aqui, entra em discussão, a necessidade 

de se oferecer atendimento escolar de qualidade, para todas as crianças e 

adolescentes que se encontrem impossibilitados de frequentarem o espaço escolar 

formal. 

 
Considera-se, portanto, que o envolvimento da atuante equipe profissional e 
sua integração é fator essencial e ao mesmo tempo crucial para o sucesso 
desse trabalho. Esta integração deve, com a devida prevalência, favorecer e 
conciliar as situações problematizadoras, com ênfase nesse processo de 
cura. Também aí se instala a relevância dos atendimentos psicossociais e 
pedagógicos, inseridos num único processo, como fator de 
restabelecimento. É quando surge a necessidade de uma nova mentalidade 
na formação destes profissionais, o que lhes vem assegurar um real e 
adequado desempenho, com ênfase, neste momento, ao do pedagogo, na 
qualidade de novo profissional na equipe de saúde. (MATOS; MUGIATTI, 
2011, p. 49). 
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A relevância de uma formação específica e continuada para o APD poderia 

dar conta de responder a muitos questionamentos dos professores, possivelmente 

dando-lhes mais segurança, autonomia e emancipação e o emponderamento 

docente, uma vez que Maito (2013), justifica que: 

 
O professor desta modalidade de ensino necessita receber uma formação 
capaz de prepará-lo para atuar com escolares com necessidades e 
características específicas em um tempo e espaço diverso dos conhecidos 
nas escolas regulares. A dinâmica do hospital, casas de apoio ou domicílios 
exige do professor adequações de suas ações, nos conteúdos e também 
adaptações do espaço físico, além do respeito à rotina hospitalar e aos 
diversos profissionais que atuam junto ao escolar nesses contextos. 
(MAITO, 2013 p.48) 
 

Por isto, sem a formação específica para se trabalhar, respeitando a 

diversidade humana, o professor corre o risco de ter uma “semiformação”, o que 

vem desconstruir todo um pensamento voltado para o trabalho referendado para 

práticas de respeito, inclusão e valorização destes seres humanos historicamente 

negados, e hoje, dotados de direitos (nem sempre respeitados), como quaisquer 

outros brasileiros. Por isso, Maito (2013) considera que: 
 

O atendimento pedagógico a escolares hospitalizados ou em tratamento de 
saúde requer que na formação inicial seja ofertada a professores a 
preparação para essa atuação específica, pois muitos cursos ainda não 
contemplam em seus currículos nem mesmo conteúdos teóricos 
relacionados ao tema e um grande número de professores que saem dos 
bancos acadêmicos desconhece esta modalidade de ensino. (MAITO, 2013 
p.46) 

 

No caso do APD, a presença do professor-pedagogo, dentro do domicílio do 

ou da estudante, em contato direto com o HPS e principalmente da família, vem 

estabelecer um diferenciado tipo de interação, onde, devendo imperar o respeito por 

todas as pessoas e pelas suas atividades e seus espaços, com o tempo, a relação 

de intimidade se estabelece, pois:  

 
“[...] parece atraente, pelo menos não para poucos, imaginar o ato de 

educar como uma colocação, à disposição do outro, de tudo aquilo que o 

possibilite ser distinto do que é, em algum aspecto (DUSCHATZKY; 

SKLIAR, 2001, p. 137). 

 

Portanto, podemos imaginar que este tipo de atendimento por si só, requer 
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uma postura mais humanizada, mais íntima, mais afetiva e mais amorosa, como nos 

ensinou o educador Paulo Freire. 

Ainda sobre a formação de professores: 

 
Na experiência vivida constata-se que muitos professores que iniciam suas 
atuações neste tipo de atendimento pedagógico, seja em hospitais, casas 
de apoio ou no atendimento domiciliar, apesar de contarem com uma 
consistente formação inicial, não se sentem aptos e seguros para atuar 
nesta realidade de contexto tão diverso daquele para os quais foram 
preparados. (MAITO 2013, p. 46), 

 

Nisto, é importante enfatizar sempre, que o professor do APD, mais do que 

outros, necessita de maior tempo de estudos em um processo permanente de 

formação, pois a formação que se deseja na atualidade deve ter como lastro, um 

padrão de qualidade voltado para a humanização da educação, uma vez que este 

professor devidamente formado e munido de todo conhecimento necessário para as 

suas práticas, estará em uma situação diferente do seu ambiente formal da sala de 

aula, desenvolvendo seu trabalho pedagógico na intimidade do lar do seu educando, 

cumprindo regras e respeitando os limites de um local diferenciado, dividindo seu 

espaço com outros, convivendo com profissionais de outras áreas, tendo como 

“avaliadores” e possível classe, toda a equipe do HPS do seu aluno, também a sua 

família, além de estar diretamente envolvido com as questões de (falta) saúde do 

seu aluno. 

Esta modalidade exige do professor uma nova postura com uma atitude mais 

humanizada, frente às realidades diversas, porque “É uma aprendizagem que deve 

se dar por meio de situações práticas que sejam efetivamente problemáticas” 

(MIZUKAMI, 2002, p. 12).  

Melhor dizendo, compreendo que se aprende a ser professor, na prática. E 

esta prática, cobra do professor, uma postura diferenciada, com habilidades para 

reagir frente às muitas situações de aprendizagem que surgem na escola, na sua 

prática pedagógica, porque não podemos prever todas as situações de ensino, uma 

vez que, tendo o ser humano o direito de ser diferente, a escola tem que estar 

aberta ao acolhimento da diversidade, atendendo a todas as especificidades dos 

seus alunos, assim bem como todos os conflitos gerados pela convivência humana.  

Diante disto, as redes de ensino deveriam ter consciência desta realidade, 

propondo uma formação docente permanente, onde o professor construa o seu 
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conhecimento profissional de forma contínua, segundo o modelo reflexivo, em uma 

concepção construtivista da realidade, para que encontre ferramentas para lidar com 

as muitas demandas da diversidade, assim como as especificidades dos alunos. 

Mas embora esta formação seja cobrada do professor, muitas vezes ela é financiada 

pelo próprio professor. 

Seja qual for a forma de financiamento, esta relevante atividade merece um 

olhar atento no que se refere à qualidade do processo, e nesta perspectiva, Freire 

(2011a) nos alerta para sermos autênticos, unindo reflexão e ação, teoria e prática: 

“Saber que não posso passar despercebido pelos alunos, e que a maneira como me 

percebam me ajuda ou desajuda no cumprimento de minha tarefa de professor, 

aumenta em mim os cuidados com o meu desempenho” (FREIRE, 2011a, p. 95). 

Reitero que o processo educativo é uma tarefa que envolve política e 

sociedade, cabendo ao professor investigar todas as suas esferas, no sentido de 

compreender os aspectos do mundo, da sociedade, e das interações do homem 

com seus semelhantes. 

 
É previsível que a possibilidade de acesso à escola comum e a outros 
serviços públicos dependa da articulação de políticas sociais de educação, 
saúde, renda, emprego, seguridade, que revertam a perspectiva atual. No 
que se refere às pessoas com deficiência, mais especificamente, 
permanece o desafio para o poder público e, em parte, para a sociedade 
civil, de recuperar a visão de que a educação dessas pode estar bem 
resolvida apenas com o repasse da responsabilidade e de recursos 
financeiros – do estado para as organizações não governamentais. 
(FERREIRA, 2006, p. 109). 

  

Penso a formação de professores perspectivada a partir de reflexões sobre o 

fazer pedagógico, compreendendo o contexto social, político e cultural, que deve ser 

ainda atrelada à diversidade cultural e à inclusão social, abrindo possibilidades de 

discussão acerca da teoria e da prática do processo de educação, priorizo ainda a 

participação democrática, dentro da concepção do ensinar e do aprender na 

contemporaneidade. 

Silva (2015, p. 94) propõe que “Nessa direção, é a garantia do acesso 

associado à qualidade social da educação que também exige condições dignas de 

trabalho e salário do (a) professor (a), em processo permanente de aprendizagens”. 

A autora prossegue, dizendo que “Essa qualidade da educação contribui para o 

avanço da democracia por ser instrumento de apropriação de informações e 

conhecimentos, bem como de processos de inclusão social” (SILVA, 2015, p. 94). 
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Consciente que um grande problema da nossa educação seja a 

desvinculação entre teoria e prática pedagógica porque esta é repetidora dos 

modelos e padrões cristalizados, enquanto deveria ser pautada na dialogicidade 

como possibilidade de ação emancipadora do mundo e das pessoas, acredito que a 

ação dialógica que se espera da educação contemporânea e, portanto inclusiva, 

pode ser compreendida como uma excelente oportunidade de se fazer valorizar e 

respeitar os outros, com suas diferenças físicas, intelectuais, de crença, de religião, 

gênero, étnicas, ou quaisquer que sejam, pois:  

 
O trabalho docente mostra-se um espaço privilegiado para a compreensão 
das transformações atuais do mundo do trabalho, por se constituir em uma 
profissão de interações humanas que objetiva mudar ou melhorar a situação 
humana das pessoas, qual seja, um trabalho interativo e reflexivo com as 
pessoas, sobre as pessoas e para as pessoas. (FELDMANN, 2009, p. 76). 

 

Com tamanha demanda, muitas vezes o professor se sente inseguro acerca 

da função social do seu trabalho docente, e também do seu importante papel de 

agente humanizador das culturas presentes no cotidiano escolar. 

 
O que tem sido recorrente na fala dos professores é a ideia de que a inclusão 
é um desafio, uma busca por um ideal: manter todos incluídos. Tal ideal será 
alcançado, segundo alguns professores, pelo esforço de cada um, através da 
união, da dedicação e do desempenho dos profissionais que atendem os 
alunos. (KLEIN, 2010, p. 12). 

 

Arrisco afirmar por meio desta autora, que a inclusão em educação 

compreende mais mecanismos: “No entanto, a educação depende também de 

investimentos financeiros para melhorar as condições de acesso de determinados 

alunos à escola e qualificar professores” (KLEIN, 2010, p. 13). Assim, a formação de 

professores para a educação especial e para o APD, deve ter como base a 

humanização da educação, alcançando o padrão de qualidade que deve consistir 

neste emponderamento docente, que se faz, tomando às rédeas do fazer 

pedagógico, por uma formação especializada e qualificada, de modo a respeitar os 

professores e alunos para que não retrocedamos ao desrespeito e à ignorância, 

para com nenhum destes. 

Como grande compromisso, tenho a produção de conhecimentos e saberes, 

que a certeza que a escola necessita ressignificar o seu tempo, trabalhando as 

relações interpessoais, pedagógicas e institucionais dos envolvidos, em prol da 
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formação da cidadania de seus sujeitos. Para tanto, a figura do professor deve ser 

valorizada em todas as instâncias, respaldando-se o seu direito a condições de 

trabalho que envolve a formação continuada.  

Alguns cuidados para com esta formação se fazem relevantes, na medida em 

que surgem novas demandas na sociedade e a escola tem que estar atenta a todos 

os movimentos, uma vez que todos os problemas da sociedade são manifestados no 

ambiente escolar. Daí surge a necessidade de uma reconfiguração do currículo 

escolar e consequentemente uma adequação na formação inicial e continuada do 

professor, profissional que, na atualidade, deverá ocupar a posição de mediador de 

todos os conflitos sociais apresentados na escola – e em todos os espaços onde se 

dê a educação formal – tendo que estar atento às muitas urgências trazidas pelo 

multiculturalismo, e, na perspectiva crítico-emancipatória, buscando atender a todos 

os alunos, promovendo assim uma educação inclusiva, com práticas pedagógicas 

alinhadas com as especificidades e possibilidades do aluno, de modo a lhe oferecer 

o melhor atendimento. 

Desta maneira, repenso o significativo valor da formação de professores na 

perspectiva crítica, de modo a poder trazer discussões sobre os problemas e as 

demandas da escola e dos alunos da educação especial ou não – lembrando 

sempre que os sujeitos são diferentes em suas capacidades cognitivas, intelectuais 

e culturais – procurando resolver os conflitos escolares de forma equilibrada, 

buscando desenvolver a emancipação de todos os protagonistas da educação. 

Ao refletir acerca dos conceitos discutidos durante as aulas, compreendemos 

que os conteúdos abordados são de grande valia para a nossa pesquisa, no sentido 

de formar professores humanizados e comprometidos com o APD, dentro da 

perspectiva da educação especial, pensando o redimensionamento do papel da 

escola inclusiva, e planejando as ações para serem realizadas na escola ou em 

domicílio, e de acordo com o espaço físico, possibilidades, tempo, realidades e 

especificidades do aluno, lembrando sempre que a aprendizagem e a participação 

são a essência de toda proposta de inclusão. 

Ademais, as discussões acerca da relação teoria-prática, nos fazem lembrar 

que na educação especial, estamos diante do aluno real, e não o ideal, e, sendo a 

educação, uma atividade exclusiva dos seres humanos, nela, as ações expressam a 

condição humana, podendo assim, revelar traços identitários, ou mesmo, a 

identidade dos sujeitos, dada pelas suas ações. 
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O agente pedagógico que é o professor, quando exerce sua função, é um 
ser humano que age e esse papel não pode ser entendido à margem da 
condição humana, por mais técnico que se queira, seja esse ofício. Por 
meio das ações que realizam em educação, os professores manifestam-se 
e transformam o que acontece no mundo. (SACRISTÁN, 1999, p. 31). 

 

Em outro ponto, muito embora as ações sejam radicalmente singulares, 

algumas delas podem ser próprias de certos grupos coletivos de acordo com 

gênero, idade, etnia, grupo social ou profissional. Outra configuração define ação na 

educação, como “reflexo da singularidade daqueles que a realizam”. Desta maneira, 

as ações educativas, como ações empreendidas por seres humanos, devem 

envolver conhecimento e ação, ação e intenção, unindo assim, teoria e prática, 

neste processo de humanização da educação e consequentemente, humanização 

dos sujeitos da educação.  

Por isto, é de extrema importância que o professor tenha espaço para discutir 

a prática pedagógica com os seus pares, buscando-se nas teorias, as soluções para 

situações que surgem do decorrer do processo. “Formar um professor para a ação 

requer contemplar suas motivações, seus compromissos sentimentais, seu sistema 

de valores, estimular algumas adesões eticamente defensáveis” (SACRISTÁN,1999, 

p. 46). 

Nesta perspectiva, propondo uma formação mais específica para o público 

alvo da educação Especial, o Estatuto da Pessoa com Deficiência vem no Cap. lV, 

Art. 28, X e XI, defender:  

 
X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de 
formação inicial e continuada de professores e oferta de formação 
continuada para o atendimento educacional especializado; 
 XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento 
educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias 
intérpretes e de profissionais de apoio.  (BRASIL, 2015, p. 34).  

