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APRESENTAÇÃO

Com o advento da inclusão escolar de pessoas com defi-
ciência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilida-
des/superdotação e a consequente extinção das escolas especiais, 
no Piauí, surgiram interesses em se estudar a essa temática nos 
Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC. Assim, a cada semestre, 
no curso de Pedagogia, surgem discentes interessados em fazer 
pesquisas sobre a inclusão escolar de pessoas com necessidades 
educativas especiais. Daí coube a mim, na condição de especialista 
em educação especial e mestre em educação, conduzir a orien-
tação de vários TCC’s ligados à temática da inclusão escolar. 

Considerando a qualidade dos trabalhos por nós produzidos, 
incluindo pesquisas bibliográficas e pesquisas de campo, achamos 
que seria egoísmo nosso não compartilhar tantos conhecimentos 
produzidos nas pesquisas realizadas com a comunidade em geral e 
especificamente com a comunidade acadêmica ligada à educação. 
Por isso, esta obra tem como objetivo socializar os conhecimentos 
produzidos nos TCC’s do curso de Pedagogia da Universidade 
Estadual do Piauí, Campus Clóvis Moura, e desta forma contribuir 
com os profissionais da área da educação com respeito à inclusão 
escolar de pessoas com necessidades educativas especiais. 

Esta obra conta com quatro capítulos, em forma de artigo, 
todos frutos de pesquisas bibliográficas e de campo. São eles: 
1) A inclusão de alunos com deficiência na educação infantil; 2) 
Atendimento Educacional Especializado (AEE) na perspectiva da 
educação inclusiva na escola regular: contribuições das salas de AEE 
para inclusão de alunos com deficiência auditiva; 3) Inclusão escolar 
do aluno autista: uma tarefa para todos; 4) A inclusão de alunos com 
síndrome de Down em uma escola da rede particular de Teresina. 



7

PESQUISAS EDUCACIONAIS NA GRADUAÇÃO

S U M Á R I O

O capítulo 1 – A inclusão de alunos com deficiência na 
educação infantil – de autoria de Antonio Francisco Soares e 
Hiorranna Jeane de Sousa Silva. Este estudo teve como objetivo 
geral analisar a inclusão de alunos com deficiência na educação 
infantil e objetivo específico conhecer as dificuldades e condi-
ções de trabalho impostas aos professores da educação infantil. 
Este trabalho se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, com 
pesquisa bibliográfica e de campo.

O capítulo 2 – Atendimento Educacional Especializado (AEE) 
na perspectiva da educação inclusiva na escola regular: contribui-
ções das salas de AEE para inclusão de alunos com deficiência 
auditiva – de autoria de Antonio Francisco Soares e Marcos Antonio 
de Sousa Rodrigues. Este estudo teve como objetivo analisar o 
Atendimento Educacional Especializado na perspectiva da educação 
inclusiva, destacando as contribuições ou barreiras da sala de AEE 
na inclusão de crianças com deficiência auditiva na escola regular. 
A pesquisa foi constituída dentro do enfoque qualitativo, de cunho 
bibliográfico e pesquisa de campo. Foram pesquisadas três escolas 
que oferecem Atendimento Educacional Especializado para alunos 
surdos, sendo aplicados questionários com perguntas abertas e 
fechadas aos professores da sala de AEE.

O capítulo 3 – Inclusão escolar do aluno autista: uma tarefa 
para todos – de autoria de Antonio Francisco Soares e Maria de 
Fátima Cardoso Sousa. Este artigo propõe uma reflexão sobre as 
contribuições oferecidas por uma ONG em Teresina para inclusão 
de crianças e adultos com Transtorno do Espectro Autista. Para este 
artigo realizou-se uma pesquisa bibliográfica e de campo. O estudo 
foi realizado com observações das aulas e posteriormente aplicação 
de questionários para mães e professores da referida instituição.

O capítulo 4 – A inclusão de alunos com síndrome de Down 
em uma escola da rede particular de Teresina – de autoria de Antonio 
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Francisco Soares e Angélica Alves Portela. Este estudo teve como 
objetivo analisar o processo de inclusão de alunos com Síndrome de 
Down no ambiente escolar. A partir de um levantamento bibliográ-
fico fundamentado em diferentes autores. A pesquisa foi constituída 
dentro do enfoque qualitativo, de cunho bibliográfico e pesquisa de 
campo para coleta de dados sobre aspectos considerados rele-
vantes. A pesquisa de campo foi realizada em uma escola da rede 
particular do município de Teresina, com 4 professores da turma 
do 2° ano, sendo aplicado questionários com perguntas abertas e 
fechadas.

Motivados como estamos esperamos que esta obra contribua 
para a reflexão da comunidade em geral e de modo especial ajude 
aqueles que ainda estão iniciando nos caminhos da pesquisa. 
É intensão nossa também mostrar que produzir um TCC exigem 
muitos dos pesquisadores, porém não é coisa do outro mundo. 
Assim como nós nos dedicamos e produzimos este trabalho todo e 
qualquer estudante dedicado pode fazer o mesmo. 

Boas reflexões, bons estudos e boas produções!

DOI: 10.31560/pimentacultural/2019.522.6-8



Capítulo 1

A INCLUSÃO DE ALUNOS COM 
DEFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL

Antonio Francisco Soares
Hiorranna Jeane de Sousa Silva

DOI: 10.31560/pimentacultural/2019.522.9-30

Resumo 
A inclusão hoje no Brasil é um tema que vem sendo discutido 
nas escolas e universidades, e por profissionais da educação. 
Atualmente vivenciamos uma realidade onde as escolas apre-
sentam dificuldades em se trabalhar com a inclusão de crianças 
com deficiência na educação infantil. Este estudo teve como obje-
tivo geral analisar a inclusão de alunos com deficiência na educação 
infantil e objetivo específico conhecer as dificuldades e condições 
de trabalho impostas aos professores da educação infantil. Este 
trabalho é fruto de uma pesquisa de cunho qualitativa que teve como 
base a pesquisa bibliográfica e de campo. Na pesquisa de campo 
o instrumento utilizado foi a pesquisa de campo onde foi aplicado 
questionário com perguntas abertas e fechadas com a diretora e 
duas professoras. Concluímos que a escola precisa trabalhar com 
seu sempre procurando meios para incluir os alunos, pesquisando 
e adaptando tudo na sala de aula para um melhor crescimento dos 
alunos dentro da escola. 

Palavras-chave: Educação Infantil. Deficiência. Inclusão.
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INTRODUÇÃO

A inclusão escolar hoje no Brasil é um tema que vem sendo 
muito discutido, tanto na pedagogia como nas próprias escolas, que 
recebem crianças que tenham algum tipo de deficiência. Porém, no 
Brasil, ainda há escolas que não contam com a Educação Inclusiva. 
Infelizmente é um fato muito triste, pois todos têm direitos iguais. 
Sabemos que nos dias atuais trabalhar com a educação inclu-
siva ainda é um grande desafio para os professores. Muitas vezes 
o professor não tem a preparação adequada e se depara com 
inúmeras situações, que se ele tivesse tido a preparação adequada 
ele poderia assumir tranquilamente qualquer situação imposta a 
ele, e não precisaria ficar preocupado de como seria a sua prática 
em sala de aula com a criança que apresente alguma necessidade 
específica de aprendizagem.

A educação de alunos com deficiência no ensino regular 
tem deixado, no Brasil, uma grande lacuna. Até recentemente, 
as crianças com deficiência eram educadas separadamente em 
escolas especiais ou instituições destinadas ao atendimento de 
alunos com deficiência mental.

Os profissionais da educação a cada dia vêm conquistando seu 
espaço na educação inclusiva, procurando várias formas de contri-
buir com a escola e ajudar os alunos com deficiência, mas, sobretudo 
não é só o profissional que tem que se especializar na inclusão, a 
escola também deve procura contribuir de alguma forma para que 
seu ambiente seja propício a receber o aluno com deficiência. 

Nos dias atuais a inclusão vem quebrando barreiras e enfren-
tando obstáculos, para que as escolas tenham capacidade de 
incluir crianças com deficiência na educação infantil. Essas barreiras 
só podem ser quebradas se a escola procurar investir e adquirir 
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conhecimentos na área, investir em materiais pedagógicos e que 
seu professor cada vez mais busque adquirir conhecimento, que se 
especializem na área, procurem cursos de capacitação para contri-
buir de certa forma com o crescimento do aluno com deficiência.

Esse trabalho tem como objetivo geral analisar a inclusão de 
alunos com deficiência na educação infantil. Como objetivos espe-
cíficos analisar o conceito de educação especial; conhecer as dife-
rentes concepções dos professores no desenvolvimento do aluno 
com deficiência física em um Centro Municipal de Educação Infantil 
– CMEI de Teresina; conhecer as dificuldades impostas aos profes-
sores e as condições de trabalho; verificar a estrutura da escola 
para atender os alunos com deficiência.

Este estudo justifica-se por procurar entender como acon-
tece o processo de inclusão escolar de pessoas com deficiência 
na educação infantil em um CMEI de Teresina, para que assim 
possamos contribuir com a conscientização da importância e 
necessidade da inclusão escolar desde a educação infantil.

A inclusão de alunos com deficiência no contexto escolar 

Segundo a Declaração de Salamanca (1994), as escolas 
inclusivas devem sempre reconhecer as diversas necessidades de 
seus alunos, procurar os diferentes ritmos de aprendizagem dos 
seus alunos. Dentro das escolas inclusivas, as crianças com neces-
sidades educativa devem receber apoio extra que possam precisar, 
para que se lhes assegure uma educação efetiva.

O conceito de inclusão vem sendo discutido no âmbito 
escolar com a proposta de contribuir na melhoria do atendimento 
especializado, da capacitação dos docentes e na estrutura 
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organizacional da escola. Refletir sobre a inclusão de aluno com 
deficiência é refletir sobre a teoria e a prática do docente, na busca 
de garantir e assegurar todos os direitos dos alunos.

A educação inclusiva: contexto histórico na educação 

Vivemos hoje em um contexto de ensino que se discute vários 
temas, um deles é a educação inclusiva, um tema muito abordado 
por todos. A realidade da educação inclusiva ainda passa por muitas 
mudanças em seu contexto. No contexto das pesquisas educacio-
nais tem sido muito discutido a inclusão das crianças com deficiência 
na educação infantil. É importante ressaltar que as escolas têm seu 
papel de fundamental importância a cerca de se trabalhar com a 
educação inclusiva, principalmente com as crianças com deficiência.

Nos últimos tempos foi possível perceber o quanto os olhares 
se voltaram para o aluno com deficiência, para os centros de atendi-
mento especializados para receberem esses alunos e a inclusão do 
mesmo no Ensino Regular. A Idade Moderna, associada ao surgi-
mento do capitalismo como modo de produção, testemunhou o 
nascimento do interesse da ciência, especificamente da Medicina, 
no que se refere à questão da pessoa com deficiência.

Segunda Paiva (2002), na Idade Antiga, predominante-
mente, as crianças que nasciam com deficiência passavam por 
um processo de seleção natural, na medida em que as pessoas se 
adaptavam a estrutura organizacional da sociedade basicamente 
em função de sua capacidade física.

A deficiência como fenômeno humano e individual e social é 
determinado em partes pelas representações socioculturais de cada 
comunidade, em diferentes gerações e pelo nível de desenvolvimento 
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cientifico, político, econômico e ético da sociedade. Analisando o 
período histórico da educação inclusiva no Brasil, nos séculos XVII 
e XVIII, é possível notar que se evidenciam teorias e práticas sociais 
de discriminação, promovendo infinitas situações de exclusão. Essa 
época foi caracterizada pela ignorância e rejeição do indivíduo com 
deficiência: a família, a escola e a sociedade em geral condenavam 
esse público de uma forma extremamente preconceituosa, de modo 
a excluí-los do meio social.

Conceitua-se educação inclusiva através da interação, socia-
lização e a própria construção do conhecimento. O cenário educa-
cional deverá propiciar tais momentos.

No campo da educação, a inclusão envolve um processo de reforma 
e de reestruturação das escolas como um todo, com o objetivo de 
assegurar que todos os alunos possam ter acesso a todas as gamas 
de oportunidades educacionais e sociais oferecidas pela escola 
(MITTLER, 2003, p.25).

Portanto a inclusão é um processo dinâmico e gradual que 
se resume na “cooperação/solidariedade”, respeito às diferenças, 
valorização das crenças, afetividade, e construção de um meio 
social justo, onde todos que têm deficiência possam ser inseridos, 
para conviverem em um ambiente harmonioso. 

Segundo Sassaki (1997), a educação inclusiva tem por obje-
tivos a construção de uma escola realmente aberta para todas as 
pessoas, sob a inspiração de princípio, tais como: celebração das 
diferenças individuais, direito de pertencer, valorização da diversi-
dade humana, contribuições de cada aluno, aprendizado coopera-
tivo, solidariedade humanitária, igual importância das minorias em 
relação à maioria, cidadania com qualidade de vida.

Sassaki (1997) nos transmite, através de suas palavras, como 
a sociedade de um modo geral dever conviver com pessoas que 
tem algum tipo de deficiência, pois nos faz enxergar com um novo 
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olhar, as dificuldades, os desafios enfrentados e os direitos do aluno 
com deficiência de ser inserido no ensino regular.

No Decreto nº 3.298 de 1999 da legislação brasileira, encon-
tramos o conceito de deficiência e de deficiência física, no artigo 4º, 
inciso I:

I – Deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou 
função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade 
para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado 
normal para o ser humano.

Este é um conceito legal no Brasil. No entanto, no decorrer da 
história da humanidade, observa-se que as concepções sobre as defi-
ciências foram evoluindo. Em meados do século XIX encontra-se a fase 
de institucionalização especializada: aqueles indivíduos que apresen-
tavam deficiência eram segregados nas residências, proporcionando 
uma “educação” fora das escolas, “protegendo” o deficiente da socie-
dade, sem que esta tivesse que suportar o seu contato.  

Foi a partir do século XX, que gradativamente as pessoas 
começavam a ter outro olhar, um olhar de valorização às pessoas 
com deficiência emerge a nível mundial através de movimentos 
sociais de luta contra a discriminação e em defesa de uma socie-
dade inclusiva. Portanto, a escola precisa receber e ensinar todas as 
crianças, jovens e adultos independentemente de suas condições 
físicas, intelectuais ou sociais, adaptando-os ao processo ensino-
-aprendizagem, bem com a estrutura física da escola adaptando-a 
as necessidades de seu aluno.

Educação especial: da segregação à inclusão

Ao longo dos séculos, as pessoas com deficiência foram 
asiladas, assistidas, mas não necessariamente educada. Somente 
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no século XIX, após a Revolução Francesa, é que a educação da 
população começou a ser institucionalizada, mas ainda sem pensar 
na forma de educação escolar. Desse modo, distinguiu-se a popu-
lação da Educação Especial cuja escolarização era realizada em 
ambientes separados, ainda que o direito de acesso igualitário à 
educação fosse defendido. 

Tem-se a Declaração de Salamanca (1994) como marco e 
início da caminhada para a Educação Inclusiva. A educação inclu-
siva é um processo educacional através do qual todos os alunos 
com deficiência e os que não tenham deficiência, devem ser 
educados juntos, com o apoio necessário, na idade adequada e em 
escola de ensino regular.

Na defesa da educação inclusiva Werneck (1997) enfatiza a 
construção de uma sociedade inclusiva que estabeleça um compro-
misso com as minorias, dentre as quais se inserem os alunos que 
apresentam necessidades educacionais especiais. A autora coloca 
que a inclusão vem “quebrar barreiras cristalizadas em torno de 
grandes estigmatizados” (WERNECK 1997, p. 45).

É possível compreender o quanto o aluno com deficiência 
física ou outro tipo de deficiência, superaram barreiras impostas 
durante todo um processo de inclusão e que é possível ver quantas 
mudanças ocorreram da segregação em escolas especiais até o 
advento da inclusão escolar.

Na segunda metade do século XX as pessoas com deficiência 
eram atendidas em instituições especializadas, ficando segregadas 
em ambientes específicos. Entretanto é visivelmente percebido 
que essas pessoas não tinham o atendimento necessário e nem 
ambientes adequados para serem atendidas. À pessoa com defici-
ência não era oferecido o direito de frequentar as escolas comuns 
e o acesso era limitado às escolas especiais, já que se acreditava 
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que não tinham capacidade para acompanhar o ensino oferecido 
pelas escolas comuns. A partir da década de 1960, o modelo de 
Educação Especial paralelo passou a ser questionado, sendo alvo 
de inúmeras críticas. 

Glat e Pletsch (2011) fazem uma explanação bem detalhada 
a respeito do que se faz necessário para um bom desenvolvimento 
e aplicação da verdadeira educação inclusiva em que envolvem as 
instituições escolares, alunos com necessidades especiais e profis-
sionais da educação.

A educação inclusiva significa um novo modelo de escola em que é 
possível o acesso e a permanência de todos os alunos, e onde os 
mecanismos de seleção e discriminação, até então utilizados e a 
remoção das barreiras para aprendizagem (GLAT e PLETSCH 2011, 
p. 16).

Portanto, Glat e Pletsch deixam claro que toda educação 
inclusiva deve ser um modelo para todas as escolas, onde possa 
ser possível atender a todos os alunos com deficiência. A proposta 
atual para a educação inclusiva reconhece a diferença como um 
valioso instrumento para o crescimento da coletividade. A educação 
inclusiva constitui um paradigma educacional que está fundamen-
tado na concepção de direitos humanos que considera a diferença 
e a igualdade como valores indissociáveis.

Aspectos legais da educação inclusiva de crianças com deficiência

No Brasil, o atendimento especial às pessoas com deficiência 
começou oficialmente no dia 12 de outubro de 1854, quando D. Pedro 
II fundou o imperial Instituto dos Meninos Cegos, no Rio de Janeiro.

Em nível internacional temos a declaração de Salamanca 
(1994) que partiu do seguinte pressuposto:
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As escolas regulares, com orientação para a educação inclusiva, são 
o meio eficaz no combate às atitudes discriminatórias, propiciando 
condições para o desenvolvimento de comunidades integradas, 
base da construção da sociedade inclusiva e obtenção de uma real 
educação para todos.

Segundo a Declaração de Salamanca (1994), a origem 
do conceito de Escola Inclusiva deu-se em decorrência de uma 
concepção comum que condiz com a responsabilidade de uma 
pedagogia centrada na criança, capaz de educar a todas, inclusive 
aquelas com desvantagens severas. As crianças devem aprender 
juntas. Tal consenso concebe as diferenças como condição humana 
ao passo que tenta adequar a aprendizagem às necessidades da 
criança em respeito à sua dignidade.

A Declaração de Salamanca (1994) em seu documento conta 
o alcance das metas de educação para todos, e a Conferência 
Mundial de Necessidades Educativas Especiais: Acesso e 
Qualidade, realizada pela UNESCO em 1994, propõem aprofundar a 
discussão, problematizando as causas da exclusão escolar. A partir 
desta reflexão acerca das práticas educacionais que resultam na 
desigualdade social de diversos grupos, o documento Declaração 
de Salamanca e Linha de Ação sobre Necessidades Educativas 
Especiais proclama que as escolas comuns representam o meio 
mais eficaz para combater as atitudes discriminatórias.

No Brasil a primeira LDB – Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – Lei Nº 4.024/61 (hoje revogada) já chamava 
a atenção para a educação especial como algo recente, deixando 
clara a importância e o comprometimento com a educação dos defi-
cientes. Partindo desta Lei começa-se então abrir portas para as 
classes menos favorecidas participarem deste ciclo Escolar.

Nos anos 70 representava a institucionalização da Educação 
Especial no País, com a preocupação do sistema educacional 
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público garantir o acesso às escolas às crianças com deficiência. A 
educação especial absorveu os avanços da pedagogia e da psico-
logia da aprendizagem, sobretudo de enfoque comportamental.

Em 1973, o MEC cria o Centro Nacional de Educação 
Especial – CENESP, responsável pela gerência da educação espe-
cial no Brasil, que, sob a égide integracionista, impulsionou ações 
educacionais voltadas às pessoas com deficiência e às pessoas 
com dotação, mas ainda configuradas por campanhas assisten-
ciais e iniciativas isoladas do Estado.

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 
8.069/90, no artigo 55, reforça os dispositivos legais supracitados 
ao determinar que “os pais ou responsáveis têm a obrigação 
de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino”. 
Também nessa década, documentos como a Declaração Mundial 
de Educação para Todos (1990) e a Declaração de Salamanca 
(1994) passam a influenciar a formulação das políticas públicas da 
educação inclusiva.

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 
nº 9394/96) condena a exclusão social com base nos padrões de 
normalidade. Assim, entende-se a educação como principal alicerce 
da vida social, capaz de construir saberes, transmitir e ampliar a 
cultura, consolidar a liberdade humana e a cidadania.

O decreto nº 3.956/2001 reafirma que a pessoa com defici-
ência tem os mesmos direitos humanos e liberdade fundamentais 
que as demais pessoas, definindo como discriminação com base 
na deficiência toda diferenciação ou exclusão que possa impedir ou 
anular o exercício dos direitos e de suas liberdades fundamentais.
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A interação do aluno com deficiência no espaço escolar

O trabalho com crianças com deficiência não é tarefa fácil, 
pois requer o enfrentamento de muitos desafios impostos no dia-a-
-dia, aos profissionais envolvidos na educação das crianças com 
deficiência, e na mudança de postura perante a sua própria capaci-
tação para se trabalhar com a criança com deficiência.

Os educadores da infância não devem se descuidar dos 
aspectos do desenvolvimento que precisam ser estimulados, como 
o cognitivo, o sócio emocional, o físico-motor e a linguagem. O 
educador deve procurar diversas maneiras de incentivar seus alunos 
na interação com os demais profissionais e alunos da escola, tanto 
no brincar, nas interações sociais e sempre procurando reconhecer 
os valores para aprendizagem. 

As instituições que trabalham uma proposta inclusiva na 
educação infantil devem sempre respeitar a educação para todos, 
educar sem distinção, garantir que todas as crianças tenham uma 
boa qualidade na sua educação e atender a todas as necessidades 
específicas. É necessário que, antes de tudo, a escola conheça de 
fato o seu aluno com deficiência, buscar na família e com os profis-
sionais, conhecer as habilidades, a conduta e as necessidades 
desse aluno, sendo assim a escola se torna inclusiva e seu aluno 
possa ser acolhido em um ambiente onde todas as suas dificul-
dades possa ser superadas. 

A prática pedagógica inclusiva deverá se constituir pela 
junção do conhecimento adquirido pelo professor ao longo de sua 
trajetória e da disponibilidade em buscar novas formas de fazer, 
considerando a diversidades dos alunos e as suas características 
individuais. Ainda segundo Sacristán (1995, p.77):
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As mudanças educativas entendidas como transformação ao nível 
das ideias e das práticas, não são repentinas nem lineares. A prática 
educativa não começa do zero: quem quiser modifica-la tem de 
apanhar o processo “em andamento”. A inovação não é mais do 
que uma correção de trajetória. 

A escola inclusiva deve, portanto, ter sua prática voltada para 
a busca de conhecimentos, busca de novas perspectivas, experi-
ências e formações, para que desse modo a escola possa ser um 
lugar que o aluno com deficiência se sinta bem, e todas as suas 
necessidades possam ser atendidas. É necessário que a escola 
procure fornecer recursos pedagógicos adaptados para o aluno 
com deficiência, procurando conhecer suas necessidades e ajudar 
na sua aprendizagem.

O atendimento educacional oferecido na educação infantil 
contribui muito para o sucesso escolar do aluno com deficiência, 
pois a escola promove e realiza nessa etapa recursos tecnoló-
gicos e humano adequados á diversidades das demandas. Nesse 
sentido, Mantoan (2003), afirma que é pela integração escolar que 
o aluno tem acesso as escolas por meio de um leque de possibili-
dades educacionais, que vai da inserção ás salas de aula do ensino 
regular ao ensino em escolas especiais. Já Vygotsky (1991) vê no 
ambiente escolar a possibilidade que por meio das situações intera-
tivas, o aluno com necessidades educacionais especiais se aproprie 
dos conteúdos sistematizados, e assim contribuindo para seu ensi-
no-aprendizagem em sala de aula. Mas, não basta colocar seu filho 
na escola, a família tem que estar presente, sempre que possível, 
pois é ela que vai ajudar de uma forma mais direta os alunos.

A interação entre a família e a escola é de suma importância, 
pois é através da interação que a escola fica sabendo das dificul-
dades do seu aluno através da família, e assim vai contribuir com 
certeza com o crescimento de seu aluno. A escola para ser inclu-
siva tem que procurar programas de acompanhamento que ajude 



21

PESQUISAS EDUCACIONAIS NA GRADUAÇÃO

S U M Á R I O

seu aluno com deficiência, como é o caso do AEE (Atendimento 
Educacional Especializado) que é de uma importância para auxilia a 
escola com o aluno com deficiência. O AEE tem como função identi-
ficar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade 
que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, 
considerando suas necessidades específicas.

Os sistemas de ensino devem matricular os alunos com defi-
ciência, os com transtornos globais do desenvolvimento e os com 
altas habilidades/superdotação nas escolas comuns do ensino 
regular e ofertar o atendimento educacional especializado – AEE, 
promovendo o acesso e as condições para uma educação de quali-
dade. É na prática que podemos ver como a escola tem a sua inte-
ração com seus alunos, as escolas tem que caminhar junto com 
os programas como o AEE, que auxilia os alunos com deficiência, 
procurando meios de ajudar a esses alunos, e assim melhorando a 
qualidade de ensino desses alunos.

A escola precisa ser um lugar onde proporcione aos alunos 
com deficiência confiança, bem-estar, um lugar de interação que 
possa ajudar no crescimento do aluno com deficiência. Portanto se 
torna indispensável que desde a Educação Infantil a escola procurar 
sempre trabalhar em parceria com o AEE, pois assim a criança 
tenha a oportunidade de crescer em um ambiente onde ela possa 
ser respeitada apesar de sua deficiência.

Reflexões sobre o aluno com deficiência e a escola

Não tem como não falar em pessoas com deficiência, sem 
falar no respeito nas políticas de inclusão, no direito que a pessoa 
com deficiente tem na sociedade. Portando, se faz necessário dar 
aos alunos com deficiência diversas possibilidades de igualdade 
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social, que são direitos de todos e que a escola possibilite esse 
direito aos seus alunos com deficiência.

Incluir é respeita as diferenças, ter afeto, ser solidário, cuidar, 
educar e não somente incluir na escola, mas sim colocar em prática 
tudo aquilo que foi citado anteriormente, para que assim a escola 
se torne inclusiva. 

(...) a inclusão é uma inovação, cujo sentido tem sido muito distorcido 
e um movimento muito polemizado pelos mais diferentes segmentos 
educacionais sociais. No entanto, inserir alunos com déficits de toda 
ordem, permanentes ou temporários, mais graves ou menos severos 
no ensino regular nada mais é do que o direito de todos á educação 
(MANTOAN 2003, p. 35).

A ideia de inclusão da autora Mantoan é muito importante, 
pois ela nos passa a ideia de como a educação e a inclusão escolar 
devem ser trabalhadas para atender os alunos com deficiência. A 
autora defende a ideia de que os sistemas educacionais devem 
atender às regras específicas como: planejar, avaliar, aprender 
dentre outras, para que assim a escola possibilite um espaço apro-
priado para ser uma escola inclusiva.

Metodologia

Este trabalho teve como base a pesquisa bibliográfica e de 
campo. É uma pesquisa de cunho qualitativa. “A pesquisa qualita-
tiva se desenvolve com a descrição de fatos ou fenômenos, que 
se dá a partir da utilização de dados coletados no campo, ou seja, 
dados empíricos” (RIBEIRO 2015, p. 47).