 

             Assim, seria de grande valia desenvolver estratégias na formação 

continuada, no sentido de se promover a emancipação destes docentes, para que 

eles possam assumir o protagonismo da sua prática educativa, de modo a sanar 

suas necessidades pedagógicas, principalmente na educação especial, enfatizando-

se sempre que o professor do APD necessita de um acompanhamento mais 

específico, uma vez que estará desenvolvendo suas práticas na intimidade do lar do 

aluno especial, tendo ainda como “possíveis alunos”, toda a equipe técnica de saúde 
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que o acompanha, além de estar diretamente envolvido com as questões de (falta) 

saúde do seu aluno. E, como diz a canção popular de Baden Powell e  Vinicius de 

Moraes[on-line]: “É melhor ser alegre que ser triste / alegria é a melhor coisa que 

existe”, para humanizar o processo de construção do conhecimento. 
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CAPÍTULO II - CAMINHO METODOLÓGICO DA PESQUISA 
 
 
2.1PROCEDIMENTOS DA COLETA DE DADOS 

 

A ideia de relatar as circunstâncias do atendimento surgiu a partir da 

necessidade de documentar a seara deste trabalho pedagógico, que vem tentar 

suprir a grande lacuna de justiça social para atender a importante demanda da 

Educação Especial e inclusiva, que são as pessoas em tratamento de saúde, que 

por restrição médica, não podem frequentar uma escola, no nosso país. 

Na construção desta pesquisa que é sustentada por autores como Freire, 

Jacobo, Apple, Adorno, Matos, Mazzota, Rodrigues, Rousseau, Tomaz Tadeu da 

Silva, Sacristán, Saviani e outros, além dos documentos oficiais que vêm contribuir 

com o trabalho, é importante observar que, ainda, não existe um número consistente 

de literatura disponível, em relação ao APD. Os dados colhidos foram de 

documentos que legitimam o direito à educação para todos, e outros que 

regulamentam que se deve adequar as estratégias de aprendizagem de acordo com 

as especificidades de cada sujeito, de modo a contemplar as pessoas com 

deficiência, além de outros que norteiam a Educação Especial. 

 Compreendo a sociedade como “a mola propulsora” para a conquista de 

direitos sociais, e espero que esta esteja atenta para que os direitos humanos no 

que se refere à Educação Especial e Inclusiva sejam validados e a educação formal 

e de qualidade legitime-se, podendo esta ocorrer fora do espaço escolar, com a 

frequência do aluno sendo certificada e documentada pelo professor que o atende, 

como referenda o único documento do MEC (2002), intitulado Classe Hospitalar e 

Atendimento Pedagógico Domiciliar: Estratégias e Orientações, que se refere ao 

APD, estabelecendo os parâmetros para a sua estruturação e  regulamentação, 

porém, dando mais ênfase ao Atendimento Hospitalar, que já foi implantado em 

vários estados brasileiros. 

Ainda neste capítulo, evidencio como se constituiu este trabalho, procurando 

mostrar que a pesquisa em educação deve ser concebida de maneira que o 

pesquisador possa estar fazendo sua leitura de mundo, a partir de conceitos 

científicos normatizados, para que não se perca a seriedade e a essência do seu 

trabalho, ou seja, da sua pesquisa, que em uma perspectiva crítica, deve estar de 
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acordo com a realidade, e neste caso, com a legislação vigente, contextualizada 

com as transformações sociais, culturais e ou históricas. 

Como atividade humana, a pesquisa em educação pode ser entendida como 

uma atividade que vem evoluindo continuamente e sendo mais humanizada. Este 

tipo de pesquisa pode aproximar mais o pesquisador do seu objeto de pesquisa, 

situando-se dentro das atividades normais do profissional da educação, e 

acercando-se da sua vida diária. Por isto, acredito que a educação, para ser mais 

dinâmica, e acompanhar as transformações sociais, não pode ser estudada a partir 

da ótica de uma só variável, ou segundo o paradigma positivista. 

E assim, nesta pesquisa, optei pela abordagem qualitativa, por estar 

fundamentada nas Ciências Humanas e tratar-se de um estudo com algumas 

características peculiares que a aproximam de um estudo de caso. Esta 

aproximação se deu pela necessidade de compreender melhor as complexidades do 

APD, que por ser uma nova vertente na área da educação especial, os professores 

enquanto profissionais especializados na área, precisam encontrar o espaço de 

dialogicidade, de interação e de envolvimento com os seus pares para 

desenvolverem um serviço de qualidade para os seus alunos. E nesta perspectiva, 

essa dissertação foi desenvolvida, buscando registrar e documentar o atendimento 

ocorrido, com um espírito mais ensaístico do que de pesquisa empírica. 

Como se trata de uma pesquisa qualitativa, esta abordagem pode contemplar 

muitas das subjetividades deste atendimento, em uma perspectiva mais próxima do 

meu objeto de estudo, uma vez que se trata de um projeto pioneiro no nosso 

município. Assim, sendo, quero aqui, mostrar como foi sistematizado, explicitando 

em tempo, a nossa vontade de suprir as necessidades educativas do nosso sujeito, 

compreendendo que: “O objetivo da pesquisa não é construir teorias ou elaborar 

construções abstratas, mas compreender os aspectos intrínsecos de um caso 

particular, seja uma criança, um paciente, um currículo ou organização etc.” 

(CHIZZOTTI, 2014, p. 137). 

Para responder a questões metodológicas, na Introdução, discorro sobre dois 

importantes encontros: o meu encontro comigo mesma; as questões que me 

levaram a ser a profissional que hoje sou, e o encontro com o objeto da pesquisa, 

ressaltando as questões problematizadoras, os objetivos e um breve anúncio do 

atendimento. 
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 No primeiro capítulo A pessoa com deficiência: teoria e legislação estão 

contidos os aspectos históricos e sociais que vieram contribuir para a escrita desta 

dissertação. Nele, fiz um apanhado do contexto histórico da pessoa com deficiência 

no mundo, e depois no Brasil, mostrando o tratamento desumano destinado a elas, e 

como elas foram discriminadas e excluídas ao longo do tempo. 

Ainda nesta parte, discorro sobre currículo, abordando as questões deste 

documento que interfere em todas as ações da escola, mostrando a importância 

deste na construção de uma escola para todos, fazendo uma reflexão a respeito de 

suas adaptações e flexibilizações para que possa haver uma verdadeira inclusão, 

levando em consideração o respeito a todos os sujeitos envolvidos. Em seguida, 

analisei textos e documentos oficiais e da legislação vigente, que vem legitimar o 

direito à educação para todas as crianças e adolescentes, por meio dos quais me 

respaldo para organizar e implantar o atendimento pedagógico domiciliar. Ainda no 

capítulo, construí uma linha do tempo com a legislação própria da pessoa com 

deficiência, analisando os objetivos e funcionalidades das leis, fazendo um recorte 

para os seus impactos na educação. 

Faço alusão à obra Os sertões, do escritor brasileiro Euclides da Cunha, 

apresentando o terceiro capítulo, intitulado A terra, o homem e a luta: A implantação 

e consolidação do APD no sertão baiano. Usando linguagem simples, clara e direta, 

sem a grandiloquência do autor – que na sua obra retrata com maestria a guerra de 

Canudos, mesclando literatura, sociologia, filosofia, história, geografia, geologia e 

antropologia, aqui deixo claro que a escolha da obra foi apenas para ilustrar o 

capítulo deste trabalho, copiando a divisão do autor, na utilização dos três 

elementos, dando a ideia de seguimento. Fechando o capítulo, acrescento as 

conquistas do APD, obtidas durante todo o meu processo de atuação. 

 Ainda acerca do capítulo lll, enquanto A Terra é para o autor, uma minuciosa 

descrição das características do lugar como clima, vegetação, hidrografia, dentre 

outros aspectos, aqui na minha dissertação, este subtítulo traz a descrição do 

atendimento – em uma cidade do sertão da Bahia, justificando a sua importância e o 

porquê da sua existência, por meio da análise de documentos oficiais e de registros 

das ações pedagógicas. Para isto, me debruço sobre o caderno de planejamento do 

serviço, buscando configurar as práticas pedagógicas com a revisão de literatura, 

que vem alicerçar esta parte. 
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Em O Homem, Euclides da Cunha apresenta o habitante do lugar, 

descrevendo a sua relação com o meio ambiente. Posteriormente, fixa sua atenção 

em Antônio Conselheiro, o líder religioso. Neste trabalho, mostro os sujeitos do 

atendimento que são: a aluna, a professora regente, a professora de AEE, a equipe 

do HPS, e a equipe muitiprofissional, mostrando suas funções e traçando os seus 

papéis de acordo com os referenciais analisados, como se desenvolveu o 

atendimento, e como os sujeitos se moldaram, desde a presença ativa da família, o 

trabalho da equipe da saúde e o papel das profissionais envolvidas.  

Na parte intitulada A Luta, o escritor narra a luta desigual e injusta entre o 

Governo contra um povo esquecido e abandonado em suas mazelas, que foi a 

população de Canudos. Do massacre violento, o lado mais fraco resistiu até o fim 

com seus defensores: um velho, dois adultos e uma criança. Neste estudo, procuro 

reafirmar a necessidade de se oferecer o APD, e a importância de se prestar um 

serviço que possa suprir as necessidades educacionais da aluna enferma. 

Vale ressaltar que a luta, neste trabalho, representa todo o esforço para que 

se faça valer todos os direitos da criança e do adolescente a uma educação de 

qualidade, seja ela realizada em qualquer ambiente que os alunos estiverem e 

possam frequentar. No capítulo, foi válido enfocar as lutas pela legitimação dos 

direitos da criança com deficiência, a exigência de uma educação de qualidade, a 

necessidade das políticas públicas de inclusão escolar, fazendo um apanhado das 

leis que amparam esses direitos, esclarecendo que a garantia do direito à educação 

pode ser interpretado como a base do pensamento crítico.             

Em As conquistas, procurei validar as possibilidades do APD para crianças 

com PC e as em situação de HPS. Por isso pesquisei o pouco que existe sobre este 

atendimento, nos documentos que referendam a Educação Especial, e que vem 

oferecer para as crianças e adolescentes que não podem ir à escola, um 

atendimento de qualidade, como garantem os documentos oficiais, que por sua vez, 

obedecem à lei maior que é a CF de 1988.  

Assim, o tema inclusão pode ser mais bem discutido e estruturado na 

construção de um currículo justo e igualitário, portanto crítico, inclusivo e 

emancipatório, na medida em que possa atender a todas as especificidades dos 

sujeitos envolvidos, e que, por meio do diálogo, possamos ouvir os anseios, as 

necessidades e as vozes destes seres humanos silenciados historicamente, para 

assim poder construir juntos, o currículo que lhes representem. 
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Embora eu tenha dividido o capítulo segundo o modelo de Cunha, em 

momento algum procurei buscar a compreensão das singularidades de cada parte, 

em separado, para então poder compreender o todo. Aqui tentei mostrar o todo por 

meio de características marcantes de cada parte, apresentadas como um processo 

único que vem oferecer uma nova possibilidade de escolarização, dentro da 

educação formal. Assim procurei discorrer sobre cada seguimento que se completa 

no outro e que ao mesmo tempo me instigou a refletir acerca de como implantar e 

consolidar o APD no município. 

Quanto ao cenário da pesquisa, este é a residência da criança, lugar onde foi 

realizado todo o APD e onde estão inseridos os sujeitos da pesquisa. No lócus, pude 

observar a aluna, a equipe de saúde financiada pela família por meio de convênio 

particular, responsável pelo HPS; a própria família; o serviço desenvolvido pela 

professora da Sala de Recursos Multifuncionais (SRM), aplicando o AEE; a atuação 

da equipe muitiprofissional da SEDUC, composta de pedagoga, psicopedagoga, 

assistente social, psicóloga e enfermeira, em atuação com a família, além das 

relações entre os pares. 

Neste HPS estão todos os elementos e ferramentas de uso contínuo da 

criança enquanto paciente, utilizados na e para a manutenção da sua vida: cilindros 

de oxigênio, cama hospitalar, aparelhos de respiração com leitores digitais, demais 

utensílios hospitalares e um gerador de energia com capacidade de funcionamento 

para três horas. Como componentes humanos, temos oito técnicas de enfermagem 

que se revezam entre si, cumprindo plantões de 12 horas, duas enfermeiras que 

diariamente orientam as técnicas, um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, um 

ortopedista, um neurologista, uma nutricionista, um psicólogo e um médico que a 

atende periodicamente, e outro médico responsável pelo serviço e que coordena 

toda a equipe médica.  

 É importante frisar aqui, que o trabalho desenvolvido pela equipe 

multidisciplinar da SEDUC, foi por reuniões com a família, estabelecendo diálogos, 

onde cada parte se inteirava do estado de saúde da criança, além de acompanhar o 

seu desenvolvimento escolar, colhendo informações da equipe do HPS. 

O processo de recolha de dados se deu pela seleção de anotações retiradas 

do caderno de planejamento do próprio atendimento, dos depoimentos informais da 

família, construídos por meio de diálogos durante os atendimentos, e 

posteriormente, por conta desta pesquisa.  
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Nestes depoimentos orais que não foram transcritos e que se deram em 

momentos em que a criança dormia ou estava sendo atendida por algum membro da 

equipe de saúde, pude observar a trajetória de luta pela vida e consolidação das 

práticas de sobrevivência daquela família que vive para o conforto e bem estar da 

criança. O que justifica o investimento no plano de saúde que mantém o HPS e em 

todas as atividades familiares, voltadas para a criança, no sentido de valorizar sua 

presença no seio familiar. 

 Consciente da estruturação do serviço, que compreende o período de 

solicitação do atendimento, até a minha chegada como professora, no domicílio da 

criança, estabeleci as metas da pesquisa, iniciando a coleta de dados, analisando os 

principais entraves do atendimento, assim como os principais assuntos abordados 

no decorrer das reuniões com os pares. Nesta etapa da análise dos dados do 

trabalho e com todo o material organizado, iniciei a escrita do estudo, procurando 

transcrever os aspectos importantes de como se deu o atendimento, como foi 

construído, a posição dos sujeitos, o desenvolvimento das práticas e as relações 

estabelecidas. 

Destarte, a atitude da família da minha aluna em ter procurado este 

atendimento, por meio de orientações médicas, foi de fundamental importância para 

a educação do município, porque trouxe obrigatoriedade à SEDUC de implantar, 

estruturar e consolidar este atendimento, de acordo com a legislação vigente, 

abrindo precedente para que outras pessoas sejam beneficiadas e busquem no APD 

a oportunidade de escolarizar as crianças que estão alijadas da escola por motivos 

de doença.  