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados desta 
pesquisa na pesquisa de campo foi um questionário com perguntas 
abertas e fechadas com a diretora e duas professoras da escola 
visitada. Para preservar a identidade das nossas colaboradoras, 
aqui elas serão identificadas apenas com as letras A, B e C.
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Visão dos sujeitos da pesquisa sobre a educação inclusiva

O professor dever ter uma formação com conhecimentos 
na área que vai atuar, para que desenvolva com êxito o ensino 
aprendizagem de seu aluno, tendo ele deficiência ou não. Porém, o 
professor que vai trabalhar com a educação inclusiva deve ter algo 
mais na sua formação, deve ter conhecimentos específicos sobre 
a inclusão escolar. A formação desse professor deve ser baseada 
no conhecimento das necessidades da comunidade escolar, com 
preparação técnica para que possa atuar com segurança junto aos 
alunos, auxiliando-os na construção de novos conhecimentos.

Ao serem perguntadas sobre a sua concepção sobre 
educação especial as professoras colaboradoras deste estudo 
deram as seguintes respostas:

A: É a educação voltada para atender pessoas com deficiência.

B: é o ramo da educação que se ocupa do atendimento e da 
educação de pessoas com deficiência, preferencialmente em escola 
regulares, ou ambientes especializados.

C: é propor construir um projeto de escola onde todos sejam inclu-
ídos com ensino e aprendizagem de qualidade, segundo as exigên-
cias e as necessidades de cada um, onde todos os alunos devem 
estar realmente nas escolas, sem sofre nenhum tipo de preconceito.

É possível detectar através das reposta dadas, que as profes-
soras foram bem claras em suas repostas mais faltou um pouco 
mais de conhecimento. Sabemos que a educação especial, é uma 
educação voltada para pessoas com deficiência e que através dela 
que o professor tem todo o suporte para trabalhar com a pessoa 
que tem deficiência, e desse modo a educação especial procura 
atender a todas as deficiências, assim implicando na inclusão de 
todos os alunos desde a educação infantil.
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Sassaki (1997) enfatiza que a educação especial por muito 
tempo se configurou como um sistema paralelo de ensino. Porém, ela 
vem redimensionando seu papel, antes restrito ao atendimento direto 
dos educandos com necessidades especiais, para atuar, prioritaria-
mente como suporte à escola regular no recebimento deste aluno.

A inclusão escolar significa educação para todos, é garantir 
que o aluno com deficiência seja incluído no ensino regular e fomentar 
que os recursos didáticos e pedagógicos sejam de fácil acesso e que 
seja possível quebrar barreiras para que o ensino-aprendizagem do 
aluno com deficiência possa ser o melhor para ele.

Portanto foi perguntando às professores qual sua concepção 
sobre Inclusão, as respostas foram a seguinte: 

A: é incluir, fazer interagir com os outros. Na escola, inclusão é inte-
ragir crianças com deficiência com os demais alunos.

B: É acolher todas as pessoas sem exceção, no sistema de ensino, 
independentemente de cor, classe social e condições físicas e 
psicológicas.

C: Acredito que o aluno diferente na classe comum do ensino 
regular seja viável, desde que se tenha presente á complexidade de 
tal processo, o qual requer muito investimento e comprometimento, 
principalmente dos órgãos governamentais, se faz necessário muito 
estudo, pesquisa para ampliar o conhecimento, desenvolver e testar 
formas que viabilizem a verdadeira inclusão escolar.

Através da resposta das colaboradoras A, B e C é visivel-
mente percebido que as professoras tentam incluir seu aluno com 
deficiência junto aos demais alunos, e assim tendo uma maior inte-
ração e afetividade com todos. Werneck (1997) diz que a inclusão 
é a construção de uma sociedade inclusiva que estabeleça um 
compromisso com as minorias, dentre as quais se inserem os 
alunos que apresentam necessidades especiais.

A educação inclusiva proporciona para os professores uma 
maior oportunidade para se trabalhar com outros profissionais, 
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portanto nesse sentido o trabalho em conjunto permite que os profis-
sionais possam compartilhar seus conhecimentos para que os alunos 
com deficiência tenham um melhor ensino-aprendizagem dentro da 
escola. Quando indagamos sobre as vantagens de se trabalhar com 
educação inclusiva obtivemos as seguintes respostas:

A: Não vejo o CMEI como escola inclusiva, pois inclusão não é só 
colocar crianças especiais na escola com outras crianças normais. 
A escola além de dispor de materiais adequados, se for necessário, 
oficinas de formação para que o professor possa trabalha a dificul-
dades dessa criança. O que não acontece no CMEI.

B: A escola inclusiva tem a vantagem de incentivar uma atitude de 
reflexão sobre o trabalho na sala de aula e passa a ser um espaço 
mais rico para todos, pois a inclusão permite um maior desenvolvi-
mento acadêmico e social da criança, devido as interações. 

C: Crescemos como ser humano, pois trabalhar inclusão é doação, 
amor, paciência, competência, formação para o aluno especial.

São claras as respostas das professoras colaboradoras 
sobre as vantagens de se trabalhar com educação inclusiva, todas 
transmite a ideia que a escola trabalha não é inclusiva e por isso 
não se torna uma vantagem em se trabalhar, mas também afirmam 
que a vantagem de se trabalhar com o aluno com deficiência é, de 
certa forma, um crescimento profissional e que permite obter conhe-
cimentos para o ensino aprendizagem do aluno com deficiência.

A relação do aluno com deficiência em sala na aula é consi-
dera como uma experiência relacionada à prática e proporciona 
uma maior participação e envolvimento do aluno nas situações de 
aprendizagem, levando em consideração em construir o coletivo 
em sala de aula. Ao serem perguntadas sobre como elas promove 
a interação do aluno em sala de aula, as professoras deram as 
seguintes respostas:

A: Através das brincadeiras, danças, jogos, o cuidar com o outro.

B: Com práticas escolares que inclua todos os alunos de forma 
crítica e participativa.
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Ambas as professoras deixaram claras em suas respostas 
sobre suas práticas. Porém, é perceptível que uma delas envolve 
mais seu aluno com deficiência e procura sempre meios lúdicos 
para que aconteça a interação em sala de aula, já a outra tenta inte-
ragir com as práticas, mas de forma parcial.

A inclusão nos tempos atuais tem sido um destaque que 
ganhou muita importância no meio da educação. Profissionais da 
educação têm cada vez mais procurado meios para se especiali-
zarem na área da educação inclusiva. Não adianta só se especializar 
o profissional, é necessário também que cada vez mais superem 
os desafios encontrados no meio do caminho. As professoras ao 
serem perguntadas sobre o que elas sugeriam para melhora a 
inclusão, foram obtidas a seguintes respostas:

A: Materiais adequados a deficiência das crianças e treinamentos 
pedagógicos.

B: O que precisa ser melhorado é a concepção que a nossa socie-
dade tem sobre tal deficiência.

C: Formação continuada para todos que fazem a escola; Adaptação 
da infraestrutura; Material didático pedagógico adaptável;

Portanto, a inclusão para as professoras necessita de muitos 
recursos, para que melhore o processo ensino aprendizagem da 
escola, e que a escola possa usar de vários meios para atender 
seus alunos.

No mundo atual as escolas estão cada vez mais se adap-
tando ao ambiente da inclusão na escola. É importantíssimo voltar 
também o olhar para as dificuldades enfrentadas pelos professores 
na educação inclusiva. Ao serem perguntadas sobre as dificuldades 
encontradas por elas na sua profissão, as professoras deram as 
seguintes respostas:

A: Uma delas é trabalhar com crianças com algum tipo de defici-
ência, pois só recebemos treinamentos só para trabalharmos com 
crianças sem nenhum tipo de deficiência.
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B: A estrutura ambiental e a assistência necessária conforme a 
demanda de educando que temos.

C: São inúmeras, principalmente no que se refere ao ensinar, como 
ensinar, o que é adequado a aprendizagem desse aluno, quais 
matérias devemos utilizar para que esse aluno se desenvolva?

A partir da análise dessa questão, foi possível observar o 
quanto o profissional que trabalha com a inclusão tem encontrado 
dificuldades para trabalhar nesse cenário. Essas dificuldades se 
tornam mais vistas, porque as escolas em geral não estão aptas a 
um ambiente favorável para se tornar uma escola inclusiva.

A formação de professores especializados, além de sua gradu-
ação, a proposta é criar cursos de especialização em educação de 
pessoas com deficiência, cada um deles focando em uma deficiência 
(BRASIL, 2006, p. 25). Ao serem perguntadas se receberam ao treina-
mento para trabalhar com a inclusão, ambas as professoras disseram 
que não receberam nenhum treinamento, porém a professora B disse 
que procura se capacitar sempre que possível.

Foi observado que essas professoras não receberam nenhum 
treinamento para trabalhar com crianças deficientes, mas que uma 
delas mesmo sem nenhum treinamento oferecido pela escola, 
tomou iniciativa de sempre procura treinamentos para contribuir com 
seu trabalho. Por isso é importante que o profissional da educação 
não espere ser oferecidos cursos de capacitação, mas que tome 
iniciativa de ir atrás, desse modo ele próprio irá contribuir com seu 
crescimento profissional.

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é de suma 
importância para a escola, pois ele vai proporcionar ajuda o aluno 
com deficiência e de certa forma contribuir para o ensino-aprendi-
zagem do seu aluno. Ao serem perguntadas se seu aluno recebe 
acompanhamento do AEE as professoras afirmaram que sim, um 
na sala de AEE e outro em um Centro de apoio.
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Ao serem perguntadas sobre a importância de se trabalhar com 
a Educação Inclusiva as professoras deram das seguintes respostas:

A: Sim, desde que a escola disponha de tudo que é necessário para 
essa inclusão e que o professor tenha formação para trabalhar com 
a deficiência da criança.

B: Sim.

C: Sim. Trabalhar a inclusão é pensar sempre de forma solidaria em 
nosso irmão especial. É se desgarrar um pouco da função de só 
educar e se dispor em cuidar, educar e amar.

Para as professoras da pesquisa é muito gratificante traba-
lhar com a inclusão, pois ela proporciona um ambiente onde a afeti-
vidade vai ser colocada em primeiro lugar, onde possa se trabalhar 
em equipe, voltando sua atenção total em ajudar a criança com 
deficiência, onde não exista, de certa forma, uma discriminação 
dessa criança no ambiente escolar, e assim proporcionar a ela um 
ambiente harmonioso. 

Considerações finais

A escola é o lugar de formação de conhecimentos, comporta-
mentos e valores presentes na interação entre os sujeitos. Portanto é 
de suma importância que a escola trabalhe a educação inclusiva. A 
educação inclusiva tem sido um caminho importante para abranger a 
diversidade mediante a construção de uma escola que ofereça uma 
proposta de aprendizagem adequada às crianças com deficiência. 

Promover a interação das crianças com deficiência com os 
demais alunos da escola é fundamental para que a criança tenha 
um melhor desempenho no processo ensino aprendizagem e assim 
promover mudanças no ambiente escolar. Para isso é preciso que 
os profissionais se conscientizem do seu papel na educação das 
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crianças com deficiência e de como é de grande valia a sua contri-
buição no crescimento de seus alunos. 

Esta pesquisa foi de grande importância, pois possibilitou 
um leque de conhecimentos. Conclui-se que a inclusão é, acima 
de tudo, respeito uns com os outros, compromisso, dedicação dos 
profissionais, partilha de conhecimentos e, acima de tudo, é uma 
educação que possibilita o crescimento e o desenvolvimento de 
todos os alunos. É preciso que os profissionais da educação não 
esperem apenas pelos os órgãos dos governos para receber trei-
namentos para atender crianças com deficiência, mas que cada um 
procure sempre meios de ajudar seu aluno com deficiência e assim 
a escola poderá promover a interação do seu aluno com a escola 
como um todo e com a sociedade.
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Resumo
A inclusão escolar tem o grande desafio de promover o desenvol-
vimento dos alunos com deficiência em todas as etapas e modali-
dades da educação. O presente estudo teve como objetivo analisar o 
Atendimento Educacional Especializado na perspectiva da educação 
inclusiva, destacando as contribuições ou barreiras da sala de AEE 
na inclusão de crianças com deficiência auditiva na escola regular. A 
pesquisa foi constituída dentro do enfoque qualitativo, com pesquisa 
bibliográfica e pesquisa de campo. Foram pesquisadas três escolas 
que oferecem Atendimento Educacional Especializado – AEE – para 
alunos surdos, sendo aplicados questionários com perguntas abertas 
e fechadas aos professores da sala de AEE. Com isso concluímos 
que a matrícula de crianças com deficiência na escola regular e a 
sala de AEE contribuem para a inclusão escolar. Mas, a educação 
inclusiva ainda é um desafio para toda comunidade.

Palavras-chave: Inclusão Escolar. Surdos. AEE.



32

PESQUISAS EDUCACIONAIS NA GRADUAÇÃO

S U M Á R I O

INTRODUÇÃO

A educação inclusiva tem hoje o grande desafio de promover 
o desenvolvimento das potencialidades dos alunos com deficiên-
cias em todas as etapas e modalidades da educação básica. 

Cada vez é maior o número de alunos surdos na escola 
regular, dita para todos, atendendo as crescentes exigências 
de uma sociedade em processo de renovação. Vivemos em um 
momento de luta pela igualdade de direitos e pela equiparação de 
oportunidades para todos. 

O presente trabalho, concordando com Ferreira (2003), parte 
do princípio que a inclusão de todos na escola regular, indepen-
dentemente do seu talento ou deficiência, contempla em benefícios 
para os alunos, professores e sociedade em geral. O contato entre 
os alunos no âmbito educacional favorece atitudes positivas, apren-
dendo a serem sensíveis, a compreender, respeitar e crescer, convi-
vendo com as diferenças e as semelhanças individuais, de modo a 
garantir uma sociedade mais igualitária.

No decorrer da pesquisa preferimos utilizar a nomenclatura 
pessoas com deficiência, a pessoas com necessidades educativas 
especiais, pois o conceito de deficiência remete a uma causa orgâ-
nica do indivíduo, e necessidades educativas especiais está rela-
cionada com a resposta educativa que o aluno apresenta diante do 
contexto educacional.

O interesse pela educação inclusiva, em especial a educação 
de crianças surdas surgiu da necessidade de aprofundar conheci-
mentos e construir novos saberes sobre a inclusão na escola regular, 
e como foco nas salas de Atendimento Educacional Especializado 
(AEE). Deste modo, traçamos como objetivo geral da pesquisa: 
analisar o Atendimento Educacional Especializado na perspectiva 
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da educação inclusiva, destacando as contribuições ou barreiras 
da sala de AEE na inclusão de alunos com deficiência auditiva na 
escola regular. 

Os objetivos específicos do estudo foram: observar quais as 
contribuições das salas de AEE para alunos com deficiência auditiva; 
verificar quais métodos o professor de AEE utiliza para completar 
ou suplementar o ensino aprendizado da pessoa surda; identificar 
quais as dificuldades encontradas pelos professores de AEE com a 
pessoa surda no processo de inclusão; verificar os avanços após o 
aluno com deficiência auditiva frequentar a sala de AEE.

A partir dos objetivos levantados na pesquisa pretendemos 
contribuir com a sociedade mostrando a educação inclusiva na 
sua prática. Apontando as dificuldades e facilidades para incluir 
a criança com deficiência auditiva na rede regular de ensino, e as 
contribuições das salas de Atendimento Educacional Especializado 
proporcionam às crianças surdas no processo de inclusão escolar.

Educação inclusiva e o aluno surdo

A educação inclusiva passa por mudanças significativas, 
mesmo que em passos lentos, devido à crescente demanda de 
alunos com deficiência na escola regular. A educação inclusiva tem 
hoje, o grande desafio de promover o desenvolvimento das poten-
cialidades e habilidades dos alunos com deficiência, em todas as 
etapas e modalidades da educação básica. 

Durante muito tempo a educação das pessoas com defici-
ência era mantida pelo movimento de integração escolar, com o obje-
tivo de oferecer uma educação satisfatória a esses alunos. Segundo 
Cardoso (2006) o movimento de integração surge na década de 80, 
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como opção para educação das pessoas com deficiência, defen-
dendo que o ensino deveria ser feito, pelo menos quanto possível, 
no âmbito da escola regular. Neste mesmo enfoque Silva enfatiza:

[...] teoricamente o modelo de integração escolar parecia atender 
aos anseios das pessoas com necessidades educativas especiais, 
dos familiares e profissionais, de garantir a presença e participação 
do aluno com necessidades educativas especiais na classe comum 
da escola regular. [...] Porém, na prática, a integração apenas 
garantiu a presença desse aluno nas escolas regulares, e não 
necessariamente nas classes comuns. Além disso, embora teorica-
mente a integração escolar previsse a passagem do aluno de um 
serviço mais segregado para outro mais integrado, na prática, essa 
transição dependia apenas do progresso pelo aluno e raramente 
acontecia (2010, p. 81).

O movimento de integração não se preocupava em manter a 
permanência dos alunos com deficiência na escola regular, pois o 
próprio aluno era o responsável por se adequar ao tipo de ensino 
que era ministrado, dependendo do seu comportamento poderia 
ser provido para a sala regular. 

Nesse contexto, Silva (2010) menciona que à integração 
escolar não foi incluído o conceito de adaptações curriculares, ou 
seja, não foi previsto que os currículos escolares fossem flexibili-
zados para atender as necessidades dos alunos com deficiência. 
O movimento de integração não foi capaz de diminuir o abandono 
escolar e de desenvolver novos modelos de gestão da sala de aula. 

A integração escolar centrava o problema no aluno, não 
havendo mudanças no ensino e principalmente na escola, preocu-
pava-se apenas em inserir o aluno no contexto da escola regular, 
diferente da proposta da educação inclusiva. De acordo com 
Parecer CNE/ CEB nº 17:

Inclusão: representando um avanço em relação ao movimento da 
integração escolar, que pressupunha o ajustamento da pessoa com 
deficiência para sua participação no processo educativo desenvol-
vido nas escolas comuns, a inclusão postula uma reestruturação do 
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sistema educacional, ou seja, uma mudança estrutural no ensino 
regular, cujo objetivo é fazer com que a escola se torne inclusiva, 
um espaço democrático e competente para trabalhar com todos os 
educandos, sem distinção de raça, classe, gênero ou características 
pessoais, baseando-se no principio de que a diversidade deve não 
só ser aceita como desejada (2001, p. 160).

Deste modo, a Educação inclusiva apresenta-se como 
modelo diferente do movimento de integração, pois garante o 
acesso e permanência do aluno no âmbito da escola regular, sendo 
a escola responsável por promover uma educação que atenda as 
necessidades do aluno com deficiência. 

A educação inclusiva concebe a escola como um espaço de todos, 
no qual os alunos constroem o conhecimento segundo suas capa-
cidades, expressam suas ideias livremente, participando ativamente 
das tarefas de ensino se desenvolvam como cidadãos, nas suas 
diferenças (ROPOLI, 2010, p.8).

Nesse contexto de educação de pessoas com deficiência, 
encontra-se o aluno surdo, no qual esse modelo de educação inclu-
siva tem que promover uma representação social que acontece na 
vida do sujeito surdo, no oferecimento de instrumentos que propor-
cione sua interação na escola e sociedade. Deste modo, a educação 
inclusiva deve oferecer ao sujeito surdo o acesso a Língua Brasileira 
de Sinais (LIBRAS).

A Lei Nº 10.436, de 24 de abril de 2002 reconhece a Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) como meio de expressão e comuni-
cação, que deve fazer parte da educação de pessoas com defici-
ência auditiva. A lei estabelece que:

Art. 1º [...] Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de 
Sinais – Libras a forma de comunicação e expressão, em que o 
sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura grama-
tical própria, constituem um sistema linguístico de transmissão de 
ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. 

Deste modo, a escola deve proporcionar ao aluno surdo uma 
educação bilíngue, neste caso o contato com a LIBRAS como sua 
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primeira língua e o ensino da Língua Portuguesa como segunda 
língua na modalidade escrita, pois essa forma de comunicação 
torna-se um instrumento necessário para a inclusão de pessoas 
surdas na escola regular.

[...] a abordagem educacional por meio do bilinguismo visa capacitar 
a pessoa com surdez para a utilização de duas línguas no cotidiano 
escolar e na vida social, quais sejam: a língua de sinais e a língua da 
comunidade ouvinte. Estudos têm demonstrado que esta abordagem 
corresponde melhor às necessidades do aluno com surdez, em 
virtude de respeitar a língua natural e construir um ambiente propício 
para a sua aprendizagem escolar (ALVEZ, 2010, p. 7- 8).

Diante desta perspectiva de educação para pessoas com 
deficiência auditiva, Soares e Lacerda (2007 p.143) mencionam que 
“o modo como a escola está organizada pedagogicamente não leva 
em conta a surdez e sua complexidade, não atendendo, assim as 
necessidades dos surdos”. De fato, a educação inclusiva, na atual 
conjuntura da educação brasileira, parece por muitas vezes tornar-se 
utópica, pois para sua efetivação são indispensáveis mudanças na 
estrutura educacional.

Concordado com Glat e Blanco (2007) para torna-se inclu-
siva a escola precisa formar seus professores e equipe de gestão, 
rever as formas de interação vigentes entre todos os segmentos que 
a compõem e que nela interferem. Precisa realimentar sua estru-
tura, organização, seu projeto político pedagógico, seus recursos 
didáticos, metodologias e estratégias de ensino, bem como suas 
práticas avaliativas, sobretudo oferecer um currículo que favoreça o 
desenvolvimento e a inclusão social.

Percebe-se diante das mudanças expostas que a educação 
inclusiva, por muitas vezes, tem servido mais para a manutenção 
de pessoas com deficiência auditiva um caráter meramente assis-
tencialista, centrando o problema no aluno, como acontecia no 
movimento de integração. A inclusão escolar não se caracteriza 
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apenas com a matrícula de alunos com deficiência auditiva na 
escola regular, mas torna-se indispensável que a escola favoreça 
mecanismos para a sua presença na escola, na participação das 
atividades e construção de conhecimentos, valorizando o potencial 
de cada aluno.      

 De fato, para a efetivação de uma escola inclusiva, são 
necessárias mudanças significativas no contexto educacional e 
social, na eliminação de barreiras e mecanismos de discriminação 
e exclusão até então utilizados, pois o problema não pode fixar-se 
no aluno, mas no contexto geral da escola e da sociedade.

Atendimento Educacional Especializado (AEE)

As salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE) 
surgem na perspectiva da educação inclusiva, com o objetivo de 
garantir uma educação pública de qualidade, sendo um espaço 
para complementar ou suplementar a formação dos educandos 
com deficiência na escola regular, ofertando uma formação plena 
para participação e interação na sociedade.

O Decreto Nº 6.571, de setembro de 2008, dispõe sobre os 
princípios do Atendimento Educacional Especializado: 

Art. 2º – São objetivos do atendimento educacional especializado: 
I – prover condições de acesso, participação e aprendi-
zagem no ensino regular aos alunos referidos no art. 1º; 
II – garantir a transversalidade das ações da educação especial no 
ensino regular; 

III – fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos 
que eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e 
IV – assegurar condições para a continuidade de estudos nos 
demais níveis de ensino.
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Nesse contexto de inclusão de alunos com deficiência na 
escola regular, o AEE encontra-se como um serviço de natureza 
pedagógica da educação inclusiva, na eliminação de barreiras para 
a inclusão de alunos com deficiência na escola regular. 

O AEE caracteriza-se pelas salas de recursos multifuncionais 
nas escolas públicas, promovendo a participação de alunos com 
deficiências nas escolas regulares. De acordo com o Parecer CNE/ 
CEB nº 17 (2001):

Salas de recursos – serviço de natureza pedagógica, conduzida por 
professores especializados, que suplementa (no caso dos superdo-
tados) e complemente (para os demais alunos) o atendimento educa-
cional realizado em classes comuns da rede regular de ensino. Esse 
serviço realiza-se em escolas dotadas de equipamentos e recursos 
pedagógicos adequados às necessidades educacionais especiais 
dos alunos, podendo estender-se a alunos de escolas próximas na 
quais ainda não exista esse atendimento (p.168).

A participação dos alunos na sala de AEE acontece no contra 
turno da escola regular, não substituindo a mesma. O AEE oferece 
atendimento para alunos com transtornos globais de desenvol-
vimento, com altas habilidades/superdotação no ensino regular e 
alunos com deficiência, onde se incluem os alunos surdos que é o 
foco desta pesquisa.

O atendimento do aluno na sala de AEE deve ocorrer, sempre 
que possível na mesma escola onde o aluno frequenta. Segundo 
Ropoli (2010) o AEE contempla em benefícios para os alunos e 
professores, pois possibilita que suas dificuldades possam ser aten-
didas e discutidas no dia a dia escolar e com todos os que atuam 
no ensino regular, aproximando esses alunos dos ambientes de 
formação comum a todos. E quando realizado em outra instituição, 
deve ser acordado com a família do aluno, com plena articulação com 
os professores e especialistas de ambas as escolas, para assegurar 
uma efetiva parceria no processo de desenvolvimento dos alunos.
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Os professores do AEE devem ter formação específica para 
atuar nas salas, atendendo a proposta de uma educação inclusiva. 
De acordo com Jesus, Martins e Almeida (2006) o professor da 
sala de AEE não deve ser encarado como um especialista a 
quem compete solucionar todas as dificuldades experimentadas 
pelo professor da sala regular, e sim um colaborador para tentar 
encontrar soluções operacionais para os problemas que possam 
acontecer na sala de aula.

As frentes de trabalho de cada professor são distintas. Ao professor 
da sala de aula comum é atribuído o ensino das áreas do conheci-
mento, e ao professor do AEE cabe complementar/suplementar a 
formação do aluno com conhecimentos e recursos específicos que 
eliminam as barreiras as quais impedem ou limitam sua participação 
com autonomia e independência nas turmas comuns do ensino 
regular (ROPOLI, 2010, p. 19).

Deste modo, as salas de AEE devem ser bem estruturadas, 
com materiais pedagógicos diversificados, com professores com 
formação acadêmica específica a fim de proporcionar aos alunos 
aprendizagem voltada às suas potencialidades.

Portanto, todo indivíduo tem a capacidade de se apropriar, 
estudar e interagir frente ao meio social do qual faz parte. A escola 
em seu papel social, e no processo de inclusão, deve proporcionar 
ao aluno com deficiência, neste caso o aluno surdo, uma educação 
que proporcione comunicar-se e interagir na sociedade.

Metodologia

A pesquisa foi constituída dentro do enfoque qualitativo, 
tendo em vista que o estudo pretende analisar as contribuições das 
salas de Atendimento Educacional Especializado proporcionam a 
alunos com deficiência auditiva. 
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De acordo com Lakatos e Marconi (2009) a metodologia quali-
tativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos 
descrevendo a complexidade do comportamento humano, forne-
cendo análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, 
atitudes e tendências de comportamento. Por meio do método quali-
tativo, o investigador entra em contato direto com o indivíduo, conhe-
cendo o ambiente e a situação que está sendo investigada.

O trabalho é resultado de um estudo bibliográfico e de campo 
acerca do tema. A pesquisa bibliográfica é uma fonte de grande 
relevância para a construção de novos saberes, com o intuito de 
conhecer e aprofundar mais sobre o assunto. De acordo com 
Oliveira (2007) a pesquisa bibliográfica tem a finalidade de levar o 
pesquisador a entrar em contato direto com obras, artigos ou docu-
mentos que tratem do tema.

Nesse sentido, a pesquisa bibliográfica constituiu-se como 
primeiro passo para a pesquisa, tornando-se uma etapa funda-
mental na edificação do conhecimento científico, e fonte inesgo-
tável de estudos, promovendo embasamento teórico e uma melhor 
compreensão do assunto a ser pesquisado.

Para levantamentos de dados e mecanismos para entrada 
no campo da pesquisa foram utilizados diferentes instrumentos e 
procedimentos tais como: observação de campo, pois segundo 
Ludke e André (1986) “ocupa lugar privilegiado nas abordagens de 
pesquisa educacional, permitindo chegar mais perto dos sujeitos a 
serem pesquisados, permitindo também a coleta de dados em situ-
ações que é impossível outra forma de comunicação”.  A observação 

de campo foi realizada em três salas de AEE, de três escolas, anali-
sado as estruturas físicas e recursos das salas, consistindo-se no 
primeiro passo para construção de conhecimentos, possibilitando o 
acesso inicial ao campo da pesquisa. 
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Observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir 
informações utilizando os sentidos na obtenção de determinados 
aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas 
também em examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar 
(LAKATOS, MARCONI, 2009, p. 275).