            Neste tipo de atendimento é de fundamental importância validar aos 

educandos o direito de ser criança, de estar no mundo com dignidade de aprender 

de acordo com suas possibilidades e especificidades, proporcionando-lhes assim, 

condições para o acesso ao conhecimento, de acordo com as leis que 

regulamentam a Educação Especial e Inclusiva. 

 

2.2 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Município brasileiro do Estado da Bahia (FIGURA 1), Feira de Santana está 

situada a 108 quilômetros da sua capital, Salvador, a qual se liga pela BR-324, 

estando localizada na zona de planície entre o Recôncavo baiano e 
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os tabuleiros semiáridos do nordeste da Bahia, fazendo divisa com doze municípios 

que são: ao Oeste, Anguera, Serra Preta e Ipecaetá;  ao Sul, Antônio Cardoso, São 

Gonçalo dos Campos e Conceição do Jacuípe;   ao Norte, Candeal,  Tanquinho, 

Santa Bárbara e Santanópolis; e ao Leste Coração de Maria e Amélia Rodrigues. 

 
Figura 1  

 
Fonte: Wikipedia ([ON-LINE]). 

 

“Feira”1, como dito acima localiza-se na Bahia (FIGURA 2), possui uma área 

de 1.363 km²,  com elevação de 286m e com uma população de 556.639, de acordo 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010); abrangendo um 

espaço geográfico que liga o litoral ao sertão, a cidade onde ocorreu a experiência 

de implantação do APD, ganhou do escritor Ruy Barbosa, o Águia de Haia, a 

alcunha de "Princesa do Sertão". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Carinhosamente assim apelidada pelos feirenses e os moradores. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tabuleiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%A1rido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anguera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Cardoso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Candeal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cora%C3%A7%C3%A3o_de_Maria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ruy_Barbosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81guia_de_Haia
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Figura 2 – Localização de Feira de Santana na Bahia 

 
Fonte: Wikipedia ([ON-LINE]). 

 

A cidade teve seu princípio com uma vila em 1832, depois, em 1846, a sede 

da urbe é transferida para “A Fazenda” que recebia o nome de “Santana dos Olhos 

D'Água”, e por ali passava a estrada das boiadas, onde circulavam boiadeiros com o 

gado que deveria ser vendido em Salvador, Cachoeira e Santo Amaro da Purificação 

(WIKIPEDIA, [ON-LINE]). Por isso afirma-se que o grande propulsor do 

desenvolvimento feirense foi a atividade pecuária. 

             “Os donos da fazenda eram católicos fervorosos e construíram uma capela 

em louvor a Nossa Senhora Santana e São Domingos” (WIKIPEDIA, [ON-LINE]) e 

ao redor da capela, cresceu a cidade, a partir de uma feirinha movimentada por 

vaqueiros e viajantes.  Na época de sua fundação, os poucos moradores existentes 

saciavam sua sede com a água existente nos diversos minadouros, tanques e nos 

"Olhos D'Água", fonte localizada na fazenda dos colonizadores Portugueses e 

fundadores da cidade: Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandoa.  

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Domingos_Barbosa_de_Ara%C3%BAjo&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ana_Brandoa&action=edit&redlink=1
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Bahia_Municip_FeiradeSantana.svg


96 
 

A “Princesa do Sertão” é um centro urbano, político, educacional, tecnológico, 

econômico, imobiliário, industrial, financeiro, administrativo, cultural e comercial do 

interior da Bahia, muito influente na região Nordeste. Feira de Santana é uma cidade 

de migrantes, e cerca de metade da população não nasceu na cidade, compreende-

se que o forte fluxo migratório é resultado da posição privilegiada de maior 

entroncamento rodoviário das regiões norte/nordeste, e do crescimento econômico 

em todos os setores da economia, atraindo um grande número de migrantes de todo 

país.  

Quanto à área educacional, a cidade tem um considerável número de escolas 

de ensino básico, é sede da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), 

da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), do Instituto Federal da 

Bahia (IFBA) do Centro de Educação Tecnológica do Estado da Bahia (CETEB), 

além de possuir mais de 30 Faculdades particulares. 

No município, existem 109 escolas particulares, e nas redes públicas de 

ensino, são 79 as escolas estaduais, atendendo 96% de alunos na zona urbana, e 

4% na zona rural, enquanto que o município abarca 69,5% dos alunos da zona 

urbana e 30,5% na zona rural, compreendendo um total de 172 instituições, 

espalhadas na zona urbana, nos povoados e nas sedes dos seus oito distritos que 

são (FIGURA 3): Bomfim de Feira, Governador João Durval Carneiro, Humildes, 

Jaguara, Jaíba, Maria Quitéria (em homenagem à heroína que vivia na localidade), 

Matinha e Tiquaruçu (IBGE, 2009).  

 
Figura 3 – Distritos de Feira de Santana 

 
Fonte: Wikipedia ([ON-LINE]). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Migra%C3%A7%C3%A3o_humana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Estadual_de_Feira_de_Santana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_do_Rec%C3%B4ncavo_da_Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Federal_da_Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Federal_da_Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Educa%C3%A7%C3%A3o_Tecnol%C3%B3gica_do_Estado_da_Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdades
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2.3 PERFIL DOS SUJEITOS DA PESQUISA 
 

2.3.1 A Criança com PC 

 
A criança que protagonizou o processo de implantação do primeiro APD no 

município é do sexo feminino, natural de Ipirá, cidade próxima à Feira de Santana. 

Assim, a busca de condições de sobrevivência, por causa do agravamento dos 

problemas de saúde da criança, foi o que motivou a migração da família, porque na 

sua cidade não havia serviço médico que pudesse atender o seu caso.  

É importante relatar que apesar de todas as dificuldades para realizar as 

práticas, como os medos, as incertezas e a insegurança diante do “novo”, por parte 

de toda a equipe e principalmente pela minha parte que estava na “linha de frente”, 

senti a aluna, que é uma criança com complicações de PC, responder aos 

estímulos. O que me foi dando uma maior segurança para continuar a desenvolver 

meu trabalho, buscando despertar a sua criatividade, mesmo porque, o aluno com 

deficiência é um ser de direitos como qualquer outro, e justamente por isto, tem todo 

o direito de ser matriculado como aluno regular em qualquer instituição de ensino da 

rede pública ou particular. 

  
O direito à educação não se reduz à educação formal, é entendida aqui 
como uma prática pedagógica diferente, pois parte do ensino especial, 
destinada àqueles alunos que impossibilitados de frequentar a escola 
precisam continuar seu desenvolvimento e suas aprendizagens. 
(RODRIGUES, 2012, p. 50). 

 

Verifiquei que no estado inicial a atendida ainda não havia sido alfabetizada. 

Desta forma, não conhecia o alfabeto e nem ligava letra a fonema; não estabelecia 

relação entre número e quantidade, mas já tinha alguma noção de sequência 

numérica e de formas geométricas. Desconhecia sua identidade étnica e de seus 

familiares, assim como a história da formação do povo brasileiro, a miscigenação, os 

aspectos culturais, sociais  e históricos.  
Logo nos primeiros momentos que antecederam os atendimentos, busquei 

transformar a sala da sua casa, criando um ambiente alfabetizador, construindo uma 

rotina para cada dia de aula e, como primeiro avanço, tivemos a vontade de 

aprender da aluna, diante da aceitação da rotina escolar, dentro da sua rotina 

hospitalar. 
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Apesar do desconforto inicial de estar “invadindo” o espaço alheio ao da 

tradicional escola, fui acolhida por uma família que se colocou à minha disposição 

para que o atendimento fosse realizado com sucesso e com o passar dos dias, fui 

conhecendo a equipe de saúde do HPS: as técnicas de enfermagem que 

trabalhavam por escala, os fonoaudiólogos, o psicólogo, as enfermeiras, médicos, 

assistentes sociais e fisioterapeutas que atendiam a criança que no caso é minha 

aluna, observando então, como interagiam com a rotina da casa, com a família e 

com a criança. 

Ao perceber que a rotina escolar deixava a sua paciente mais disposta e feliz, 

além da família, a equipe do HPS passou a participar das atividades pedagógicas, 

estabelecendo comigo relações que contribuíam para o progresso escolar da 

criança, colocando-se à disposição no cumprimento da rotina escolar, na realização 

de atividades, principalmente no brincar e na concretização da felicidade da criança. 

No decorrer do atendimento, algumas dificuldades foram encontradas, o que 

causou algumas pausas. Estas foram constantes e significativas, variando-se os 

motivos que eram para administração de medicações, para aspiração de secreções 

dos pulmões, para aferir pressão e temperatura e utilização do balão de oxigênio. 

Algumas ausências também ocorreram durante a experiência, estas eram periódicas 

por causa de problemas de sono, dores causadas por infecções graves, internações 

na UTI para trocas de válvulas ou dispositivos instaladas no corpo da criança, para a 

sua sobrevivência. 

Diante de alguns impasses, a disposição para aprender e a participação ativa 

da criança me impeliam a oferecer um atendimento de qualidade, buscando 

desenvolver atividades prazerosas e tornando a aprendizagem mais significativa. 

 
Aprendizagem significativa é aquela em que ideias expressas 
simbolicamente interagem de maneira substantiva e não-arbitrária com 
aquilo que o aprendiz já sabe. Substantiva quer dizer não-literal, não ao pé-
da-letra, e não-arbitrária significa que a interação não é com qualquer idéia 
prévia, mas sim com algum conhecimento especificamente relevante já 
existente na estrutura cognitiva do sujeito que aprende. (MOREIRA, 2010, 
p. 2). 
 

Com o propósito de otimizar seu processo de aprendizagem,  busco suporte 

em Moreira (2010), na medida em que procuro estabelecer interações entre o que a 

criança já conhece com conteúdos novos. Nesta dinâmica, o aprendizado se 

estabelece com mais eficácia, facilitando a relação da criança com o processo 
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escolar, que pode se dar dentro da escola, ou no HPS, surtindo efeito em crianças 

com PC ou não. 
 

2.3.2 A Professora 

 

Para atender a aluna, a SEDUC pesquisou professoras das salas de recursos 

do próprio sistema de educação, mas diante do quadro da criança, não aceitaram o 

convite de ensinar a uma aluna com tantas complexidades. Assim, chegou até a 

mim o convite de trabalhar como regente nesta nova demanda, dentro da 

perspectiva da Educação Especial.  E, em meio a sentimentos de medo, incertezas, 

receios e muitas dúvidas, “agarrei” a oportunidade de repensar meu trabalho 

pedagógico, encarando este grande desafio na minha vida profissional e pessoal. 

Hesitante, cheguei ao primeiro dia à casa da minha aluna, tentando imaginar  

qual seria a minha contribuição na escolarização daquela criança. Muitos 

questionamentos surgiam acerca de como seria a minha atuação como professora 

de uma criança com limitações, em um espaço diferente, com olhos curiosos e um 

sorriso enorme me envolvendo... 

“Ninguém sabe os limites do ser humano” é uma frase que criei, mentalizo 

sempre, e que foi muito útil para que eu pudesse estruturar o trabalho pedagógico 

para a criança, naquele momento em que precisei me despir dos meus preconceitos 

que me levavam a crer que escolarizar aquela menina parada na cama seria uma 

tarefa enfadonha, monótona e impraticável.  Com o pensamento deste autor, recorri 

às minhas leituras, recordando que todas as pessoas podem aprender, que cada 

uma aprende de uma maneira diferenciada e de acordo com suas vivências e 

experiências e que nenhuma experiência é igual. Todas são únicas e devem, 

portanto ser vivenciadas, experimentadas e aproveitadas. 

A racionalidade me levou à constatação que a última coisa que aquela criança 

precisava era piedade. Por isto, parti em busca de investigar quais as suas 

especificidades, suas possibilidades e as minhas possibilidades em lidar com tanta 

novidade. 

Com esta nova realidade, dentro da minha trajetória profissional e pessoal, 

precisei reestruturar todo o meu fazer pedagógico, pensando em como oferecer uma 

educação de qualidade a uma aluna com algumas limitações e múltiplas 

possibilidades de aprendizagem e vivências. E isto me fez rememorar Rodrigues 
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(2012, p. 83), quando diz que “Os alunos e os professores não podem ser reféns de 

um currículo pedagógico mal organizado, incoerente, que não abre espaço para o 

talento das crianças, e quem não acompanha o conteúdo está fadado à exclusão e 

ao fracasso”. 

Do meu ponto de vista, o trabalho com o APD, que é um serviço novo, dentro 

da educação especial ainda carece de fontes de informações para que seja 

estruturado com o cuidado que se merece, e pela importância que tem, porque 

muitas foram as dúvidas que me assolaram no decorrer do atendimento. As parcas 

informações que se têm, estão mais voltadas para a Educação Hospitalar. 

Tal realidade me levou a sistematizar e aplicar o atendimento, seguindo as 

escassas orientações do documento que referenda o APD, me orientando também 

segundo os moldes da Educação Hospitalar, que procurei “traduzi-los” para a 

realidade do APD, em consonância com a garantia dos direitos da pessoa com 

deficiência, das minhas referências, análises acerca da Educação Especial e 

Inclusiva e as especificidades da criança atendida. 

Vale ressaltar que no exercício da função de professora do APD procurei ter 

uma postura mais humanizada para conviver com a criança, sua família, a equipe do 

HPS, além de compreender a evolução da sua aprendizagem, levando em conta sua 

visão de mundo, seus avanços, seu posicionamento diante da vida, acreditando 

assim, que era uma forma viável de contribuir para que ela alcançasse sua 

autonomia. Acerca disto, Freire (1996, p. 59) diz que “o respeito à autonomia e à 

dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não 

conceder uns aos outros”.            

Desta maneira, defendo a formação pedagógica específica e humanizada que 

para Rodrigues:  

 
Percebe-se que, para o pedagogo atuar na classe hospitalar, é preciso ter 
visão humanística, que vai além de teorias preestabelecidas, é ver a criança 
como um todo priorizando o emocional como fator de grande relevância 
para a sociabilidade, a interação e a aprendizagem [...]. (RODRIGUES, 
2012, p. 52). 

 

Este posicionamento mais humanizado, quando adotado pelo professor, pode 

inaugurar uma postura mais íntima, mais afetiva, não menos séria e profissional para 

com o seu aluno, a família e toda a equipe de saúde, em uma relação dialógica, 
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passando assim a compreender mais o processo de educação do seu aluno, em 

meio às suas dificuldades relacionadas ao seu estado de saúde. 

Assim, certifico a importância da formação específica inicial e continuada do 

professor que, 

 
[...] precisa ter sua prática pedagógica voltada a uma perspectiva inclusiva 
onde os valores pessoais e sociais de valorização e reconhecimento do 
cidadão como pessoa extrapolam qualquer forma de avaliação perversa ou 
excludente que discrimina, marca e julga as pessoas por aquilo que, em um 
padrão de cultura engessado, determina não o que podem fazer, mas o que 
devem fazer. (RODRIGUES, 2012, p. 54). 
 