Em seguida, foram aplicados questionários aos professores 
da sala de AEE. O questionário foi constituído de perguntas abertas 
e fechadas. Deste modo, Oliveira (2007) menciona que a elabo-
ração de questionários implica na clareza que tem o pesquisador 
quanto à necessidade de coletas de dados, facilitando a obtenção 
de informações para obtenção dos objetivos formulados. Nesse 
contexto Barros e Lehfeld (2007) mencionam algumas vantagens na 
utilização do questionário como instrumento de pesquisa:

Possibilita ao pesquisador abranger maior número de pessoas e 
de informações em curto espaço de tempo do que outras técnicas 
de pesquisa; [...] Com seu uso, o pesquisado tem tempo suficiente 
para refletir sobre as questões e respondê-las mais adequadamente; 
Pode garantir o anonimato e, consequentemente, maior liberdade 
nas respostas, com menor risco de influência do pesquisador sobre 
elas (BARROS, LEHFELD 2007, p. 107). 

A realização do questionário caracteriza-se como de funda-
mental importância para a pesquisa, pois os dados coletados 
proporcionaram maior aprofundamento a temática.

Para podermos concretizar os objetivos de nossa pesquisa com 
mais segurança de modo a garantir que todos os tópicos de interesses 
detectados na análise sejam contemplados, procuramos pesquisar 
professores das salas de AEE, aos quais foram aplicados questionários.

Na pesquisa foram utilizados procedimentos que garantem 
a utilização das informações, de modo que não prejudiquem as 
pessoas, inclusive no que se refere a sua autoestima e seu prestígio. 
Deste modo as participantes foram classificadas como: ProfAEE1, 
ProfAEE2 e ProfAEE3. As participantes responderam as perguntas 
de forma individual, sem a interferência dos pesquisadores, a fim de 
evitar a contaminação dos dados coletados.
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É importante ressaltar que todas as participantes da pesquisa, 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e 
concordaram em participar da pesquisa respondendo ao questio-
nário solicitado.

A primeira parte do questionário referia-se aos dados 
de Identificação da participante, como: formação acadêmica 
(Graduação e Pós-graduação), tempo de magistério, tempo de 
serviço prestado na escola e trabalhando com a sala de AEE. A 
segunda parte do questionário constitui-se de questões abertas e 
fechadas, a fim de colher o máximo de informações que contribu-
íssem com os objetivos da pesquisa. Todos os questionários devol-
vidos foram respondidos por pessoas do sexo feminino, ou seja, 
por professoras.

Resultados e discussões

A educação inclusiva é uma área de conhecimento e também 
uma modalidade de ensino que tem como objetivo o desenvolvi-
mento de práticas e estratégias pedagógicas voltadas para os 
alunos com deficiência, tornando-se essencial a discussão acerca 
da inclusão escolar. 

Silva (2010) afirma que para garantir o acesso, a permanência 
e o sucesso do aluno com deficiência na sala regular é preciso que a 
prática do professor seja baseada nas necessidades, nas potencia-
lidades e nos interesses desse estudante. Nesse sentido, a postura 
do professor precisa mudar. Para tanto, é de suma importância que 
os cursos de formação preparem os futuros professores para lidar 
com a diversidade atualmente existente na sala de aula.

Diante disso, pudemos analisar com as palavras das colabo-
radoras, que a formação continuada é de suma importância para 
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os professores da sala de AEE, considerando as próprias forma-
ções que a Secretaria de Educação e Cultura (SEDUC) oferece aos 
professores, destacando-se também os cursos de formação em 
LIBRAS e a própria formação inicial dos professores. 

Soares e Lacerda (2007) mencionam que as necessidades 
dos sujeitos surdos não podem se restringir apenas nas questões 
linguísticas, mas abrangem também sua forma visual de apreensão 
do mundo, implicando a demanda de uma proposta curricular e 
pedagógica que leve em conta as singularidades e características 
dessa comunidade.

Nesse sentido os autores afirmam que o modo como a escola 
está organizada pedagogicamente não leva em conta a surdez em 
sua complexidade, não atendendo, assim as necessidades dos 
surdos. A política de inclusão parece preocupar-se predominante-
mente com a sociabilidade dos sujeitos inseridos nas salas de aula 
regulares, como se o contato com crianças “normais” garantisse a 
alcance dos objetivos propostos.

Diante disso surge o AEE como uma proposta de inclusão 
de alunos surdos na escola regular na perspectiva de melhorar a 
inclusão. Ao questionar as participantes sobre como elas fazem para 
superar as barreiras que surgem nesse processo, afirmaram que:

ProfAEE1:  Na forma de planejar as atividades aos alunos, inicial-
mente transmitindo os conteúdos das salas regulares para os alunos 
surdos em libras. Organizando a participação dos alunos no AEE em 
três momentos: no primeiro momento acontece a aula de Libras, no 
segundo momento a aula em Libras e no terceiro momento aula de 
língua portuguesa.

ProfAEE2: Revendo as atividades de sala de aula em língua de 
sinais, reforçando nas atividades que o aluno apresenta.

ProfAEE3: Realizando o apoio pedagógico do aluno surdo ensi-
nando o Português na modalidade escrita, como também o ensino 
de LIBRAS de acordo com o nível de aprendizagem, de escolaridade 
e da necessidade do aluno.
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Compreendemos que uma das grandes barreiras enfren-
tadas pelo professor do Atendimento Educacional Especializado 
ocorre especialmente quando o professor da sala regular transfere 
para o AEE a responsabilidade de ensinar o conteúdo curricular que 
ele não deu conta em sala de aula. De acordo com as professoras 
as barreiras são superadas no planejamento das atividades reali-
zadas na sala de AAE, no qual a aula é transmitida de forma que 
contemple a realização de atividades na Língua Portuguesa, e em 
seguida com a transmissão da atividade em LIBRAS.

Nesse sentido Silva (2010) aconselha que os professores 
devam abandonar práticas que valorizam a simples acumulação do 
conteúdo nas quais os alunos ficam isolados, planejando atividades 
que possibilitem a manifestação da aprendizagem dos alunos.

Ao indagar os professores sobre as dificuldades encontradas 
pelos alunos surdos e pelos professores da sala de AEE no contexto 
educacional, observamos que: 

ProfAEE1: A maior dificuldade encontrada pelo professor do AEE é 
com os pais dos alunos, que não acompanham os alunos no dia-a-
-dia escolar, sobrecarregando o professor do AEE. Ex. em vez de 
fazermos as atividades planejadas para os alunos na sala de AEE 
temos que ir fazer as atividades da sala regular, atividades que deve-
riam ser acompanhadas pelos pais. E a maior dificuldade dos alunos 
surdos é realmente com o processo de aprendizagem da LIBRAS.  

ProfAEE2: A falta de pouco conhecimento da língua de sinais. Falta 
de conhecimentos de sinais específicos dos conteúdos disciplinares.

ProfAEE3: Dificuldades de comunicação, pois os alunos não sabem 
LIBRAS, dificuldades de interação, transmissão do conteúdo, comu-
nicação limitada.

Percebemos que as dificuldades acontecem em diferentes 
contornos, apresentando-se desde a família, até o processo de 
comunicação e aprendizagem dos alunos, mas nota-se que a maior 
dificuldade dos professores e alunos acontece na aprendizagem da 
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).
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Nesse contexto, o processo de ensino aprendizado por meio 
da LIBRAS visa capacitar os alunos com surdez para a utilização no 
cotidiano escolar e na vida social, demonstrado que esta abordagem 
corresponde melhor às necessidades do aluno com surdez, em 
virtude de respeitar a língua natural e construir um ambiente propício 
para a sua aprendizagem escolar.

Nesse mesmo enfoque Soares e Lacerda (2007) ressaltam 
que as propostas tanto no campo educacional como em outras 
esferas são preparadas para ouvintes. Torna-se um desafio concre-
tizar relações satisfatórias entre surdos e ouvintes, sem domínio, 
pelo surdo, da oralidade e pelo ouvinte, da língua de sinais. 

Ao questionar as colaboradoras se elas concordam que 
a LIBRAS pode ajudar no processo de aprendizagem dos alunos 
surdos, obtivemos as seguintes respostas:

ProfAEE1: Concordo, é a língua materna dos alunos surdos, e eles 
irão aprender mais.

ProfAEE2: Concordo, é a língua de comunicação do surdo. 

ProfAEE3: Concordo, o uso da LIBRAS é de fundamental importância 
pois ela é a Língua Materna (L1) do aluno surdo, que possibilita uma 
melhor comunicação, aprendizagem e sua efetiva participação na 
sociedade. 

Deste modo, percebemos na fala das professoras que o 
ensino da Língua Brasileira de Sinais é a melhor maneira de possi-
bilitar aos alunos surdos uma aprendizagem significativa, pois 
a LIBRAS é a língua materna dos surdos. Todas as participantes 
concordaram que essa abordagem corresponde às necessidades 
do aluno surdo no contexto educacional e social.

Diante disso, o Parecer CNE/ CEB nº 17/2001 estabelece que 
as políticas educacionais deverão levar em conta as diferenças entre 
os alunos nas mais diversas situações, considerando, por exemplo, 
a importância da língua de sinais como de comunicação para os 
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surdos, e ser assegurado a todos os surdos acesso ao ensino da 
língua de sinais de seu país

Nessa conjuntura o professor de AEE deve oferecer proce-
dimentos educacionais específicos de acordo com as deficiências 
dos alunos. No caso dos surdos, a LIBRAS, numa perspectiva de 
complementar e/ou suplementar suas dificuldades educacionais, 
não se configurando em reforço escolar. Deste modo os professores 
das salas de AEE devem participar de maneira colaborativa com o 
professor da classe comum para a definição de estratégias pedagó-
gicas que favoreçam a inclusão dos alunos com deficiências.

As participantes demonstraram que o processo de inclusão 
ainda está engatinhado, acontecendo de forma lenta, mas encon-
tra-se em processo de mudanças, pois segundo elas, nota-se que 
muitos professores da sala regular se interessam em aprender a 
LIBRAS, contando ainda com a ajuda dos intérpretes e dos profes-
sores especialistas da sala de AEE. 

Ao indagar as colaboradoras sobre os benefícios da 
inclusão do aluno com deficiência na sala de AEE, percebemos os 
seguintes posicionamentos:

ProfAEE1. Com a inclusão os alunos surdos se desenvolveram mais, 
porque quando eles viviam na escola na sala especial, eles viviam 
restritos aquelas salas e não socializavam tanto com os outros 
alunos, e com a inclusão eles se socializaram, fizeram amizades com 
outros alunos, além de ter aumentado o número de conhecimento 
deles, por exemplo: o professor que ensinava só em uma sala, não 
tinha domínio de conhecimento de todas as disciplinas, então ele 
estando na sala regular com os professores de português, de mate-
mática, de ciências, específicos em cada área, aumentou os hori-
zontes dos alunos, não mais sendo apenas aquela coisa pequena, 
pois fui professora da sala especial e minha formação é Pedagogia, 
eu não tinha conhecimentos tão elevados em português e em mate-
mática. Mas a medida que os alunos foram para a sala regular eles 
se desenvolveram mais. Tem muitas pessoas que não são a favor 
da inclusão, mas eu particularmente sou a favor da inclusão porque 
eu vi que eles se sentiram mais gente, eles estavam aqui dentro 
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da escola, mas eles se sentiam abaixo da escola, percebia-se que 
antes que eles não se sentiam evolvidos em um todo da escola.

ProfAEE2. Socialização, aprendizado da língua de sinais, troca de 
experiências. O papel do AEE é favorecer os benefícios já citados. 

PrfAEE2: Superação de barreiras provocadas sua deficiência, melho-
rando assim o aprendizado, a interação com os colegas, melhor 
comunicação, autoestima. O AEE é o mediador dessa inclusão, 
incentivando o aluno e buscando meios para ajudar a superar e 
transpor suas barreiras.

De acordo com as participantes, vários avanços já podem 
ser percebidos após os alunos surdos frequentarem a sala de AEE 
e principalmente a sala regular, avanços percebidos no processo de 
ensino aprendizado dos alunos e na interação e comunicação com 
outros alunos no contexto educacional e social. 

Nesse sentido, as trocas de experiências entre alunos surdos 
na sala de AEE, e entre alunos surdos e alunos ouvintes no contexto 
educacional tornam-se positivas, partilhando vivências satisfatórias 
e sociabilizando conhecimentos e saberes. 

Neste viés de avanços dos alunos surdos no contexto educa-
cional da escola regular, as participantes sugeriram melhorias para 
o processo de inclusão escolar dos alunos surdos, indicando a 
necessidade de: 

ProfAEE1. Aumentar o número de interpretes dentro da sala de aula, 
pois os professores iriam se empenhar mais, não irei generalizar, 
mas o professor da sala regular as vezes tem os alunos surdos 
como a parte da sala de aula, pois por qualquer coisa eles querem 
chamar a gente, enquanto aquele professor poderia esta dando 
todas as coordenadas, mas se tivesse um interprete em todas as 
salas de aula seria o ideal para o processo de inclusão do aluno 
surdo, e que os professores soubessem um pouco de libras, aqui 
em nossa escola os professores eram para saber um pouco, alguns 
não sabem porque não interessam a eles, porque nossa escola 
oferece o curso de libras mas uma boa parte dos nossos profes-
sores não quiseram de jeito algum.



48

PESQUISAS EDUCACIONAIS NA GRADUAÇÃO

S U M Á R I O

ProfAEE2: Capacitação permanente dos funcionários da escola. 

ProfAEE3: conscientização do professor para aprender a LIBRAS, 
incentivo do Governo, concurso para interpretes na sala regular; 
implantação de escolas Bilíngue; o interprete de LIBRAS é o melhor 
meio de acessibilidade, resumindo tudo, aplicação da lei que garante 
ao aluno surdo, o acesso efetivo a educação como direito de todos.