Em uma perspectiva inclusiva, a prática pedagógica merece ser repensada, 

porque em sala de aula podemos receber alunos de locais, culturas, religiões, 

costumes e etnias diferentes. Para atender a todos, precisamos adotar posturas 

mais abertas, estabelecendo diálogos e valorizando as diferenças, por meio de 

práticas de inclusão, para que a escola possa ser transformada em um espaço 

dialógico de convivências de respeito, e de humanização de pessoas.  

 

2.3.3 A Equipe Multiprofissional 

 

Acerca da Equipe multiprofissional que é de responsabilidade da SEDUC e 

cuja composição já foi vista no capítulo da metodologia, é formada por uma 

enfermeira, uma psicóloga, uma psicopedagoga, uma pedagoga e uma assistente 

social que estabeleciam contato direto com a família, em visitas que avaliam a 

criança, a evolução do seu aprendizado, minha atuação como professora e o 

atendimento em si. 
 

O educador, o assistente social, o psicólogo e os demais profissionais afins, 
devem buscar em si próprios o verdadeiro sentido de „educar‟, devem ser o 
exemplo vivo dos seus ensinamentos e converter suas profissões numa 
atividade cooperadora de engrandecimento da vida. Para isso, deverão 
pesquisar, inovar e  incrementar seus conhecimentos e expandir sua cultura 
geral e procurar conhecer e desenvolver novos espaços sócio educacionais 
que possam, de certa forma, evidenciar uma sociedade mais harmônica em 
suas atividades. (MATOS; MUGIATTI 2011, p. 26). 

 

Estas visitas eram combinadas com a mãe da criança que, como responsável 

presente e atuante, muito me auxiliou na tarefa de escolarização, sendo porta-voz, 

no sentido de “traduzir” as expressões e dar voz aos anseios da filha. Na 
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oportunidade, sinalizava pontos do atendimento, aprovando ou questionando 

aspectos da sua aplicabilidade. 

 
2.3.4 A Relação com a Escola 

 

Matriculada na Escola Municipal Maria José Dantas Carneiro, por ser a 

unidade escolar mais próxima da residência, com SRM implantada, funcionando 

regularmente, a criança nunca esteve na unidade, devido ao seu delicado estado de 

saúde, mas poderia usufruir de todos os benefícios que a escola  pudesse oferecer. 

Embora a nossa aluna não pudesse receber os colegas em seu HPS, por causa da 

possibilidade de agravamento do seu quadro infeccioso, ela estava inteirada das 

atividades da escola e algumas vezes lhe pude apresentar fotos de outras crianças e 

relatos da dinâmica da sua escola, que assim como o seu atendimento domiciliar 

tinha rotinas e regras, estabelecidas pelo sistema de educação da SEDUC. 

No redimensionamento do atendimento, ficou estabelecido que a criança seria 

atendida 4 vezes por semana, sendo 3 de aulas regulares e 1  de aplicabilidade do 

AEE, ministrado pela professora da SRM, da escola onde a criança encontrava-se 

matriculada. Ainda nesta dinâmica, duas vezes por mês eu tinha encontro marcado 

com a profissional da SRM que se reunia comigo para planejar/avaliar o 

desenvolvimento do atendimento, buscando dinamizar a prática pedagógica, 

levantando discussões acerca da estruturação e evolução do atendimento. Em uma 

relação marcada pelo respeito, a professora da SRM acompanhava de perto o 

processo do APD e foi constituindo-se em uma parceria indispensável para a 

viabilização deste desafiador trabalho pedagógico. 

A relevância do envolvimento entre os pares se dá pela necessidade de se 

organizar um trabalho, onde se possam privilegiar as especificidades de cada aluno 

enquanto sujeito da educação, legitimando assim um trabalho voltado para o seu 

desenvolvimento integral. Nisto, é necessário que haja uma relação pautada no 

respeito, entre todos os profissionais que neste momento, trabalharão juntos, na 

construção de um atendimento ímpar que objetiva a construção do saber da criança 

ou o adolescente: 

 
A construção do saber implica, necessariamente, na comunicação entre 
professores e alunos. A exploração, o diagnóstico e o tratamento da 
criança (ou adolescente) hospitalizada exigem, de forma efetiva, a 
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comunicação entre a equipe de saúde e a criança/adolescente 
hospitalizados. Ambos os tipos de comunicação não se sobrepõem, pois 
têm perfis e características muito diferentes de acordo com suas 
finalidades e funções a que se dirigem, por meio de cada uma das 
seletivas atividades que se integram em suas respectivas profissões. 
(MATOS; MUGIATTI, 2011, p. 85). 
 

Pelo medo de contaminar a criança com o material escolar, confeccionei uma 

caixa para guardar todos os objetos que utilizava nas minhas aulas, deixando-a na 

sua casa, para seu uso exclusivo. Assim só introduzindo na caixa, materiais novos, 

sem nenhum manuseio, e para aplicar o AEE, a professora da SRM se deslocava 

até a residência da aluna, levando consigo seus aparatos pedagógicos, devidamente 

higienizados, para que não houvesse nenhum tipo de contágio, uma vez que a 

saúde da criança estava fragilizada. 

 Neste atendimento, é imprescindível redobrar os cuidados com a higiene, em 

todos os sentidos, observando que o material da aluna é de seu uso exclusivo, todos 

os profissionais que lidam com ela devem ser saudáveis, tendo seu cartão de 

vacinas atualizado, as vestimentas devem ser cuidadosamente higienizadas para 

que a aluna não venha contrair mais nenhuma bactéria ou vírus. Desta aluna, Covic 

e Oliveira (2011, p. 88) diriam: 

 
É um aluno-paciente por sua condição de necessidade de atendimento à 
doença, entendida esta não como uma variação da dimensão da saúde, 
mas como outra dimensão da vida; assim, exige mobilização por parte do 
sujeito, ou seja, opõe-se ao ser paciente em relação à sua história de vida e 
contingência de suas transformações. 

 

Como o atendimento apresentasse uma demanda diferenciada, a família não 

frequentava a escola como acontecia aos outros familiares. Suas relações eram 

comigo e com a professora da SRM. Raras vezes os pais foram até o local e, 

quando precisavam de algo, eu intermediava o contato, uma vez que frequentava o 

espaço nas reuniões com a profissional do AEE.  
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CAPÍTULO III “A TERRA, O HOMEM E A LUTA”: A IMPLANTAÇÃO DO APD NO 
SERTÃO BAIANO 
 
 
3.1 (A TERRA): A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO SERTÃO BAIANO E A 
POLÍTICA DE INCLUSÃO NA CIDADE E NAS ESCOLAS 

 

As pessoas não são iguais. Ninguém nasce com selo de garantia de 

qualidade, porque somos seres humanos e não máquinas. Somos criados para 

desenvolver habilidades diferenciadas, porque somos diferentes. Assim, a diferença 

pode ser compreendida como traço principal da humanidade. Nesta compreensão, 

alguns seguimentos sociais têm desenvolvido na cidade, atividades voltadas para o 

desenvolvimento e habilitação de pessoas com deficiência, como a Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Feira de Santana, que luta pela própria 

existência em uma trajetória marcada por avanços e recuos, fundada em 1967, 

entidade que atende cerca de 180 mil pessoas com deficiência, foi desativada em 

1974 e em 1984 reaberta pela sociedade que se uniu em prol do funcionamento da 

casa que é:  

 
[...] uma associação civil, filantrópica, de caráter assistencial, educacional, 
cultural, de saúde, de estudo e pesquisa, desportivo e outros, sem fins 
lucrativos, com duração indeterminada que não defende políticas partidárias 
e religiões, mantém programas de assistência bio-psico-sociais, 
educacionais, e de prevenção, para pessoas com deficiência e seus 
familiares. (APAE [ON-LINE]). 

 

            A Polícia Militar (PM) de Feira de Santana-BA, cumprindo sua 

responsabilidade social, por meio do Esquadrão de Polícia Montada, vem 

desenvolvendo gratuitamente, atividades de equoterapia, de modo a complementar 

o tratamento de pessoas com deficiência. A técnica utiliza o cavalo como 

instrumento para desenvolver habilidades psicomotoras e sociais de pessoas com 

deficiência promovendo mudanças positivas na vida de 60 pessoas com síndrome 

de down, autismo, paralisia cerebral e deficiência intelectual. 

A Associação Amigos Especiais Equoterapia (AAME), localizada em uma 

fazenda na zona rural de um distrito da cidade, já há algum tempo vem fortalecendo 

suas atividades e conta com uma equipe formada de profissionais diversificados 

como terapeutas, psicólogos, educadores físicos, enfermeiras e assistentes sociais. 

Nesta empreitada, todos voluntários, tentando alcançar o objetivo de proporcionar ao 
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praticante a possibilidade de ser observado e estimulado em vários aspectos, de 

acordo com seu diagnóstico e auxiliando o seu tratamento (RODRIGUES, 2015 [on-

line]). 

Com base na realidade de que as pessoas são diferentes, cabe à escola, 

como principal espaço de construção de saberes diferenciados, desenvolver 

estratégias de inclusão de cada ser, pautado na diferença, de modo a atender às 

especificidades de cada sujeito e à sociedade oferecer oportunidades de inclusão 

para as pessoas com deficiência possam principiar seu processo de emancipação, e 

posteriormente o seu lugar na sociedade, como cidadãos atuantes. 

Desta forma, só para relembrar, quando o aluno por motivo de falta de saúde 

ficar impossibilitado de frequentar o espaço escolar formal, a escola poderá 

funcionar aonde se encontra o estudante e este poderá usufruir do processo escolar, 

porque amparado por leis, como o Parecer CNE/CEB 17/2001, que trata das 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, a criança ou o 

adolescente tem seu direito assegurado enquanto aluno, uma vez que o documento 

assegura e determina que “O atendimento educacional especializado pode ocorrer 

fora do espaço escolar, sendo, nesses casos, certificada a frequência do aluno 

mediante relatório do professor que o atende” (BRASIL CNE/CEB 17/2001, p. 24) E 

o próprio documento segue com os objetivos do AEE em ambientes domiciliares:  

 
[...] dar continuidade ao processo de desenvolvimento e ao processo de 
aprendizagem de alunos matriculados em escolas da Educação Básica, 
contribuindo para seu retorno e reintegração ao grupo escolar; e 
desenvolver currículo flexibilizado com crianças, jovens e adultos não 
matriculados no sistema educacional local, facilitando seu posterior acesso 
à escola regular. (BRASIL, 2001, p. 24) 

 

Além do parecer citado anteriormente, o Brasil tem os já comentados PNE; 

PME‟s; PEE‟s, o ECA; a LDB de 1996, e outros documentos já mencionados, que 

obedecem a  CF  de 1988 que vem fortalecer e garantir a defesa da educação 

escolar à todas as crianças e adolescentes no Brasil.  

O próprio ECA, baseado nos princípios universais do direito da 

criança/adolescente, o qual, buscando atender aos anseios da nossa sociedade,   

estabelece em seus artigos 3 e 4: 
 

Art 3º - A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 
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esta Lei, assegurando-lhes todas as oportunidades e facilidades, a fim de 
lhes facultar desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e dignidade. 
Parágrafo único: A garantia de prioridade compreende: 
a) Procedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 
pública. 
b) Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas 
c) Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com 
a proteção à infância e a juventude. 
d) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 

 

Fierro (2004, p. 212), nos diz que “A educação formal deve começar cedo, 

desde a educação infantil. Até há pouco tempo, nos anos 1970, costumava-se falar 

de „atenção‟ e „estimulação precoce‟ para as crianças com deficiências ou com 

risco”. Atualmente, prossegue o mesmo autor, que a nomenclatura mudou para 

“educação desde cedo”, devendo ocorrer a educação formal, “propriamente dita”, na 

época certa, não se tratando apenas de atenção ou de estimulação. 

Acerca da escolarização para crianças com deficiência, Diniz e Rahme 

(2004), acreditam que: 
 

Iniciada desde a educação infantil, a inserção escolar da criança com 
deficiência no sistema regular de ensino constitui uma possibilidade de ela 
ter uma trajetória educacional mais favorável para suas aprendizagens, na 
medida em que partilha de um ambiente marcado pelo princípio do todos, e 
não pela ideia do alguns, e vive a possibilidade de conhecer formas de estar 
no mundo e de aprender que são diferenciadas da sua, podendo 
experimentar situações de aprendizagem mais ricas para si mesma e para 
as possibilidades de intervenções pedagógicas. (DINIZ; RAHME 2004, 126). 
 
 

Vale ressaltar que a matrícula e permanência do aluno com deficiência, em 

qualquer escola da rede pública ou particular do país, assim como o AEE sejam 

garantidos por lei, é necessário a participação efetiva de pais e responsáveis na 

educação de seus filhos. Além disso, é extremamente importante que a família tenha 

consciência da necessidade de seu filho ser matriculado no tempo certo, para que 

seu aprendizado possa ser estimulado. 

Nesta perspectiva, relevo a aplicabilidade do AEE que pode ser interpretado 

como um caminho que possibilitará levar o aluno especial a desenvolver suas 

habilidades, dando-lhe possibilidades de superação das dificuldades de 

aprendizagem, e ao mesmo tempo, dando lhe autonomia. 

 
O Atendimento Educacional Especializado – AEE – destinado aos alunos 
público alvo da educação especial, é um serviço que: Identifica, elabora e 
organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as 
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barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas 
necessidades específicas. O AEE complementa e/ou suplementa a 
formação do aluno com vistas à autonomia e independência na escola e 
fora dela. (FIGUEIREDO, 2010, p. 52). 

 

De acordo com a legislação brasileira, saúde e educação são direitos da 

criança e do adolescente. Segundo o ECA, é dever da sociedade buscar alternativas 

para atender às demandas diferenciadas, afirmando que o direito à educação 

ultrapassa os muros escolares. Desta forma, compreendemos que a nossa 

sociedade tem uma enorme dívida para com as crianças e adolescentes enfermos, 

e, para saldar este débito, o Estado precisa oferecer um atendimento escolar de 

qualidade a todos e todas que por ordens médicas, tenham que se manter afastados 

da escola. 

 
É nessa perspectiva que a proposta de educação inclusiva adquire maior 
relevância, por enfatizar as possibilidades de formação de todos e por 
dificultar que a escola pública básica se sinta confortável ao transferir sua 
responsabilidade para outros. (FERREIRA, 2006, p. 111). 

 

Ademais, é muito relevante que o professor nunca perca de vista que cada 

pessoa é única, tendo seus valores, crenças e culturas próprias. E é também por 

este motivo que as deficiências se manifestam de forma diferenciada em cada 

pessoa, que enquanto aluno, tendo sua própria identidade, suas potencialidades e 

suas peculiaridades, independente ou não de deficiências, constitui uma demanda 

ímpar no fazer pedagógico.  

 

3.2 (O HOMEM) A CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL E OS DESAFIOS DA 
INCLUSÃO 

 

A importância do APD ainda é pouco discutida no nosso país, talvez por haver 

escassa divulgação acerca dos resultados e por parte do reduzido número de 

professores que oferecem este atendimento. Por isso, o serviço é ainda 

desconhecido por um quantitativo de pessoas que poderiam estar buscando garantir 

o acesso à educação para muitas crianças e jovens, que deveriam ter seus direitos à 

educação, assegurados de acordo com a legislação brasileira. 

Ao iniciar um trabalho com alunos com deficiência, é de fundamental 

importância que o professor conheça suas formas de comunicação, assim como 

suas limitações, suas possibilidades e sua interação no e com o ambiente, para que 
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o processo de aprendizagem possa acontecer de fato.  

 
A família pode colaborar de maneira muito especial para o desenvolvimento 
da criança portadora de necessidades educacionais especiais na escola, 
principalmente fornecendo aos profissionais informações sobre as formas 
de comunicação da criança [...]. (SERRA, 2008, p. 39). 

 

Concordo com Serra, que a comunicação com a criança só é possível se 

estabelecer com a participação da família, na interpretação das suas reações e 

expressões. Destarte, tal situação me levou a repensar que existem muitos cidadãos 

que desconhecem o poder da educação como transformadora da vida de pessoas 

com deficiências e por isto têm inteira convicção de que estas jamais aprenderão 

algo no decorrer das suas vidas, porque não acreditam que além de libras e braile 

possam existir formas alternativas de comunicação. 

O uso da comunicação alternativa (e aumentativa) constitui um leque de 

possibilidades comunicativas, que Magalhães (2010) afirma que é usada para definir 

diferenciadas formas de comunicação, envolvendo uso de gestos, expressões 

faciais, pranchas de alfabeto e outros que possam facilitar a comunicação. Para ela, 

 
A Comunicação alternativa (C.A.) é um campo de conhecimento vasto e 
muitas pesquisas têm sido feitas para desenvolver equipamentos que 
possam auxiliar as pessoas com algum tipo de distúrbio de fala. As 
estratégias e os recursos de C.A. são muito variados e podem ser de alta ou 
baixa tecnologia. (MAGALHÃES, 2010, p. 63). 

 

Como já me referi anteriormente, a criança, cujo caso aqui relato, sofreu uma 

PC e por isto, tem alguns comprometimentos. Como decorrência, não anda, não fala 

e não possui nenhum movimento voluntário nos membros inferiores e superiores. 

Vive quase sempre deitada por causa de uma grave escoliose, está ligada a 

aparelhos que garantem sua respiração, assim como o monitoramento da pressão 

arterial e dos batimentos cardíacos.  

Ainda assim, percebo a sua vontade de aprender e a importância que dá à 

escola, quando por algum motivo, não pode assistir às aulas. Nestas ocasiões a 

criança fica irritada, chora bastante e segundo relatos da família, ela fixa o olhar nos 

cartazes expostos nas paredes da sala da sua residência, transformada em sala de 

aula.  

Sobre paralisia cerebral, Basil (2004, p. 215), esclarece que: 
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[...] a PC não é uma doença, mas um quadro ou um estado patológico. 
Nesse sentido, deve-se levar em conta que a PC não pode ser curada em 
sentido estrito. A lesão como tal, quando existe, é irreversível; contudo, se a 
atenção, a reabilitação física e a educação da criança forem corretas, é 
possível obter progressos muito importantes, que a aproximariam de um 
funcionamento mais normalizado. 

 

Para Magalhães (2010, 9. 65) é de extrema importância que o professor 

estabeleça uma comunicação afetiva com o aluno, afirmando ainda que:  
 

Pelo aspecto pedagógico, isso permitirá ao professor ter dimensão do 
quanto os objetivos de aprendizagem estão sendo atingidos. Por parte do 
aluno, isso lhe ajudará a ser mais ativo em sua aprendizagem, lhe dará 
mais autoconfiança, possibilitará a elaboração de seus sentimentos, a 
expressão de suas dúvidas e lhe permitirá tornar-se um membro 
verdadeiramente participante no seu grupo social.  
 

Ainda, falando de PC, vale a pena registrar as falas da arte/educadora Ana 

Amália Tavares Bastos Barbosa, que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), 

ou melhor, Acidente Vascular Encefálico (AVE), como ela faz questão de frisar – 

voltando à atividade docente em Arte, “depois de cinco anos de mudez e tetraplegia” 

(BARBOSA, 2014, p. 23).  

Em sua obra Além do corpo, a autora que foi acometida pela síndrome de 

Locked In2 perdendo então a capacidade de falar e todos os movimentos do corpo, 

nos apresenta parte do seu projeto de doutorado que segundo ela, “Trata-se de 

pesquisação colaborativa, com a participação de especialistas de diversas áreas da 

escola, especialmente da professora da classe” (BARBOSA, 2014, p.21). 

Acerca das suas experiências pós AVE, a arte educadora relata: 

 
Eu não imaginava que seria possível retomar a docência afinal eu estava 
tetraplégica e muda a convivência com os alunos, foi uma reviravolta na 
minha vida. Como não posso comer usava uma sonda nasoenteral que me 
dava aspecto de doente. Depois das oficinas que dei no IMREA, fiz a 
gastrostomia para tirar a sonda nasoenteral e retomar um aspecto mais 
saudável. (BARBOSA, 2014, p. 21). 

 

No seu livro, a autora relata algumas práticas com seus alunos, todos eles 

                                                           
2 A Síndrome do Encarceramento, também é conhecida como locked-in (LIS) e síndrome pontina 
ventral. É um transtorno neurológico raro, em que ocorre uma paralisia completa dos músculos de 
todo o corpo, a exceção de músculos que controlam alguns movimentos dos olhos- movimentação 
vertical e elevação da pálpebra. Isso ocorre porque as fibras eferentes provenientes do córtex 
cerebral não são capazes de alcançar o seu destino, pois são interrompidas na altura da ponte, 
levando a sintomas como tetraplegia e anartria, com preservação da consciência e sensibilidade. 
Essa síndrome é caracterizada por uma incapacidade do paciente se comunicar, embora esteja 
consciente e consiga pensar e raciocinar (NEUROCURSO, 2014 [ON-LINE]). 
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com comprometimentos decorrentes de paralisia cerebral ou alguma síndrome, 

explorando o espaço físico, declarando que: “A minha própria experiência 

comprovava a importância do reconhecimento do corpo em relação ao espaço” 

(BARBOSA, 2014, p. 14). 

Uma vez, sendo colocada de corpo inteiro frente ao espelho, amarrada a uma 

cama ortostática, seu médico a fez entender que embora seu corpo não se 

movesse, ela possuía um corpo. Que ela não era só cabeça. “Realmente! Eu não 

posso mexê-lo, mas tenho corpo. A cadeira é um instrumento, e não a extensão do 

meu corpo” (BARBOSA, 2014, p. 14). Desta forma, a partir das próprias experiências 

sensoriais e motoras, a autora percebeu que, embora os corpos dos seus alunos 

fossem manipulados por outras pessoas, estas crianças precisariam ter o domínio 

do próprio corpo. O que para ela, poderia ser encarado como o princípio da 

autonomia.  

E, por meio do seu trabalho com alunos com PC, a autora conclui: “Através da 

representação e da imaginação eles vão além das limitações que lhe são impostas” 

(BARBOSA, 2014, p. 15). Assim após reflexões, ficou muito claro compreender que, 

qualquer que seja o tipo de deficiência do aluno recebido, o professor deve buscar 

meios de lhes proporcionar autonomia, respeitando-os na sua integridade e 

resistência a se adequar às normas escolares e ao mesmo tempo promover um 

vínculo afetivo para que estes possam se sentir seguros neste novo ambiente. 

Segundo Mazzotta (2011), algumas atitudes que o professor toma em seu 

fazer pedagógico, para garantir que seu aluno aprenda, são ações que deveriam 

ocorrer no cotidiano escolar, em todas as práticas pedagógicas para oportunizar a 

aprendizagem significativa para todos os sujeitos. E não é apenas isto que faz a 

“Educação Especial”. Para ele:  

 
[...] diversas situações identificadas como de educação especial nada têm 
de especial e outras, ainda, sequer poderiam ser consideradas 
educacionais. Em cada contexto da educação especial formal há que serem 
definidas as especificidades que se pretende garantir e os meios para tal. 
(MAZZOTTA, 2011, p. 222). 

 

 Assim, a Educação Especial necessita de um tempo maior de preparação, de 

reflexões e adaptações para se atender as especificidades de cada sujeito, na 

garantia de uma educação de qualidade. Para tanto, é necessário que se faça 
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investigações e posteriormente, intervenções pedagógicas acerca de cada sujeito, 

levando em conta seu tempo e possibilidades de aprendizagem.  

Diante do exposto, me ponho a repensar o APD, aqui compreendido como um 

mecanismo legal, de escolarização de crianças impossibilitadas de se ausentarem 

do seu HPS, buscando atender as leis da Educação Especial e Inclusiva, com a 

perspectiva de evitar reprovações, evasões escolares e o abandono de tratamentos 

e procedimentos médicos. Este atendimento viria oferecer escolaridade a uma 

demanda que agora munida de direitos legais e amparada por uma legislação 

própria, exige uma educação que respeite às suas especificidades. 

 
Reconhecer a diferença no „outro‟, criança, implica nos reconhecermos nos 
nossos limites, nas nossas faltas, na nossa incompletude permanente e, ao 
mesmo tempo, requer a construção de um novo modo de organização 
institucional capaz de acolher e elaborar o inesperado. Para isso, é preciso 
aprender as múltiplas linguagens através das quais as crianças se 
expressam, é preciso aprender a escutar, a registrar e a representar as 
vozes, os movimentos das crianças, é preciso instaurar tempos e espaços 
para a diversidade de diálogos verbais, gestuais e afetivos nos processos 
de educação e cuidado das crianças. (FLEURI, 2011, p. 35). 

 

Sendo o APD, uma vertente, sob muitas formas, diferenciada dos demais 

fazeres da pedagogia, no meu trabalho pedagógico domiciliar, muitos desafios são 

impostos, porque se constitui em uma atividade que envolve diretamente o aluno, a 

família, os profissionais de saúde e a professora responsável pela práxis, envolvida 

com a prática, com o intuito de promover muito além da educação oferecida nas 

instituições escolares. 
 

O alunado do atendimento pedagógico domiciliar compõe-se por aqueles 
alunos matriculados nos sistemas de ensino, cuja condição clínica ou 
exigência de atenção integral à saúde, considerados os aspectos 
psicossociais, interfiram na permanência escolar ou nas condições de 
construção do conhecimento, impedindo temporariamente a frequência 
escolar. (MEC, 2002, p. 16). 

 

Portanto, para trabalhar com este tipo de atendimento, se faz mister  repensar 

acerca dos três elementos fundamentais da modalidade: o sujeito incluído, o 

professor e a família. A esta triangulação que requer uma relação mais intrínseca, 

Serra (2008), diz que: 

 
[...] o sujeito incluído, pois é preciso refletir o que desejamos oferecer aos 
nossos alunos quando pensamos em educação inclusiva; o professor, que 
deve ser assessorado na construção dos saberes que envolvem a 
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educação dos portadores de necessidades especiais, a fim de que a 
educação inclusiva de fato promova a aprendizagem de seus alunos e o 
desenvolvimento de suas potencialidades, e por último, a família, elemento 
indispensável no processo de inclusão de seus filhos, ressaltando inclusive 
que esta também vive processos de exclusão social quando possui um filho 
deficiente. (SERRA, 2008, p. 31-32). 
 

Diante de tudo que foi exposto, reforçamos a necessidade de uma prática 

pedagógica mais humanizada, portanto respeitosa para com todos os pares, nesta 

diferenciada maneira de escolarizar. Nesta perspectiva, podemos compreender o 

APD como um encontro humano, onde o professor, o aluno e a família estreitam 

relações em uma convivência mais próxima, devendo haver nesta, compreensão, 

companheirismo e solidariedade, além da ética e da responsabilidade do 

profissionalismo, porque, para o MEC, o professor do APD, deve ser um profissional 

diferenciado que: 
 

[...] deverá estar capacitado para trabalhar com a diversidade humana e 
diferentes vivências culturais, identificando as necessidades educacionais 
especiais dos educandos impedidos de frequentar a escola, definindo e 
implantando estratégias de flexibilização e  adaptação curriculares. Deverá 
ainda propor os procedimentos didático-pedagógicos e as práticas 
alternativas necessárias ao processo ensino-aprendizagem dos alunos, bem 
como ter disponibilidade para o trabalho em equipe e o assessoramento às 
escolas quanto à inclusão dos educandos que estiverem afastados do 
sistema educacional [...]. (MEC, 2002, p. 22) 

 

Segundo Freitas, “As desvantagens pessoais e sociais de crianças e 

adolescentes estão diariamente desafiando professores e educadores em geral” 

(FREITAS, 2013, p. 10). E, quando imagino confeccionar um planejamento para 

alunos com alguma deficiência, me dou conta que planejar as aulas que lhes serão 

ministradas é tarefa complexa porque preciso levar em conta as suas limitações, 

potencialidades, suas referências, ao mesmo tempo em que introduzo novidades 

que lhe agucem o senso crítico, a curiosidade e a vontade de saber mais.  

E tal prática se constitui em um desafio inimaginável, porque o tempo todo 

tenho que me debruçar sobre um grande repertório de estratégias diferenciadas, 

elegendo a melhor para cada abordagem no fazer pedagógico, praticando assim, a 

inclusão, que para Freitas (2013, p. 17): 
 

Desenvolver uma “atitude inclusiva” não significa apenas conduzir sujeitos 
para dentro de disciplinas e fronteiras acadêmicas. O que está em questão 
é enxergar o outro sem reduzi-lo às marcas de seu corpo; às mutilações 
que sofreu ou as ineficiências que o seu organismo expõe quando 
comparado a outro. 
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Barbosa (2014, p. 17) afirma que, segundo seu médico: “[...] nunca devemos 

presumir que uma criança com paralisia cerebral não pode fazer ou entender alguma 

coisa”. Assim, procurei redimensionar as minhas práticas, sempre voltadas para 

alunos ideais, sem nenhum tipo de deficiência. E isto não foi tarefa fácil. O grande 

desafio foi buscar o que poderia ser significativo para aquela criança, procurando ao 

mesmo tempo, proporcionar-lhe autonomia, respeitando as suas especificidades, e 

quando consegui vivenciar esta premissa, pude oferecer mais estímulos, sendo 

surpreendida com o aprendizado da criança. A maior preocupação veio com a 

afirmação de Matos e Ferreira (2013, p. 36): 

 
O professor que se encontra em realidade hospitalar necessita 
desempenhar bem seus papeis, na medida em que, partindo daquilo que a 
criança ou o adolescente já sabe (o conhecimento que traz de seu 
cotidiano, suas ideias a respeito dos objetos, fatos e fenômenos, suas 
ideias, suas „teorias‟ acerca do que se observa no mundo), ela será capaz 
de ampliar a construção de novos conhecimentos. Dessa forma, escola e 
professor, juntos, poderão estimular os processos internos que acabarão 
por se efetivar, passando a construir a base que possibilitará novas 
aprendizagens. 