As participantes sugeriram, de forma unânime, que o sistema 
educacional necessita capacitar todos os profissionais envolvidos 
com a educação, não só seu corpo docente, mas toda a comunidade 
escolar, elucidando como se dá a educação inclusiva e o verdadeiro 
papel do atendimento educacional especializado dentro da escola.

Nesse sentido, o conceito de escola inclusiva implica uma 
nova postura da escola regular, com ações e mudanças que favo-
reçam a interação social entre os alunos, capacitando todos os 
profissionais envolvidos com a educação, na perspectiva da escola 
oferecer uma educação de qualidade para todos.

Portanto, o atendimento educacional especializado tem 
um papel fundamental na construção de uma educação inclusiva 
proporcionando a interação social entre os alunos, garantindo 
acesso aos conteúdos básicos que a escolarização deve propor-
cionar a todos os indivíduos.

Considerações finais

A inclusão escolar não se caracteriza apenas com a matrícula 
de alunos com deficiência na escola regular. Quanto aos alunos 
surdos, as escolas regulares deverão levar em conta as diferenças 
individuais dos alunos em seu processo de ensino aprendizado, 
tornando-se necessário desenvolver estratégias diferenciadas e 
apropriadas, garantindo o acesso aos conteúdos básicos que a 



49

PESQUISAS EDUCACIONAIS NA GRADUAÇÃO

S U M Á R I O

escola regular deve proporcionar a todos os indivíduos, inclusive 
aqueles com deficiências. 

Na inclusão escolar acreditamos que o sistema educacional 
precisa ser reestruturado para atender as necessidades dos alunos 
e, consequentemente, proporcionar meios para esses alunos 
alcancem desenvolvimentos escolares e sucesso acadêmico. Com 
isso, o problema deixa de estar centrado no aluno, deslocando-se 
para o sistema educacional como um todo.

Mediante ao objetivo proposto para nosso trabalho, cons-
tatamos que o Atendimento Educacional Especializado tem um 
papel fundamental na construção de uma educação inclusiva, pois 
contribui para que os alunos com deficiência auditiva participem 
de forma mais efetiva no contexto educacional da escola regular, 
resultando em benefícios para esses alunos no seu processo de 
comunicação e interação na escola regular, promovendo avanços 
educacionais significativos em relação aos conteúdos escolares.

Observamos com a pesquisa a necessidade de capacitar: 
professores, diretores, pedagogos, pais e todos os envolvidos no 
contexto educacional, não responsabilizando apenas os profes-
sores do AEE com o processo de inclusão educacional, pois a 
inclusão escolar deve fazer parte da cultura educacional da escola. 

Vale ressaltar que com esta pesquisa conseguimos adquirir 
mais conhecimento sobre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), 
pois as professoras participantes desta pesquisa, de forma unânime, 
consideram a LIBRAS indispensável para a educação dos alunos 
surdos, ficando evidente a necessidade da formação continuada 
dos professores para atuar com alunos com deficiência.

Percebemos que o caminho mais eficiente para o processo 
ensino aprendizagem e a inclusão de alunos surdos no contexto 
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educacional e social é o Bilinguismo, considerando a LIBRAS como 
a primeira língua para os surdos e a língua portuguesa na modali-
dade escrita como a segunda língua. 

A inclusão de alunos surdos nas escolas regulares da rede 
pública de ensino ainda é um grande desafio, mas concordamos 
com Ferreira (2003) que a inclusão não é missão impossível: é 
isto sim, desafio superável. É uma questão de pensar e de querer. 
Querer pensar uma escola que inspire a troca entre os alunos, que 
confrontem formas desiguais de pensamento, que busque metodo-
logias interativas, que faça do relacionamento das diversas estraté-
gias para uma nova aprendizagem.

Em suma, o Atendimento Educacional Especializado contribui 
com a inclusão de alunos surdos na escola regular, mas não pode 
se tornar a única perspectiva na escola para trabalhar com alunos 
com deficiência, é necessário que toda a escola adote uma política 
inclusiva, afirmando uma educação de qualidade para todos.
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Resumo

O Transtorno de Espectro Autista é um quadro complexo que pode 
envolver prejuízos, principalmente na questão social, de comuni-
cação e comportamental. Este artigo propõe uma reflexão sobre 
as contribuições oferecidas por uma ONG em Teresina – PI para 
inclusão de crianças e adultos com Transtorno do Espectro Autista. 
Para este artigo realizou-se uma pesquisa bibliográfica e de campo. 
O estudo foi realizado com observações das aulas e posteriormente 
aplicação de questionários para mães e professores da referida 
instituição. Podemos concluir através do estudo realizado que a 
educação de crianças autistas merece um olhar mais atento, consi-
derando a forma como os professores lidam com a aprendizagem 
de crianças com autismo. 

Palavras-chave: Autismo. Educação. Inclusão.
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INTRODUÇÃO

Crianças com autismo podem isolar-se, mas também interagir 
de forma estranha fora dos padrões habituais; dificuldade no uso da 
imaginação, caracterizado por rigidez e inflexibilidade e se estende 
as várias áreas do pensamento, linguagem e comportamento da 
criança, sejam de comportamentos ritualistas e obsessivos, depen-
dência em rotinas, atraso intelectual e ausência de jogo imaginativo.

Ferrari (2007, p.60) descreve o autismo em outras palavras 
como um grave distúrbio do desenvolvimento, que compromete a 
socialização, a comunicação e a imaginação. Manifesta-se antes do 
terceiro ano de vida, varia do mais leve ao mais grave comprome-
timento. Atinge uma criança em cada 500 que nascem, e é quatro 
vezes mais comum em meninos do que em meninas, não se tem 
registro de cura e ocorre em todas as classes sociais. 

A presença de um aluno autista na escola exigirá uma redefi-
nição de papéis, mudanças de atitudes, de valores e novos estilos 
de vida, ou seja, a escola terá que lidar apenas não somente com 
as pressões internas, mas também, e principalmente com aquelas 
exercidas pelas forças sociais externas.

A escolha deste tema se caracteriza pela carência de infor-
mação e de transmissão de dados a respeito do autismo e suas 
particularidades, a fim de auxiliar pais, mestres e familiares acerca 
de suas relações com os autistas, abordar a educação inclusiva e a 
capacitação de professores no que diz respeito ao desenvolvimento 
de uma educação especial nos dias atuais e por fim, obter dados 
a respeito da maneira como os professores têm reagido frente a 
esse alunado, observando sua prática pedagógica em relação aos 
autistas em sala de aula.

Logo, o presente trabalho é válido, pois escolas inclusivas 
são aquelas para todos, implicando em um sistema educacional que 
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reconheça e atenda as diferenças individuais, respeitando as neces-
sidades de cada um. Nesse sentido buscamos como objetivo geral 
analisar a contribuição oferecida pela educação especial à inclusão 
social da pessoa com autismo em Teresina – PI. Os objetivos espe-
cíficos são: Analisar conceitos, significados e representações de 
educação especial: Autismo e inclusão social junto aos autores e 
uma instituição que presta apoio a pessoas com autismo; Observar o 
processo educativo em um centro de apoio em Teresina-PI; Informar 
a população sobre a síndrome do autismo; Examinar o processo 
ensino-aprendizagem oferecido pelo centro de apoio pesquisado e 
reconhecer a importância dada pelos pais no trabalho desenvolvido 
no centro de apoio no qual a pesquisa foi realizada.

O que é autismo?

Nas últimas décadas o autismo tornou-se alvo de várias 
pesquisas na busca pela explicação para suas causas e consequ-
ências. Os autistas possuem algumas características em comum, 
tais como: grande dificuldade de comunicação que consiste pela 
dificuldade em utilizar com sentido todos os aspectos da comuni-
cação verbal e não verbal, a comunicação tanto verbal como não 
verbal, é deficiente e desviada dos padrões habituais. 

O autismo é definido pela Organização Mundial de Saúde como um 
distúrbio do desenvolvimento, sem cura e severamente incapaci-
tante. Sua incidência é de cinco casos em cada 10.000 nascimentos 
caso se adote um critério de classificação rigorosa, e três vezes 
maior se considerar casos correlatados, isto é, que necessitem do 
mesmo tipo de atendimento (MANTOAN, 1997, p. 13).

Uma das primeiras áreas a trazer preocupação para as 
pessoas que cuidam e observam crianças autistas é a área da socia-
lização, uma vez, que esta talvez seja uma de suas maiores difi-
culdades. A linguagem, na maioria das vezes não é desenvolvida, 
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tornando a comunicação falha, dificultando assim, a integração da 
criança autista com a família e a escola. Muitas crianças com autismo 
não desenvolvem linguagem durante toda vida; crianças autistas 
possuem uma grande dificuldade de socialização, nesse caso enten-
de-se por dificuldade de socialização, a criança que é incapaz de 
compartilhar sentimentos gostos e emoções e a dificuldade na discri-
minação entre diferentes pessoas, o desenvolvimento social pertur-
bado do autista difere dos padrões habituais das demais pessoas.

Para Ferrari (2007, p. 60) as causas do autismo também 
podem estar associadas com a forma como o cérebro se desen-
volveu antes, durante ou pouco após o nascimento. Muitas vezes, 
o autismo é confundido com outras síndromes ou com outros 
transtornos globais do desenvolvimento, pelo fato de não ser diag-
nosticado através de exames laboratoriais ou de imagem. É impor-
tante ressaltar que nem todas as crianças autistas apresentam os 
mesmos sintomas, uma vez que a síndrome abordada apresenta 
sinais variados, contudo, o que deve ser observado e levado em 
conta é os apresentados individualmente. A ausência de um ou mais 
sintomas não deve diminuir a atenção e o cuidado que a criança 
autista necessita receber.

Crianças autistas não demonstram grandes interesses pelo 
contato, algumas se recusam a receber carinho, outras não riem, 
não olham no olho, e podem mostrar indiferença por ambientes ou 
apego exagerado a objetos que não despertam tanto interesse para 
outras crianças.

Enquanto algumas crianças com autismo crescem, desenvolvem 
sua habilidade social em extensão variada, outras permanecem indi-
ferentes, não entendendo muito bem, o que se passa na vida social, 
elas se comportam como se as outras pessoas não existissem, 
olham através delas como se não estivessem lá e não reagem a 
alguém que fale com elas ou as chame pelo nome. Frequentemente, 
suas faces mostram muito pouco de suas emoções, exceto se esti-
verem muito bravas ou agitadas. São indiferentes ou tem medo de 
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seus colegas e, muitas vezes, usam o outro como objeto quando 
querem obter alguma coisa (SANTOS 2011, p. 13).

 Crianças com esse distúrbio possuem algumas dificuldades 
qualitativas na comunicação, na interação social e muitas não 
conseguem fazer jogos imaginativos. Em alguns casos, quando não 
conseguem o que querem ficam irritadas, o que pode ocasionar 
atitudes de autoagressão, ou mesmo de agressão aos outros.

Comportamentos desse tipo podem aumentar tanto o nível de 
isolamento da criança quanto o da família, levando-os a uma limi-
tação de contatos sociais. Todos esses comportamentos requerem 
uma atenção especial, uma compreensão dos mecanismos de sua 
ocorrência, o que nem sempre é fácil, sendo necessária a aplicação 
de medidas educativas adequadas a cada criança e a cada situação. 

Reflexões sobre a educação especial e a inclusão de pessoas 
com autismo

A educação especial é uma modalidade de ensino destinada 
a educandos com necessidades educativas especiais no campo 
da aprendizagem, originadas quer de deficiência física, sensorial, 
mental ou múltipla, quer de características como altas habilidades/
superdotação ou talentos.

Para superarmos o desafio da inclusão escolar será necessário à 
participação de todos com a ampliação do debate no interior de 
cada escola. Esse debate possibilitará ver esses alunos pelo que 
são no presente, sem se valer de estereótipos, ideias preconcebidas 
ou práticas educativas que visam moldá-los em função de visões 
ideológicas e rígidas de desenvolvimento e aprendizagem (SANTOS 
2011, p.8).

Nos últimos anos, muitos educadores de escolas públicas 
brasileiras têm se surpreendido com a presença de alunos com 
deficiência matriculados em suas turmas, em diferentes níveis de 
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ensino. Essa situação é resultante de uma política denominada de 
educação inclusiva, que tem sido implantada explicita mente desde 
2003. 

Pessoas com necessidades educativas especiais são aquelas 
que segundo Sassaki (2003, p.43) em caráter temporário, intermi-
tente ou permanente possuem necessidades especiais decorrentes 
de sua condição atípica e que, por essa razão, estão enfrentando 
barreiras para tornar parte ativa na sociedade com oportunidades 
iguais às da maioria da população.

No Brasil, o atendimento educacional direcionado às pessoas 
com defici ência foi construído separadamente da educação ofere-
cida à população que não apresentava diferenças ou características 
explícitas que a caracterizasse como pessoa com necessidade 
especial. Dessa forma, a educação especial constituiu-se como um 
campo de atuação específico, muitas vezes sem interlocução com 
a educação comum. 

O conhecimento da realidade da educação especial no país 
é ainda bastante precário, porque não se dispõe de estatísticas 
completas nem sobre o número de pessoas com necessidades 
especiais nem sobre o atendimento.

 Para tanto o ambiente escolar como todo deve ser sensi-
bilizado para uma perfeita inclusão. A proposta é de uma escola 
inclusiva, aberta à diversidade dos alunos, no que a participação da 
comunidade é fator essencial. 

Nesse contexto torna-se necessário enfatizar a educação 
da criança autista, com necessidade de cuidados especiais e que 
necessitam estar inclusas nas escolas e recebendo igual tratamento 
dos professores e da sociedade como um todo.

A educação de crianças autistas causa certo anseio, por 
medo de não saber lidar com o transtorno pouco conhecido e 
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difundido na nossa sociedade, crianças com Espectro de Transtorno 
Autista tendem a ter seu comportamento afetado, no sentido da 
comunicação e interação. 

Por estes motivos criar e educar uma criança autista repre-
senta uma enorme barreira que virá a ser enfrentada por pais, 
professores e familiares, especialmente porque existe uma grande 
dificuldade de abordagem adequada e eficiente para que o mesmo 
venha a se desenvolver mesmo que de forma lenta.