 

Com o intuito de bem atender a esta criança, lhe ofertando um atendimento 

pedagógico eficaz como lhe é de direito, fui buscar nos grandes teóricos do 

currículo, apoio no sentido de assumir uma nova postura, fortalecida por meio da 

construção de um currículo inclusivo, criado com a participação da minha aluna, de 

suas muitas possibilidades de aprendizagem. Desta forma, fui moldando um 

currículo que pudesse privilegiar suas potencialidades, buscando motivá-la a 

desenvolver sua capacidade de aprender, já que não havia comprometimento 

cognitivo. 

 
Um professor, preocupado com a formação do humano, na perspectiva da 
inclusão, precisa ser capacitado para ensinar. A escola inclusiva cumpre 
seu papel, dando ao professor o suporte de que ele precisa para exercer 
seu trabalho docente com qualidade, seja em que espaço for. 
(RODRIGUES, 2012, p. 22). 

 

Por isto, é urgente fazer com que a inclusão aconteça de fato em todos os 

espaços escolares, para que tenhamos condições de atender a todas as crianças e 

adolescentes, oferecendo uma prática pedagógica que possa atender a todas as 

especificidades da demanda. 
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“O entendimento do papel do pedagogo torna-se necessário para oferecer 

uma prática pedagógica condizente com as necessidades dos alunos [...]” (MATOS; 

FERREIRA, 2013, p. 35), foi a peça chave que me impulsionou a procurar um curso 

de graduação em pedagogia. Desta maneira, a experiência desta prática pedagógica 

foi de grande valia nas discussões abordadas durante o curso. Assim, continuam 

Matos e Ferreira (2013, p. 35): 

 
O pedagogo/professor surge para atender aos escolares em tratamento de 
saúde, que por diversos fatores estão excluídos ou se excluíram do sistema 
educacional. Nesse sentido, observa-se que a hospitalização desse escolar 
constitui-se em um fator de exclusão visto que o afasta do ambiente da 
escola, isto é, coloca-o em situação marginal diante do processo 
educacional. 

 

Embora os autores estejam se referindo a pedagogia hospitalar, na prática 

percebi que os mecanismos desta são semelhantes aos da pedagogia domiciliar: A 

primeira é desenvolvida dentro de um hospital, enquanto que a segunda é dentro do 

domicílio do aluno enfermo, porém ambas são praticadas com os mesmos cuidados 

e bases pedagógicas humanizadas, constituindo-se também em um direito para a 

criança ou o adolescente. 

 “É muito difícil determinar a amplitude da cognição, da capacidade de 

aprender de crianças que nasceram com paralisia cerebral. O sistema escolar tende 

a rejeitá-las ou a abandoná-las na sala de aula” (BARBOSA, 2014, p. 16). Com o 

seu cognitivo preservado, a criança percebia tudo à sua volta e interagia com toda a 

equipe do HPS, com a família e comigo, durante as aulas, ou em momentos do 

intervalo do atendimento. Muito bem cuidada, amada e assistida pela família, às 

vezes perdia o largo sorriso por falta de oxigênio, ou excesso de secreções nas suas 

vias aéreas, quando era feito então, o uso do balão de oxigênio ou a aspiração dos 

seus pulmões.  

Com estes momentos assustadores, dolorosos e tensos, compreendi a 

importância do carinho, da solidariedade e da rapidez nas ações do HPS, que me 

passou segurança para continuar o APD. Não me acostumei ao sofrimento da 

criança. Aprendi a ter calma e com segurança e tranquilidade “ler” os sinais de que 

algo ia mal, solicitando atendimento. Nestas situações, colocava-me ao lado da 

criança segurando a sua mão para que ela se acalmasse e fosse medicada. 
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Um paciente doente precisa sentir-se amado, acolhido, não importa o seu 
estado físico, é preciso que ninguém desista dele quando ele se sente em 
vias de desistir de si próprio. Quando começamos a atender um paciente 
hospitalizado, a ocupação – o „ter o que fazer‟ – ajuda a enfrentar seus 
medos, sua sensação de incompletude e ansiedades comuns aqueles que 
permanecem principalmente nos leitos. (RODRIGUES, 2012, p. 28-29). 
 

Com base nessa realidade vivida, reitero a necessidade de uma formação 

pedagógica pautada na humanização das pessoas, no momento em que nos 

colocamos à disposição do outro, na medida em que esta disposição possa  diminuir 

as suas dificuldades diante da vida. Assim, ainda não cansei de declarar que esta foi 

uma oportunidade que a vida me deu e eu decidi, apesar de todas as relutâncias, 

encarar e aproveitar para crescer enquanto profissional e ser humano. 

 

3.3 (A LUTA): A IMPLANTAÇÃO DO APD COMO EXPERIÊNCIA DE INCLUSÃO 
 

Diante da consciência da necessidade da educação escolar para a criança 

com múltiplas deficiências, e atendida em um HPS, os pais desta buscaram 

defender os direitos da filha, de nove anos de idade, junto à SEDUC, conseguindo 

matriculá-la em uma escola perto da sua casa. 

É relevante destacar a importância da família neste atendimento. A presença 

desta é fundamental para o desenvolvimento da aluna. E sobre a família, Magalhães 

(2010) destaca que cada uma tem sua história pessoal que os levam a serem os 

pais que são, destacando ainda que: 

 
No caso de famílias de crianças com deficiência, podemos nos deparar com 
atitudes que vão da rejeição à superproteção com relação aos filhos. E é 
preferível evitar atitudes de julgamento e intolerância para com esses 
sentimentos, pois o processo de aceitação de uma criança com deficiência 
no seio da família pode ser longo e irá variar dependendo de inúmeros 
fatores. (MAGALHÃES, 2010, p. 69). 
 

Iniciado em agosto de 2013 e finalizado em dezembro de 2014, o primeiro 

APD do município, oferecido a uma menina de nove anos acometida de PC, com 

algumas limitações e muitas possibilidades de aprendizagens que até então eu 

desconhecia pode levar-me a pensar e repensar nas muitas oportunidades que 

deixamos de oferecer aos nossos alunos com menos dificuldades que a criança da 

pesquisa. Criança esta que surpreende a todos, diante da sua coragem diante da 

vida. 
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Impossibilitada de frequentar a escola e interagir com outros alunos, devido a 

complicações de saúde que envolve um quadro infeccioso, por orientações médicas, 

ficou decidido que aquela criança teria o primeiro atendimento pedagógico domiciliar 

da cidade, onde raríssimos profissionais da educação tinham conhecimento deste 

serviço educacional, e, semelhante a inúmeros colegas de profissão, eu 

desconhecia este tipo de trabalho pedagógico. 

Periodicamente a criança precisa ser internada em um hospital, mais 

precisamente na unidade de terapia intensiva (UTI) para que se possa trocar todo o 

aparato da sua traqueostomia ou a sonda gástrica pela qual ela se alimenta. Como 

sempre precisa se submeter a estes procedimentos, nos dias que os antecedem, 

nossa aluna que sente medo como qualquer outro ser humano, fica nervosa, 

angustiada e chora muito. 

 
Na história da Educação Especial é possível observar dificuldades por parte 
dos professores e das equipes pedagógicas e administrativas não só no que 
se refere à aceitação e à forma da compreensão dos fenômenos de 
comportamentos manifestos pelas crianças especiais, como também na 
falta de infra-estrutura material e de pessoal qualificado para orientação e 
supervisão adequadas. A necessidade de recursos humanos devidamente 
capacitados para atuar em classes inclusivas implica não só o 
conhecimento a respeito das especificidades da deficiência com a qual se 
vai trabalhar, mas também uma reflexão crítica acerca do sentido da 
educação e de suas finalidades. (SERRA, 2008, p. 36). 

 

Para realizar o APD busquei amparo nos documentos legais que orientam o 

atendimento, constatando que, de acordo com o referido documento, “a oferta 

curricular ou didático-pedagógica deverá ser flexibilizada, de forma que contribua 

com a promoção da saúde e ao melhor retorno e/ou continuidade dos estudos pelos 

educandos envolvidos” (BRASIL, MEC 2002). Desta forma, organizei as atividades 

de trabalho, objetivando o atendimento das necessidades da criança, oportunizando 

a ela o maior número possível de experiências educativas e lúdicas. 

Elaborado pelo MEC, este documento objetivou estruturar ações políticas que 

servem como diretrizes para implantação e organização dos sistemas de 

atendimento nestes ambientes citados acima, definindo como devem ocorrer os 

atendimentos em classes hospitalares e domicílios. Assegurando que, 

 
O atendimento domiciliar como o atendimento educacional que ocorre em 
ambiente domiciliar, decorrente de problema de saúde que impossibilite o 
educando de frequentar a escola ou esteja ele em casas de passagem, 
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casas de apoio, casas-lar e/ou outras estruturas de apoio da sociedade. 
(MEC/SEESP, 2002, [s.p.]).  

 

Além disto, o próprio documento contém informações acerca dos 

fundamentos, objetivos e estratégias de como organizar este tipo de atendimento, 

além do perfil e critérios para elencar os profissionais que serão responsáveis por 

este trabalho, sejam em hospitais, casas de apoio ou domicílios. Em tempo, ainda 

contempla informações como as competências dos pares responsáveis por este 

serviço, sendo eles as secretarias de educação, hospitais e casas de apoio, além 

dos aspectos físicos que deverão direcionar o atendimento. 

 
Os aspectos físicos referem-se aos recursos necessários ao professor para 
a efetivação do atendimento pedagógico domiciliar e às adaptações que 
deverão ser realizadas na residência do educando [...] Estes recursos 
(instrumentos de apoio didático-pedagógico) e adaptações (eliminação de 
barreiras físicas e arquitetônicas de acesso ao currículo, etc.) deverão 
possibilitar a igualdade de condições para o acesso ao conhecimento [...] 
(MEC, 2002, p.16-17). 

 

Encaro o desafio, sendo uma prática nova e portanto desconhecida, tentando 

acertar, sempre estudando e discutindo acerca dos erros e acertos, embora a 

curiosidade e ansiedade de todos, inicialmente tenha me causado um grande 

desconforto. 

Apesar da dificuldade inicial, logo pude perceber que a criança é muito 

expressiva e consegue comunicar-se com toda a família, cuidadoras e equipe do 

HPS, por meio de expressões faciais como sorrisos, caretas e olhares, apreciando 

muito um contato físico. Frente a estas observações e constatações do desempenho 

da aluna, é que planejei todas as atividades e organizei o trabalho pedagógico, 

desenvolvido no APD. 

Inicialmente, começamos o atendimento no quarto da criança, mas aparelhos 

como o balão de oxigênio, o tamanho da cama hospitalar, a falta de iluminação 

natural e o tamanho reduzido deste ambiente provocaram a mudança do local. 

Fomos para a sala, que oferecia maior adequação para as realizações das práticas 

pedagógicas. 

Na nossa primeira aula, procurei introduzir conceitos de apreciação estética e 

história da arte, por meio das obras do pintor holandês Van Gogh, apresentando a 

sua arte e, partindo para o trabalho da formação de identidade, compreendendo a 

arte visual como produção cultural e histórica, levando a aluna a reconhecer traços 
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da sua identidade: nome, sexo, características físicas, explicando que cada pessoa 

é única e tem características próprias. No momento, ressaltei a importância do 

documento pessoal Registro Geral (RG), esclarecendo que, embora as pessoas 

sejam diferentes, elas podem ser consideradas iguais pelo simples fato de serem 

humanas. 

Nas demais aulas, abordei família, folclore, saúde, profissões, transportes, 

fases da vida humana, animais, introduzindo os conteúdos do 2º ano do ensino 

fundamental, nas áreas do conhecimento de linguagens e tecnologias, humanas e 

exatas, alfabetizando a aluna, dentro das suas possibilidades, respeitando as suas 

especificidades e para a realização das aulas, procurei estimular a sensibilidade da 

aluna, com a utilização de diversos tipos de materiais de cores, texturas e formas 

diferenciadas, geralmente providenciados com antecedência ou ofertados pela 

família. 

 
Propiciar aos alunos o desenvolvimento de todas as suas potencialidades 
por meio do uso otimizado dos recursos didáticos e técnicas diferenciadas 
de ensino, oportunizando a todos a realização de aprendizagens, é o 
mínimo que a sociedade espera da escola. Longe da ideia de que deve 
apenas repassar conhecimentos, essa escola deve revestir-se de novos 
parâmetros que valorizam as descobertas[...]. (RODRIGUES, 2012, p. 66). 

 

Por acreditar na eficácia do uso da comunicação em múltiplas oportunidades 

de aprendizagem e linguagens (verbal, visual, sonora, tátil, de movimento), busquei 

sustentar seu desenvolvimento cognitivo, ampliando suas possibilidades, neste 

diferente espaço de conhecimento. Assim, na ausência do material formal adequado 

às suas necessidades e especificidades, explorei recursos audiovisuais que estão 

ao meu alcance, improvisando materiais e lançando mão do meu computador 

pessoal e aparelho celular, de onde busquei utilizar jogos interativos que faço uso, 

sempre direcionando a sua mão esquerda, que acredito ser a que responde a 

estímulos como cócegas e sensações de objetos ásperos e ou macios. Desta 

maneira, estimulo sua criatividade, expandindo suas possibilidades e 

potencialidades. 

Na minha práxis pedagógica, pude compreender, por meio de Rodrigues 

(2012), que o tempo pedagógico deve ser dinamizado por uma variedade de 

atividades que possam tornar a prática pedagógica mais atrativa: 
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A ocupação do tempo, preenchido de forma lúdica e pedagógica, 
certamente contribui para a quebra dessa rotina hospitalar, para a 
recomposição de sua autoestima e da preservação da sua identidade como 
cidadão brasileiro. (RODRIGUES, 2012, p. 76). 