Neste sentido é preciso respeitar cada um em sua individua-
lidade para não condenar uma criança ou a seus professores a um 
fracasso total. A política da inclusão tem seu funcionamento atre-
lado a vários fatores, dentre eles podemos citar a falta de qualifi-
cação dos professores da classe regular de ensino.

Diante do exposto nota-se a necessidade de planejamentos 
e estruturas adequadas se torna cada dia mais emergente, a fim 
de que, com isso, possa se proporcionar espaço aos autistas na 
sociedade e para que eles exerçam seus direitos como cidadãos.

Sabe-se que a educação de pessoas autistas não tem rece-
bido a atenção necessária. Muitas vezes profissionais competentes 
se deparam com alunos com necessidades educacionais espe-
ciais, e por não compreendê-los, sentem-se inseguros e até mesmo 
sua competência abalada, e acabam desistindo.

É importante então que a sociedade em geral compreenda, 
aceite e abrace esta causa justa e humanitária que deve ser de todos 
pela busca de condições mais justas e humanas para as pessoas 
com necessidades educativas especiais.
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O autista e a escola

A literatura disponibiliza poucos dados a respeito do histórico 
da escolarização de pessoas com autismo, isto se deve em parte ao 
descobrimento recente desta síndrome. Pode-se dizer, no entanto, 
que grande parte dessas pessoas tenham sido diagnosticados, 
inicialmente como deficientes mentais, passando por fases seme-
lhantes pelas quais passaram as demais pessoas com Necessidades 
Educacionais Especiais –NEE, a saber: abandono, segregação, inte-
gração e diante do atual contexto, tentativas de inclusão. 

Atualmente, no Brasil e no mundo, as pessoas com autismo 
têm reconhecido, pelo menos legalmente, o direito a educação e à 
inclusão escolar. Contudo, a efetivação desse direito não é tão fácil, 
pois os comportamentos e características peculiares apresentados 
pelas pessoas com autismo influenciam em sua aprendizagem e 
relacionamento social, causando insegurança nos professores 
e requerendo do sistema educacional duas coisas importantes: 
diversidade e personalização. Entretanto, na maioria das vezes, 
os sistemas educativos se mostram incapazes de dar respostas 
adequadas às necessidades educacionais dessas pessoas.

Para superarmos o desafio da inclusão escolar será necessária a partici-
pação de todos com a ampliação do debate no interior de cada escola. 
Esse debate possibilitará ver esses alunos pelo que são no presente, 
sem se valer de estereótipos, ideias preconcebidas ou práticas educa-
tivas que visam moldá-los em função de visões ideológicas e rígidas de 
desenvolvimento e aprendizagem (SANTOS 2011, p.8).

Para Mantoan (1997, p. 44), a inclusão deve causar uma 
mudança de perspectiva educacional, pois não se limita a ajudar 
somente os alunos que apresentam dificuldades na escola, mas 
beneficia a todos: professores, alunos, pessoal administrativo, para 
que obtenham sucesso no processo educativo. A meta primordial 
da inclusão é a de não deixar ninguém no exterior do ensino regular, 
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desde o começo. As escolas inclusivas propõem um modo de 
construir o sistema educacional que considera as necessidades de 
todos os alunos e é estruturado em função dessas necessidades. 
Assim a educação inclusiva contribuirá para uma maior igualdade 
de oportunidades a todos os membros da sociedade sem necessa-
riamente referir-se somente as pessoas com necessidades educa-
cionais especiais.

Fávero, Pantoja e Mantoan (2004) reforçam a ideia de que a 
inclusão é um desafio que deve ser devidamente enfrentado pela 
escola comum, provocando a melhoria da qualidade da Educação 
Básica e Superior. Visto que, para alunos com e sem deficiência exer-
cerem o direito a educação em sua plenitude é indispensável que 
a escola aprimore suas práticas, a fim de atenderem as diferenças. 
Evidencia-se, assim, a necessidade de redefinir e colocar em ação 
novas alternativas e práticas pedagógicas que favoreça a todos os 
alunos, o que implica a atualização e desenvolvimento de conceitos 
e metodologias educacionais compatíveis com este grande desafio.

Para tanto, faz-se necessário uma busca por novos métodos, 
de maneira que estes profissionais sintam-se seguros, capacitados 
e, acima de tudo entusiasmados, promovendo assim a inclusão 
tão almejada. Quando um aluno com necessidades especiais 
chega à escola encontra, na maioria das vezes, barreiras físicas, 
organizacionais que muitas vezes lhe impedem o acesso à sala de 
aula, a biblioteca, a leitura de um texto com autonomia, são desa-
fios impostos a todos aqueles que se empenham na busca pela 
inclusão de todos. 

Uma escola inclusiva desenvolve-se em torno da igualdade 
de oportunidades, em que todos os alunos, independentemente de 
suas diferenças deverão ter acesso a educação de qualidade asse-
gurada por lei, capaz de responder a todos as suas necessidades.
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Neste aspecto toda escola inclusiva deve se preparar para 
desenvolver de forma especial, na tentativa de atender as dife-
renças individuais de cada criança. Sendo assim, ao realizar seu 
planejamento, o professor e os gestores da escola inclusiva devem 
considerar os seguintes aspectos: tempo e espaço, diversidade 
de materiais, organização do coletivo, situações de interação com 
outras crianças, estabelecendo rotinas, isso auxiliará bastante no 
trabalho com a diversidade.

A escola e o professor tem um papel fundamental na apren-
dizagem desses alunos, usando métodos adequados e elaborando 
estratégias para que estes alunos consigam desenvolver capaci-
dades para se integrar e interagir com as outras crianças.

Enquanto a lógica da inclusão é definida pela compreensão, 
ou seja, por algo interno a um conjunto e que lhe dá um sentido. 
Se uma criança tem dificuldades de aprendizagem, pela lógica da 
classe a dificuldade é do aluno e não necessariamente do professor. 
Na lógica da relação, o “problema” é de todos, o que desafia o 
professor a refletir sobre a insuficiência de seus recursos pedagó-
gicos nesse novo contexto e a rever suas formas de se relacionar 
com os alunos. Nessa perspectiva incluir significa aprender, reor-
ganizar classes, promover interação entre crianças de outro modo.

Sabemos que o nível de desenvolvimento da aprendizagem de 
uma criança autista é lento e gradativo, portanto, caberá ao professor, 
a escola e sua junta pedagógica adequar o seu sistema de ensino a 
todas as crianças, a fim, de que todas possam aprender juntas.

É necessário que se entenda que o professor sozinho não 
conseguirá surtir o efeito que desejamos e que a educação inclusiva 
propõe, faz-se necessário o apoio de todos que fazem a escola, de 
toda a comunidade, em fim de um sistema em geral.
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Nesse jogo das diferenças e semelhanças, Baptista (2002, 
p.84), destaca que, como sociedade, podemos pensar em formas 
de convivência que transformem a relação com os “diferentes”, mas 
para isso é necessário o reconhecimento da semelhança que muitas 
vezes a diferença oculta. Esta semelhança encontra-se justamente 
na condição humana que nos constitui e que o trabalho educativo 
deve ser capaz de operar. 

É necessário unir forças, objetivando um ensino de quali-
dade, onde o aluno com necessidades educacionais especiais tem 
sua presença na escola como um desejo de toda a comunidade 
escolar e não como algo imposto.

 A educação da criança autista deve ter os mesmos obje-
tivos gerais da educação dada a outras crianças: desenvolvimento 
máximo de todas as suas habilidades e competências, favorecer um 
equilíbrio mais harmônico possível, promover o bem estar emocional 
e aproximar as crianças autistas do mundo de relações significativas.

Um dos aspectos mais complexos da educação do autista é 
a motivação. Crianças autistas muitas vezes podem se mostrar sem 
motivação, irritadas, não entendendo a forma de brincar das outras 
crianças. O professor deverá descobrir e empregar a melhor forma 
de entusiasmar essas crianças, que mesmo sem saberem como 
mostrar são crianças inteligentes, meigas, que possuem todo um 
potencial cheio de mistérios sim, mas que com boa vontade, sabe-
doria e paciência darão bons frutos.

 O que pode se perceber que existem muitas áreas de inter-
venção e de atendimentos educacionais para crianças com autismo 
e que as escolas devem incluir as crianças em suas salas de aula, 
pois, estas possuem condições de aprender e a escola sem duvida 
é um dos meios para integrá-la na sociedade.
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Os profissionais, por sua vez, deverão está preparados, lendo 
e se atualizando sempre que possível e principalmente ter a vontade 
de aprender e vivenciar esta experiência tão empolgante e desa-
fiante. Mas não se pode negligenciar a formação dos professores, 
deixando que sua capacitação parta apenas do seu desejo íntimo 
de ampliar seus conhecimentos a cerca do autismo, é necessário 
que atitudes sejam tomadas no sentido de promover encontros que 
fomentem a pesquisa, a discussão, a troca de experiências.

Como sabemos a educação inclusiva partiu de um consenso 
geral, que alunos com NEE possam frequentar escolas regulares, no 
sentido de fazer valer seus direitos, na tentativa de tornar a escola 
um lugar menos excludente e mais inclusivo.

 A escola não pode mais continuar ignorando o que acon-
tece ao seu redor, não se pode anular e marginalizar as diferenças, 
culturais, sociais, sexuais e étnicas nos processos pelos qual forma 
e instrui os alunos.

 É imprescindível reconhecer que estamos diante de um dos 
maiores desafios pedagógicos: transformar a escola, proporcio-
nando a convivência entre alunos de todos os tipos, percebendo o 
quanto poderá ser enriquecedor essa interação, esse talvez seja o 
ponto de partida. 

Na educação inclusiva todos ganham, ganham os alunos com defi-
ciência, que tem a oportunidade de usufruir de um recurso de sua 
comunidade, de vivenciar a riqueza do espaço escolar, de conviver 
com parceiros que lhes ofereçam modelo de ação e aprendizado 
impensáveis em educação segregada. Ganham também os outros 
alunos da escola, que aprendem a conviver com as diferenças, 
esses alunos aprendem a respeitar e a conviver com a diversidade, 
ganham os educadores que enriquecem sua formação e sua prática, 
pelo crescimento que o desafio de educar a todos lhe proporciona, 
ganham as famílias que podem ver seus filhos como um cidadão 
que tem direito de partilhar dos recursos de sua comunidade, ganha, 
em última instância, a comunidade como um todo, que se torna um 
espaço mais democrático, que entende que todos os seus membros 
são igualmente dignos (SANTOS 2011, p.61).
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Metodologia

Esta é uma pesquisa bibliográfica e de campo, de cunho 
qualitativo, que busca unir o maior número de informação possível 
a cerca do assunto aqui tratado, onde foi analisada contribuição 
oferecida por uma instituição que presta assistência a crianças e 
adultos com autismo em Teresina. 

Assim foram questionados professores, gestora e mães de 
alunos que frequentam a referida instituição a cerca do trabalho reali-
zado pela mesma. Para coleta de dados participamos de conversas 
informais com mães e professoras e foram preenchidos questionários 
por 05 mães e 05 professores. Contamos ainda com a colaboração da 
gestora e da coordenadora pedagógica da instituição. Com os dados 
em mãos fizemos tabulação e análise dos mesmos. Para preservar a 
identidade das pessoas que colaboraram com este estudo usamos 
aqui códigos substituindo os nomes das pessoas. As mães colabora-
doras desta pesquisa serão identificadas como Mãe 1, Mãe 2, Mãe 3, 
Mãe 4 e Mãe 5 e as professoras como P1, P2, P3, P4 e P5.

Atuação de uma ONG como centro de apoio à inclusão de 
pessoas com autismo

Nos últimos anos a população de Teresina viu surgir 
Organizações Não Governamentais – ONGs – voltadas à assistência 
de pessoas com necessidades educativas especiais. Essas ONGs 
funcionaram como escolas especiais durante muito tempo. Porém 
com o advento da inclusão, especialmente depois da Declaração de 
Salamanca e com a LDB Nº 9394/96, elas deixaram de ser escolas 
especiais, mas continuam desenvolvendo seu papel junto à socie-
dade e àqueles que apresentam alguma deficiência ou necessidade 
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educativa especial. Agora não mais como escola e sim como centro 
de apoio. Por isso procuramos analisar a contribuição oferecida por 
uma ONG que atende especialmente pessoas com autismo.

Segundo a coordenadora da instituição pesquisada, uma 
das principais missões desta ONG é atender as pessoas com 
autismo e seus familiares.  A instituição objetiva principalmente, a 
informação, o estudo, a pesquisa e o atendimento às pessoas com 
esta síndrome e seus familiares, tendo como missão, proporcionar 
às pessoas com autismo e outros transtornos do desenvolvimento 
e seus familiares um atendimento integral, gratuito e de qualidade, 
contribuindo para a criação de uma sociedade inclusiva, onde o 
potencial da pessoa com autismo seja aproveitado ao máximo e 
sejam também respeitados como cidadãos de direito. A instituição 
contava com 100 alunos matriculados, no período deste estudo, e 
estava com projeto de expansão para outras cidades. 

A coordenadora enfatizou ainda que a relação que a insti-
tuição mantém com todos os envolvidos no processo é, antes de 
tudo, uma relação de apoio a todas as escolas que tem alunos com 
autismo e são atendidos na mesma, bem como o apoio prestado 
aos familiares desses alunos. Todo o trabalho desenvolvido pela 
referida instituição não visa somente o tratamento, mas também a 
inclusão social tanto dessas crianças quanto da família, para que 
esses possam ter assegurado seus direitos como cidadãos. 

Nem todas as pessoas atendidas pela ONG pesquisada 
frequentam a escola regular. Segundo dados coletados, apenas 40% 
dos matriculados na ONG frequentam uma escolar da rede regular 
de ensino, ficando 60% destes fora da escola regular. Questionadas 
sobre o motivo pelo qual seus filhos não frequentam a escola regular, 
as mães colaboradoras deste estudo citaram vários motivos pelos 
quais os mesmos não frequentam a rede regular de ensino, tais como:
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Mãe 01 – Não, porque não teve condições dele acompanhar as 
outras crianças. 