 

Em alguns momentos nas aulas, por meio do notebook fiz uso de recursos 

tecnológico, com a aplicação de jogos interativos, direcionando a mão da aluna para 

as respostas na tela, após ela sinalizar as alternativas corretas. Com estes fins, 

dinamizei minhas aulas com ferramentas do site gratuito de jogos educativos como o 

Escola Games, cujo endereço eletrônico é: www.escolagames.com.br. Deste, utilizo 

jogos como Tabuada do Dino, Pesca letras, Formas e desenhos, Eu sei contar e 

histórias diversas, que vêm abordando as temáticas: ecologia, ética, valores, 

sustentabilidade, preservação ambiental e outros que auxiliam e otimizam o trabalho 

com Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Ciências e Meio ambiente. 

Com o aparelho celular, lanço mão do Pictovox, que é um aplicativo de 

Comunicação Aumentativa e Comunicação Alternativa, desenvolvido para auxiliar a 

comunicação de pessoas com dificuldade e ou limitações de comunicação. O 

aplicativo traz jogos interativos com conteúdos trabalhados em aulas como alfabeto, 

animais, brincadeiras infantis, que a aluna aprecia muito. Sempre jogamos com ela 

indicando as respostas com suas expressões faciais e eu direcionando a sua mão 

esquerda. 

Na sua cadeira adaptada, posiciono meu notebook e juntas, vamos buscando, 

praticando, nos divertindo com jogos numéricos ou de escrita e embora ela ainda 

não domine a técnica, necessita compreender os mecanismos desta, lendo as 

palavras, “aciona” o mouse para ouvir a leitura das mesmas. 

 
A brincadeira se caracteriza por alguma estruturação e pela utilização de 
regras. A brincadeira é uma atividade que pode ser tanto coletiva quanto 
individual. Na brincadeira a existência das regras não limita a ação lúdica, a 
criança pode modificá-la, ausentar-se quando desejar, incluir novos 
membros, modificar as próprias regras, enfim existe maior liberdade de ação 
para as crianças. (ALMEIDA, 2005, p. 5) 

 

Embora esteja sempre sorrindo, geralmente nestes momentos ela fica muito 

séria e concentrada para não perder a partida. Então eu peço que fale a palavra. Ela 

responde fazendo a quantidade exata de sons “guturais”. São muitos momentos 

como este que comemoro e grito de felicidade junto com ela, com a família e com a 

equipe do HPS, que assistem e participam das aulas. A esta altura dos 

http://www.escolagames.com.br/
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acontecimentos, as desconfianças e receios já não existem mais. Agora, o objetivo 

maior de todos é a escolarização, o bem estar e a felicidade da criança.  

Desta maneira, no nosso trabalho, o brincar tem lugar assegurado, pois, é 

uma atividade humana criadora, onde a imaginação, a fantasia e a realidade 

interagem na produção de novas possibilidades de interpretação e de expressão do 

mundo infantil, como também de novas formas de construir relações sociais com 

outros sujeitos (VYGOTSKI, 1987). 

Deste modo, utilizando a ludicidade, trabalhei o processo de aquisição da 

leitura e escrita, explorando a quantidade de sílabas, em atividades variadas, o que 

vem a ser muito importante para ela que aprecia fazer leituras labiais. “Portanto, 

uma mesma atividade proposta também varia de acordo com a diversidade dos 

objetivos a serem atingidos, tornando-se uma outra atividade, semelhante apenas na 

forma” (BARBOSA, 2014, p. 16). Avaliando este novo processo, e com base nos 

objetivos trabalhados, foi possível registrar que, durante o ano letivo, a criança teve 

boa evolução no que se refere aos aspectos sociais e pedagógicos, reconhecendo 

letras e números, além de formar palavras. 

“Atuar com esses alunos é desafio dos grandes, por vezes muito satisfatório, 

emotivo, noutras empolgante ou frustrante, mas certamente desafiador” (BARBOSA, 

2014, p. 64). O desafio foi grande para mim, pois, desenvolver uma aula para aquela 

criança não se constituiu em tarefa tão fácil, porque o que pode ser relevante para a 

maioria das crianças na sua idade, para ela pode ser muito insignificante e talvez 

provocativo, como uma atitude insensata de apresentar comidas deliciosas, 

enquanto a criança não se alimenta por via oral – e sim por sonda nasogástrica, 

ingerindo apenas alimentos líquidos prescritos pela equipe médica, sem nenhum 

atrativo para a visão, o olfato e o paladar. 

O fato de não possuir movimentos nos membros superiores e inferiores 

também me fez repensar, adotar ou descartar a aplicação deste ou daquele 

conteúdo. Mas não há como negar que para a menina, a ausência da fala e do tato, 

não a faz menos feliz do que qualquer outra criança.  

 
Na realidade, tanto a dimensão científica quanto a dimensão cultural e 
artística deveriam estar contempladas nas nossas práticas junto às 
crianças, mas para isso é preciso que as rotinas, as grades de horários, a 
organização dos conteúdos e das atividades abram espaço para que 
possamos, junto com as crianças, brincar e produzir cultura. (BRASIL, 2007, 
p. 35). 
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E assim, para garantir uma aprendizagem significativa e prazerosa, 

legitimando o seu direito ao brincar, explorei elementos visuais e sonoros para 

facilitar a sua compreensão da realidade. Após tal constatação, passei a investir 

também em aulas com vídeos onde ela pudesse manter um contato virtual com 

outras crianças, estabelecendo uma interação com o outro, ao mesmo tempo em 

que lhe era proporcionada a ampliação do seu conhecimento de mundo, e em 

tempo, tentando lhe proporcionar autonomia e independência. 

Devido às condições de saúde da criança, alguns motivos inviabilizam as 

aulas, tais como crises de infecção, que são constantes e dolorosas, internações na 

UTI para troca de alguma válvula, dessaturação, falha no respirador, queda de 

energia... Diante desses fatos, a criança fica nervosa e agitada, porque encontra nas 

aulas, um momento para esquecer suas dores.  

Inicialmente, para a família, ter sua residência invadida por pessoas 

desconhecidas do ambiente doméstico como as equipes do HPS e pedagógica, foi 

desconfortável. A tarefa exigiu paciência das partes envolvidas, porque dividir 

espaços requer uma “dose extra” de compreensão. 

 De início, não foi fácil ministrar aula para a criança, também para uma fiel 

plateia, sendo avaliada continuamente, uma vez que a “sala de aula” – a única sala 

da casa da criança, ambientada como um campus alfabetizador,– se faziam 

presentes, além da aluna, sua cuidadora, o pessoal do HPS, a mãe, a prima e 

muitas vezes algum parente ou novo membro do HPS, que resolvesse visitá-la. 
 

Em se tratando da família, então presente, transparece a necessidade de 
lhe conferir a devida importância e incentivo, pois da sua participação 
depende, em parte considerável, o êxito do tratamento no seu todo. 
(MATOS; MUGIATTI, 2011, p. 63). 
 

Neste exercício de paciência, todos nós tínhamos um objetivo comum que 

como já foi explicitado, era a felicidade e o bem-estar da criança enquanto filha, 

paciente e aluna, a integração de todos se deu de forma respeitosa e humanizada 

como exige a postura do atendimento. 

Após vencer as barreiras da desconfiança, este atendimento despertou um 

forte vínculo afetivo entre todos os envolvidos, transcendendo a relação professor, 

aluno, técnicas de enfermagem e pais, criando um bom relacionamento entre a 
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minha  família e a da  aluna, fortalecendo assim o processo de ensino-aprendizagem 

e facilitando o meu papel enquanto docente.  Acerca desse importante papel, Matos 

e Ferreira (2013), afirmam que: 

 
Nesse processo, passa a se tornar juntamente com os demais profissionais 
da área de saúde, o artífice de uma nova proposta integrada com a devida 
abertura para o desempenho de funções políticas e sociais, em que se 
manifestem as eventuais necessidades de educação. (MATOS; FERREIRA 
2013, p. 34). 

 

E, como não é possível estar constantemente, em contato com pessoas da 

sua idade, algumas vezes ela recebe mensagens e visitas de crianças próximas 

como os vizinhos, primos e filhos dos funcionários do HPS, das minhas próprias 

sobrinhas, irmãs e mãe, exercendo assim seu direito de brincar, de ser criança e de 

ser feliz.  

 
A experiência do brincar cruza diferentes tempos e lugares, passados, 
presentes e futuros, sendo marcada ao mesmo tempo pela continuidade e 
pela mudança. A criança, pelo fato de se situar em um contexto histórico e 
social, ou seja, em um ambiente estruturado a partir de valores, 
significados, atividades e artefatos construídos e partilhados pelos sujeitos 
que ali vivem, incorpora a experiência social e cultural do brincar por meio 
das relações que estabelece com os outros – adultos e crianças. (BRASIL, 
2007, p. 34) 
 

E no recreio, na hora do brincar a disponibilidade de toda a família e da 

equipe do HPS, garantem que a alegria esteja presente. Todos se envolvem em 

atividades folclóricas como jogos, brincadeira de rodas, danças de quadrilhas 

juninas, samba e tudo o mais que pode divertir e alegrar uma garota de nove anos, e 

os adultos que aproveitam a oportunidade para liberar as tensões, constantemente 

causadas por algum sobressalto no quadro clínico da criança. 

De tudo que observei, vi, vivi e experienciei, não passou despercebida a 

constatação que a sua família encontrou na atividade escolar da filha um momento 

de interagir e pertencer a um grupo social. Por este motivo, qualquer comemoração 

como dia do folclore, festa junina, Natal, dia das mães, dia da criança... na casa 

daquela criança era uma festa, com a participação de toda a sua família, parte da 

minha família, a equipe do HPS e suas famílias, referendando as palavras de 

Euclides da Cunha, que vem referendar nosso jeito de ser: “O sertanejo é antes de 

tudo, um forte” (CUNHA, 2009, p. 146). 
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3.4 (AS CONQUISTAS): AS POSSIBILIDADES DO APD PARA CRIANÇAS COM 
PC 

 

A obra que narra a Campanha de Canudos no ano de 1897,  tem final trágico 

e vergonhoso para a história deste país, e em muitos pontos se assemelha à 

trajetória das pessoas com deficiência na história. Embora tenha utilizado “o 

desenho do livro”, neste século podemos redesenhar o final da batalha, criando  As 

conquistas possibilizando assim, um final mais justo, construído a partir de uma 

legislação alcançada com consideráveis lutas, e que visa garantir os direitos de 

todas essas pessoas a uma educação inclusiva, de qualidade, e que atenda às suas 

especificidades.  

O APD, aqui definido como uma real possibilidade de inclusão, na medida em 

que leva escolarização a uma criança internada em um HPS, em tratamento de 

saúde, propôs uma reestruturação do meu fazer pedagógico, a partir do primeiro 

contato. As incertezas do serviço, sua estrutura, sua forma... tudo era novidade para 

todos os envolvidos, principalmente para mim, e o meu envolvimento com a 

implantação e desenvolvimento do novo processo, me fez compreender a 

complexidade do atendimento que envolveu além da criança, sua família, 

cuidadores, equipe de saúde e multiprofissional e equipe pedagógica.   

Acerca de tudo, reafirmo a validade da dialogicidade freireana no fazer 

pedagógico de todos os professores, além do respeito às especificidades de todos 

os sujeitos, independente que tenham ou não deficiências, sendo necessário que os 

docentes repensem e apliquem os conceitos de Freire nas suas práticas 

pedagógicas, principalmente no trato à pessoa com PC, que para Basil (2004, p. 

215) é:  

 
[...] um termo que costuma ser empregado hoje como generalização para 
diversos transtornos que comumente significa uma alteração ou perda do 
controle motor causado por uma lesão encefálica ocorrida no período do 
pré-natal ou durante a primeira infância, seja qual for o nível mental da 
criança lesada.  
 

Assim, no nosso cotidiano, podemos encontrar “[...] crianças com uma 

inteligência normal ou superior até crianças com uma deficiência mental 

extremamente grave, com ou sem transtornos sensoriais – de visão, audição, etc. – 

associados” (BASIL, 2004, p. 215). Ainda para a autora, crianças com PC podem 

apresentar sintomatologias diversas, desde perturbações motoras discretas, até 
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alterações motoras severas, capazes de impedir o aluno de realizar qualquer 

movimento voluntário, como o caso da criança do meu estudo. 

Reiteramos que precisamos garantir, não só a matrícula, como a permanência 

de todos os alunos em espaços de educação, sendo ele a escola, o hospital ou sua 

residência, para que estes possam usufruir do processo de aprendizagem de 

qualidade. Para isso, temos que oferecer condições para esta participação, 

estabelecendo estratégias de aprendizagem que possam contemplar as 

especificidades destes alunos, ao mesmo tempo ampliando suas potencialidades. 

Desta maneira, devemos nos atentar sempre, que para a verdadeira inclusão 

escolar acontecer, ela deve ser feita por todos os atores sociais da escola, que são 

todas as pessoas que trabalham na instituição escolar, sendo necessários estudos 

internos, orientações sobre tratamento humanizado para todo este grupo, além da 

necessária formação específica para os professores. 

Apesar de saber que a formação descrita nos moldes acima ainda é 

insuficiente para abarcar toda a demanda da Educação Especial, é bom que os 

professores estejam dispostos a buscar, na formação continuada, respostas às 

muitas perguntas que certamente surgirão no decorrer do atendimento, para que a 

educação seja de fato, Inclusiva e não apenas um número a ser contabilizado. 

No bojo das circunstâncias concretas, as possibilidades de APD se 

constituem em cumprimento da legislação nacional que dá direito ao processo de 

escolarização para todas as pessoas. Portanto, qualquer criança, acometida ou não 

por PC, que por algum motivo não possa frequentar a escola, ou tenha que se 

ausentar desta, os pais deverão solicitar, nas secretarias de educação o 

atendimento adequado para solucionar a questão, ou seja, o APD, que deve ser 

sistematizado, respeitando-se as especificidades do sujeito a ser atendido e que a 

implantação deste serviço depende, inicialmente, que se exista uma demanda para  

que o poder público se organize na estruturação legal do APD, que é um direito da 

criança e do adolescente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O APD, dentro da perspectiva da Educação Especial, servirá para os 

professores terem um novo olhar para a Educação Inclusiva, visando estratégias 

para melhor atender às suas necessidades e as dos educandos, na construção de 

um currículo inclusivo, que deve fazer ecoar as vozes de todos os envolvidos no 

processo de educação, principalmente daquelas vozes que foram silenciadas a partir 

das práticas sociais desiguais construídas historicamente, na negação do “diferente”.  

Ao menos na esfera escolar, o processo de reparação destas desigualdades 

poderia ser documentado  na construção de uma proposta curricular justa e humana 

para com todas as pessoas envolvidas, de modo a dar condições para que todos 

possam se desenvolver dentro das suas possibilidades. Por este motivo, considero o 

currículo um espaço imprescindível na discussão acerca do respeito às diferenças, 

desde que nenhum ser humano possa ser considerado superior ou inferior a outro.  

Investigar sobre o APD desenvolvido nesta cidade me remeteu a algumas 

importantes reflexões e escolhas, dentro da minha própria trajetória. As minhas 

dúvidas e certezas, os acertos e desacertos, os medos, e a alegria em descobrir 

uma nova possibilidade de se trabalhar o impensado, verificando que vale a pena 

todo e qualquer investimento na educação de crianças com PC, independente da 

gravidade das sequelas, porque por trás de qualquer deficiência (ou antes dela), 

existe ali uma vida que pulsa e deseja existir.             

Apesar de desconhecer a existência de pesquisas acerca da demanda do 

APD, acredito que na cidade exista um número de crianças com o perfil para o 

atendimento e estejam alijados do processo de educação, porque parte da 

sociedade ainda desconhece esse direito da criança e do adolescente. 

Vale reafirmar que há uma urgente necessidade de se reformar o contrato 

social da escola, renovando sua pedagogia e seu currículo, com a finalidade de 

conseguir que todos os alunos aprendam, cada um no seu tempo e de acordo com 

as suas especificidades, na escola em casa ou no hospital. A tarefa pode ter 

resultados bastante satisfatórios, principalmente no APD, se buscarmos também 

uma interlocução com profissionais de outras áreas, em uma proposta de 

reconversão do olhar sobre o atendimento ao aluno com deficiência, visualizando 

uma inclusão verdadeira, real e portanto mais respeitosa. 
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É sempre válido rever o papel da escola enquanto agente socializador da 

pessoa com deficiência, pois cabe ao professor, trabalhar a valorização dos alunos 

como pessoa humana, independente das diferenças, orientando-os a se 

conscientizarem do seu papel de sujeito da educação. Nesta vertente é 

imprescindível trabalhar a autoestima dos alunos que foram marginalizados, criando 

estratégias que possam destituir-lhes do desejo de permanecerem invisibilizados, de 

modo a sentirem-se humanos, convivendo e simpatizando com os outros, numa 

relação horizontal. Neste pensamento, procurei proporcionar à criança, um espaço 

de aprendizagens e de habilidades sociais, respeitando suas especificidades 

enquanto estudante, criança e ser humano.  

Assim, destaco a extrema importância de se investir em uma formação 

específica inicial e contínua para o APD, privilegiando-se a humanização do fazer 

pedagógico e no trato aos sujeitos envolvidos neste tipo de atendimento, que tem 

como público alvo, pessoas fragilizadas. Tal prática poderia ser interpretada como 

uma demanda ímpar na educação especial e inclusiva. Ademais, com a 

oportunidade que temos em estar lidando com pessoas que constantemente são 

tratadas com discriminação e preconceito, o mínimo que se pode fazer é tratá-las 

com o respeito e a humanidade que elas merecem e em conformidade com as leis. 

A sociedade deve se oportunizar a ver a pessoa com deficiência como um ser 

de direitos e com direito de ser autêntico. Encarando assim esta situação, vislumbro 

a necessidade de uma educação voltada a se trabalhar o respeito a todas as 

pessoas com deficiência, dentro e fora do ambiente escolar, uma vez que como 

cidadãos, todos têm o direito de frequentar o mesmo espaço, usufruindo assim, de 

todo bem público, independente de se ter ou não alguma deficiência. 

Outro relevante ponto considerado como grande avanço na docência do APD 

seria do professor auxiliar alunos a alcançarem a sua emancipação, considerando 

suas especificidades, para que possam, a partir disto, serem sujeitos e protagonistas 

da própria história. E é isto que almejamos, enquanto professores da educação 

especial, para os nossos alunos: uma abertura de espaço para que eles possam 

conviver com outras pessoas, tendo seus direitos respeitados. 

Por tudo isto, defendo a convivência de pessoas com deficiência – que nada 

mais são do que seres humanos com algumas especificidades – em espaços 

comuns, junto à pessoas sem deficiência para que as segundas possam conhecer e 

valorizar  as primeiras, enquanto pessoas, tendo assim a oportunidade de aprender 
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com elas e sobre elas, vislumbrando a sua importância enquanto ser humano e suas 

necessidades de ser e estar no mundo. Neste pensamento, a escola pode ser tida 

como um espaço privilegiado de (CON)vivências. 

             Neste convívio com outros seres humanos, os alunos se põem diante da 

possibilidade de crescer, respeitando as diferenças. Portanto, é sempre importante 

lembrar que qualquer discriminação é imoral, e que ser cidadão crítico exige uma 

postura atuante na reconstrução e ressignificação do mundo. 

Por ser um atendimento novo, dentro do fazer pedagógico da Educação Especial e 

Inclusiva, posso aqui enumerar os desafios para a sua implantação no sertão 

baiano: o primeiro foi a falta de uma profissional com a formação adequada para 

desempenhar a função. Para solucionar o impasse, e obter êxito no atendimento, 

uma vez que tinha aceitado protagonizar o APD, veio a necessidade de 

redimensionamento da minha formação docente, porque para tal tarefa precisei  

investir em formação pedagógica inicial e permanente  em Educação Especial e 

Inclusiva para desempenhar o serviço. Considero que a formação foi crucial,  na 

medida em que pude promover uma versatilidade maior como o desenvolvimento de 

abordagens e estratégias diferenciadas para suprir as necessidades educativas da 

criança atendida. 

           Da posição de sujeito da pesquisa à pesquisadora, considero o segundo 

desafio, as dificuldades iniciais de divisão do espaço físico com a família e os 

profissionais do HPS, parecendo estarem todos em posição de desconfiança e 

vigilância. Como outros impasses, pondero as interrupções para procedimentos 

hospitalares que a princípio muito me assustaram, a quantidade de aparelhos 

ligados ao corpo da criança, e o medo de esbarrar num destes aparatos, 

prejudicando a criança. Estes receios não se sustentaram por muito tempo, porque a 

própria convivência no ambiente me possibilitou observar, compreender e participar 

da vida da criança, em um movimento que só a humanização dos sujeitos pode 

proporcionar. 

          E foi através deste processo de humanização que o APD se estruturou em 

uma experiência de ricas e significativas possibilidades para a criança, para a família 

da criança, para os profissionais do HPS, para a minha família e principalmente para 

mim, que pude me reinventar na vida profissional e pessoal, desde que passei a 

entender que não fui eu que me entreguei ao APD. Foi o APD que veio a mim  para 
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se revelar como uma oportunidade para o meu processo de humanização, e,  

portanto, aceitação de diferentes realidades  da diversidade humana. 
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PONÏFICIA UNIVERSIDADE CATóLICÂ DE 5ÃO PÂULO - Pt'C.5P

Programa de Êstudos Pós'Graduados em Educaçfu: Currículo

Termo de autorização de uso de imagem - menores de idade

Eu,

portador(a) de cédula de identidade Ílo ap,qJq Ç'à4 -'q'à,

I legal pela

portaooJa de cédula de identidade no 4 t1t'tq Ç:* aS G4 ,autorizo a

gravação em vídeo da imagem e depoimentos da menor supracitadao bem

como â veiculação de sua imagem para fins didáticos, de pesquisa e

divulgação de conhecimento científico, e diwlgação de projetos

audiovisuais sem quaisquer ônus e resfrições.

Fica ainda autonzada, de liwe e espontânea vontade, pffâ os mesmos fins,

a cessão de direitos da veiculação das imagens e da menor supracitada, não

recebendo para tanto qualquer tipo de remuneração.

Feira de santana, o I de ,ltl'gl^^t^-0 de 2016.
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Na "sala" de aula.
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Ambiente Alfa betizador.



Eu, Rafaela e a Valdeir, sua mãe.
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Rafaela e a mãe dulante a aula.
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Ambiente Alfabetizador.
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Arvore feita com as mãos de Rafaela.



PREFEITURA MUNICTPAL DE FEIRA DE SANTAI{A
SECRETARIA MUNTCTPAL DA EDUCAçÃO
DEPARTAMENTO DE ENSINO
DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL

RELATORIO FINAL DISCENTE - ATENDIMENTO PEDAGóGtco DoMtctLtAR - ApD.
ESCOLA MARIA JOSÉ DANTAS CARNEIRO

Escola Municipal Maria José Dantas Carneiro

Atendimento Pedagógico Domiciliar - ApD

Aluno {a): RAFAELA ALVES ANDRADE

ldade: 10 anos Série 2a

Área de Atendimento: todas

Turno do Atendimento: 2 ,3u* e 4" no matutino. 5u no vespertino ( a pedido da família)
Horário: De segunda à quarta-feira, das 09:00 às 1 1 :00h e quinta-feíra das 13:00 às 15:00.

Na terça-feira é oferecido o AEE.

Professora Regente do APD: Patrícia Mara dos santos Machado

Professor(a) do AEE: Jesua Miriam Oliveira de Matos.

Aspectos a serem observados:

A aluna foi acometida de paralisia cerebral, por conta de uma doença denominada
icterícia kerriicterus que lhe causou comprometimento na fala, nos membros superiores e

inferiores. A doença comprometeu seus rnovimentos que são esporádicos e involuntários,
prejudicou também seu aparelho respiratório, que hoje para funcionar, necessita de
intervenção mecânica. Ademais, toda a sua dieta alimentar é administrada via sonda
nasogástrica, e nossa aluna sofre com problemas de dessaturação, o que faz com que na

mesmã, às vezes, precise ser utilizado um balão de oxigênio.

Na oralidade

Comunica-se apenas através de expressÕes faciais.

Na escrita

Nível de escrita nas atividades;

Não se aplica.
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Aspeetos afetivos

A autoestima de Rafaela é enorme. Vaidosa, sua família que se estende às técnicas de
enfermagem a rnantem sempre maquiada e bem-arrumada.

sempre sorrindo, exceto quando acometida de infecções, adora beijos
lnteressa-se por coisas comuns às garotas da sua idade. Adora histórias de
princesas - desde que haja beijo!

e abraços e

príncipes e

Relatório:

O presente relatório não tem a pretensão de realizar nenhum diagnóstico de ordem
clínica, mesmo porque não sou profissional da área da saúde. Meu objetivo aqui é pontuar
alguns aspectos pedagógÍcos observados durante o ApD.

tom base nos objetivos trabalhados no ano de 2A14, foi possível observar que a aluna
Rafaela Alves Andrade teve uma boa evolução no que se refere aos aspectos sociais e
pedagógicos. Como o seu cognitivo foi preservado, posso afirmar que tem raciocínio lógico,
reconhecendo letras, números e formando palavras"

Percebe-se que, quando saudável, concentra-se nas atividades, desenvolve-se com

facilidade. Na percepção memorial, conesponde às expectativas, exceto quando enferma,
porque neste caso ela fica dispersa, nervosa, irritada, e muito chorosa, não participando de

nada- Quando a situação fica muito grave, a aluna fica com insônia e a sua mãe é orientada
pelos médicos a administrar um calmante na nCIssa aluna, e nestes casos comCI não há aula,

eu e sua mãe (sem agendar previamente) aproveitamos alguns desses momentos para

conversarmos acerca do desenvolvimento da aluna.

Sociabílidadelafetividade: é uma pré-adolescente muito sorridente. As alterações de

humor ocCIrrem apenas quando está doente. Como tem sérias limitações, realjza as atividades
propostas com auxílio da professora, e, quanto à vida autônoma, não consegue realizar

atividades da vida diária, por conta da sua imobilidade.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê que cuidados devem ser garantidos às

crianças e adolescentes que por motivo de doença crônica, se aÍastarem do sistema de
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não seja negligenciado nem o atendimento médico-hospitalar, nem o seu processo de
desenvolvimento intelectual, que é garantido pelos atendimentos educacionais.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, elaborada pela ONU, em 1g48, no seu

artigo 1o, reconhece que *Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e
direitos". Elaborar e praticar um trabalho pedagógico voltado para a díversidade não é tarefa
fácil para nenhum educador/a. Mas espera-se que este/a assuma uma postura atuante no
combate à exclusão e outras discriminações no ambíente escolar.

O decreto de Lei n o 
1 ,A44 de 21 de outubro de 1969, determina em seu artigo 2o que

deve-se "Atribuir a esses estudantes, como compensação da ausência às aulas, exercícios
dorniciliares com acompanhamento da escola, sempre que compatíveis com o seu estado de
saúde e as possibilidades do estabelecimento".

Vale ressaltar que o atendimento domiciliar é ofertado a nossa aluna Rafaela porque

ela encontra-se ãcometida de um grave quadro infeccioso e por isso, precisa que sejam

aspiradas suas secreções, em curtos espaços de tempo, fazendo com que ela tenha insônia

constantemente. A situação descrita acima é dolorosa e costuma deixa-la muito nervosa e
chorosa, limitando a sua vida social ao convívio familiar e inviabitizando sua frequência e ou
permanência no espaço escolar formal.

Apesar de todas as deficiências e dificuldades citadas, segundo relatórios médicos, o
seu cognitivo foi preservado, assim como sua audição e visão. A estudante é muito expressiva

e consegue comunicar-se com toda a farnília e professoras através de expressões faciais,
como sorrisos, caretas e olhares, apreciando muito um contato físico. Frente à estas
observações e constatações do desempenho da aluna, é que planejamos todas as atividades

e organizamos o trabalho pedagógico, desenvolvido no atendimento domiciliar.

Este atendimento requer uma postura mais humanizada, mais íntima, e para ser
harmônica, é necessário que respeitemos todos os espaços do "outro", uma vez que

estaremos transitando também, no seu espaço físico. Nesta "intimidade", é imprescíndível que

se resguarde a privacidade dos "outros" que são seres de direitos como "rìós", pois, (...)
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Evrtão DE Etrtsrxo EspEcrAL
parece atraente, pelo me de educar como umâ
colocação, à disposição do outro, de tudo aquiro gue o possibirite
algurn aspecto. {DUSCHATZKy; SKL|AR, 2001. p. 137).

se faz necessário definir os papeis de cada um no que se refere à garantia dos direitos
do aluno especial' Destarte, os pais e familiares necessitarn ter conhecimento de que cadapessoa é úníca e que o tempo de cada um deve ser respeitado e não comparado ao
aprendizado de outros' Ademais, vale acrescentar gue o soniso da menina Rafaela pode
revelar muito maís que felicídade' Muitas vezes ele expressa urna grande vontade de estar no
mundo, de ser, de viver e de aprender a ser.

Encaminhamento

A nossa Rafaela é muito bem cuidada por sua farnília, e pela equipe do Hps fínanciado
por sua família' As técnicas de enfermagem se revezam, sempre atentas pero seu conforto ebem-estar' além de ser assistida pelo médico, enfermeira, Íisioterapeutas, nutricionista,
assistente sociar, todos supervisionados por sua famíria.

Feirade$antana-nn, I t I j'-j, taola

ser distinto do que é, em
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