Mãe 02 – Porque nas escolas regulares faltam profissionais compe-
tentes para o caso. E são em pequenos números os que trabalham 
com esses casos. 

Mãe 03 – Porque já passou da idade necessária para esse ensino. 

A partir das respostas pode se perceber que falta profis-
sional capacitado na rede regular de ensino, uma vez que, alguns 
professores recebem em suas salas crianças autistas sem nenhum 
conhecimento prévio do caso o que torna ainda mais falha a tenta-
tiva de inclusão. Sabemos que existem graus de comprometimento 
do autismo, mas não se pode deixar que por esta e outras razões 
a criança autista seja excluída do convívio social onde ela poderá 
desenvolver-se de forma integral.

Para tanto, sabemos que essa deve ser uma decisão difícil 
para pais e mães de crianças autistas, que muitas vezes abdicam 
de suas vidas para cuidar de seus filhos, então se faz necessário o 
apoio de órgãos envolvidos na causa, para que possa ser alcan-
çadas por meio de medidas eficientes que venham ao encontro da 
necessidade e anseio de pais que e das próprias crianças autistas. 
Diante desse quadro percebe-se que os pais se sentem inseguros 
devido à falta de informação e formação profissional por parte 
daqueles que serão responsáveis pelo desenvolvimento de seus 
filhos nas escolas oficiais da rede regular de ensino.

Quando solicitamos das mães sugestões, ou recado que 
gostariam de deixar para outras mães de crianças autistas, as 
mesmas foram categóricas ao falar que paciência deve ser a 
principal característica de pais de crianças com autismo, como 
podemos ver nas falas a seguir:
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Mãe 1 – Paciência.

Mãe 2 – Eu deixo para os pais é que todos tem capacidade de cuidar 
dessas crianças com muito carinho.

Mãe 3 – Sempre persevere, tenha paciência, nunca desista do 
tratamento ou ensino de seu filho, pois, é essencial para o seu 
desenvolvimento.

Mãe 4 – Faça todas as terapias que os profissionais indicarem.

Mãe 5 – Criança autista dá muito trabalho, tem que ter muita paci-
ência com eles.

Como se sabe as mães de pessoas com autismo tende a 
apresentar maior risco de crise e estresse parental do que os pais, 
devido à sua pesada tarefa com os cuidados maternos diretos. 
Geralmente existe uma expectativa social de que as mães tomem 
para si os cuidados da criança, assumindo-os mais do que os pais. 
Através de conversas com as mães podemos perceber a ausência 
do papel dos pais, que em contraposição às expectativas das mães, 
consideram justa sua menor participação nos cuidados gerais da 
criança, devido ao peso de suas responsabilidades financeiras e 
ocupacionais já desempenhadas junto à família. Porém, estudos 
revelam que estas responsabilidades tendem a acarretar tensão 
emocional e financeira, consequentemente dificultando a contri-
buição destes para com os cuidados da criança. 

Mães de crianças autistas sentem-se despreparadas, seja 
pela falta de informação, seja pela própria insegurança em cuidar e 
educar o filho autista, e passam por estados depressivos. O adoe-
cimento físico e emocional frequentemente é desencadeado pela 
sobrecarga e dificuldade com os cuidados gerais, falta de informa-
ções, falta de suporte familiar, técnico e financeiro. Vale destacar que 
neste estudo as mães enfatizaram o papel da instituição como fonte 
de apoio no cuidado dos filhos. Elas explicitaram a importância do 
conheci mento adquirido por meio das orientações fornecidas pelos 
professores e equipe de reabilitação. As mesmas afirmam receber 
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informações a cerca da síndrome dos filhos, apoio incondicional no 
tratamento e veem a instituição como uma forma de abrandar qual-
quer sentimento ruim que por ventura venham a ter, pois sabemos 
que pais e mães se preparam para receber filhos saudáveis, no 
entanto deparar-se com uma criança com autismo, gera nos pais 
um sentimento misto de medo e cuidado excessivo.

As professoras afirmam receber cursos de capacitação ofer-
tados pela prefeitura, pela própria instituição que oferece jornadas 
específicas sobre o Transtorno do Espectro Autista, outras dizem 
participar de cursos ofertados pela SEDUC e CASULO. Indagadas 
sobre de onde deveria partir a capacitação para elas lidarem com 
pessoas com autismo, percebe-se que a maioria entende que para 
trabalhar com crianças com autismo deve se receber um apoio 
especializado e contínuo, como pode ser analisado criteriosamente 
nas falas a seguir:

P1 – Por todos os órgãos responsáveis pela educação, até porque 
a inclusão é para todos.

P2 – Estado, prefeitura...

P3 – Todos os órgãos, seja privado ou não, pois a inclusão envolve 
todas as escolas e todos que fazem a educação.

P4 – Deve ser uma formação continuada, seja ela ofertada pela 
SEMEC, SEDUC, AMA e faculdades.

P5 – Por especialistas que tenham experiência na área do autismo/ TEA.

Entendendo que o professor em sala de aula é o mediador 
das aprendizagens, a sua formação especializada torna-se funda-
mental para o progresso da criança com autismo, refletindo inclu-
sive em seu comportamento. Percebe-se que a formação dos 
profissionais que irão atender crianças com autismo, deve ser de 
suma importância para o desenvolvimento de todas as crianças da 
educação infantil, não somente daquela com espectro autista, nem 
daquelas ditas normais.
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Mantoan (1997) falando sobre a inclusão e a educação para 
todos, diz que a formação do pessoal envolvido com a educação 
(professores, funcionários, enfim, todos que envolvem a educação 
e trabalham diretamente com as crianças) é de fundamental impor-
tância, assim como a assistência às famílias; enfim, uma susten-
tação aos que estarão diretamente implicados com as mudanças 
é condição necessária para que estas não sejam impostas, mas 
imponham-se como resultado de uma consciência cada vez mais 
evoluída de educação e de desenvolvimento. 

Nesta perspectiva, a formação especializada e de bom nível, 
inclui não apenas uma formação qualificada, pois, certas carac-
terísticas pessoais podem ser denominadas como facilitadoras, 
configurando-se de fundamental importância como apego, clareza 
expressiva e resistência à frustração. 

Naturalmente nem todos os professores possuem as 
mesmas competências natas para trabalhar com crianças autistas, 
mas, talvez, fosse positivo que muitos vivenciassem a experiência 
apaixonante de uma relação educacional que abala profundamente 
as ideias vigentes sobre a educação e o desenvolvimento humanos.

Perguntamos se conheciam e utilizavam o método TEACCH, 
um programa desenvolvido para atender aos autistas e outros casos 
que possam existir de distúrbio no desenvolvimento, esse procedi-
mento baseia-se nas habilidades, interesses e necessidades de cada 
um. Perguntamos também que outros métodos são utilizados pela 
instituição para facilitar a aprendizagem de pessoas com autismo.

Para essa questão tivemos várias respostas, como pode-
remos analisar nas falas a seguir:

P1 – Sim, já participei de uma capacitação da AMA – PI com esse 
método e estamos implantado na [nome de ONG], usamos também 
o PECS e o ABA – Análise Aplicada de Comportamento.
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P2 – Sim, estamos nos adaptando ao TEACCH e ao ABA.

P3 – Sim, ABA e outros.

P4 – Sim, aqui na [nome de ONG] todos os professores e funcionários 
são treinados para utilizar o TEACCH e estamos implantando ao ABA.

P5 – Sim, a [nome de ONG] tem desenvolvido cursos para os profes-
sores se habilitarem e assim poder executar este método. Existem 
diversos métodos que podem ser aplicados com autistas, como por 
exemplo, ao ABA. 

Segundo Mello (2007) o programa TEACCH é prática predo-
minantemente psicopedagógica. Não é uma abordagem exclusiva, 
é um plano que tenta responder às necessidades do autista usando 
as melhores abordagens. Os serviços oferecem desde o diagnóstico 
e aconselhamento dos pais e profissionais, até núcleos comunitários 
para adultos com todas as etapas mediadoras: avaliação psicoló-
gica, salas de aulas e programas para professores. Toda instituição 
que utiliza o TEACCH tem todo esse apoio (MELLO, 2007).

TEACCH é um programa altamente estruturado que combina 
diferentes materiais visuais para aprimorar a linguagem, o aprendi-
zado e diminuir condutas inapropriadas. Áreas e recipientes de cores 
distintas são utilizados para instruir as crianças sobre, por exemplo, 
o lugar correspondente para elas estarem em certo momento e qual 
a correspondente sequencia de atividades, durante o dia, na escola.

Não podemos esquecer que a infância é o momento mais 
rico na aprendizagem, onde as crianças experimentam e viven-
ciam cada momento de forma única, neste sentido é necessário 
promover uma adequada aprendizagem, o professor precisa ter 
muito cuidado com a organização e condições estimuladoras do 
ambiente, às instruções e sinais que a criança proporciona os auxí-
lios que lhes são ajustados, as motivações e reforços utilizados para 
fomentarem sua aprendizagem.
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O autismo envolve o comprometimento em três áreas básicas: 
interação social, comunicação e comportamento. O comprometi-
mento da interação social se apresenta como o mais significativo, 
havendo tendência ao isolamento.

No decorrer da pesquisa, as professoras foram questionadas 
qual a característica presente nos autistas que as mesmas consi-
deravam ser a mais fácil de ser trabalhada, quatro delas afirmaram 
ser “dificuldade de interação” e apenas uma apontou como sendo 
a característica mais fácil de ser superada a de “passividade, pouca 
sensibilidade à pessoa ou objetos que estão a sua volta”. Não 
existem receitas prontas, cada professor vai desenvolvendo suas 
habilidades de acordo com estudos e com a própria experiência. 

Rotta e Riesgo (2005) confirmam que os aspectos que mais 
influenciam na integração da criança com autismo na família, na 
comunidade e na escola, são os déficits sociais, cognitivos, os 
problemas de comportamento e da comunicação. Nas crianças 
incluem também a hiperatividade, desatenção, agressividade e 
automutilação, como também algumas respostas anormais a estí-
mulos sensoriais: audição, tato, visão.

Segundo Stefan (1991, p.15) para o diagnóstico do autismo 
é necessário que a pessoa apresente alguns dos vários sintomas 
da síndrome, tais como: Incapacidade para vincular-se de maneira 
ordinária com pessoas e situações; Incapacidade para adotar 
uma postura antecipatória frente às pessoas; Nenhuma linguagem 
ou incapacidade de empregar a linguagem de maneira significa-
tiva para demais; Excelente memória mecânica; Repetição de 
pronomes pessoais do jeito que são ouvidos; Repetição não só das 
palavras como também a entonação da pessoa com quem fala; 
Recusa de comida; Reagem com horror a ruídos fortes e objetos 
em movimento; Atitudes monotonamente repetitivas e necessidade 
de manter as coisas sempre iguais; Boa reação com objetos que 
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lhe interessam, podendo jogar com eles durante horas; Boas poten-
cialidades cognitivas e fisionomias inteligentes; Fisicamente, essen-
cialmente normais; Provêm de famílias bastante inteligentes.

Uma grande dificuldade na educação dos autistas, porém 
essencial, é a de reduzir a rigidez de sua cognição e sua maneira 
de agir, diminuindo aqueles rituais próprios e gestos e ações este-
reotipadas, a fim de que eles consigam desenvolver-se de maneira 
próxima às crianças normais. 

É importante enfatizar que vários são os sintomas ou caracte-
rísticas presentes em crianças com autismo, de fato superá-los não 
é tarefa fácil, mas o saberes do professor aliados à boa vontade 
serão de fundamental importância para que a educação de crianças 
autistas contemple todas as habilidades que a educação infantil 
deve atender.

Repetidas vezes, os processos de aprendizagem dos 
autistas são mais lentos e encontram-se alterados, de forma que os 
aproveitamentos rotineiros de técnicas educacionais terminam em 
frustração, se não for acompanhada de uma atitude de indagação 
funcional, de exploração criativa do que ocorre com o indivíduo que 
aperfeiçoamos. Neste sentido, as professoras participantes deste 
estudo, disseram aplicar novos métodos como ABA e TEACCH na 
tentativa de colher novos frutos, a fim de desenvolver nas pessoas 
com autismo, certa autonomia, desenvolvendo a linguagem, a inte-
ração social e a comunicação, porém, sabemos que existem níveis 
de autismo, então uns avançarão mais que outros, isso, de certa 
forma, deveria ser encarado com normalidade, pois o importante é 
trabalhar as potencialidades de cada um.

Nesta perspectiva, as professoras apontam a importância 
da inclusão escolar e social da pessoa com autismo e, além disso, 
elencam pontos e sugerem maneiras facilitadoras que possam 
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contribuir para que processo de inclusão ocorra de forma adequada. 
Como podemos analisar nas falas a seguir:

P1 – Que os professores tenham o máximo de conhecimento sobre autismo.

P2 – Que os professores tenham o máximo de conhecimento sobre 
inclusão sobre o autismo, que é um distúrbio do desenvolvimento 
que compromete a socialização.

P3 – Campanhas educativas na TV, reportagens sobre a temática, 
desenvolvimento de mais ciclos de palestras, eventos, ressaltando 
que a família é parte fundamental para um processo de inclusão 
social, porém é a longo prazo, que estas iniciativas irão estar inseridas.

P4 – Especialmente o auxílio da família, dos profissionais da 
educação e outros profissionais que possam ajudar nesta luta.

P5 – Um acompanhamento intenso ao aluno, ao professor, à família. 
Palestras nas escolas, que os professores sejam orientados a ler, a 
pesquisar e receber uma formação continuada.

De acordo com as falas das professoras é possível concluir 
que de fato ainda engatinhamos rumo à inclusão de crianças autistas. 

É importante salientar que alguns professores se destacaram 
mais que outros, demonstrando talvez um conhecimento não tão 
restrito a respeito das características observadas nos autistas, quanto 
alguns assim demonstraram. Porém, de uma forma geral, sabe-se 
que o grau de instrução e informações das professoras ainda não 
é suficiente para se trabalhar de forma funcional, adequada e signi-
ficativa com os autistas. Os autistas necessitam de uma estrutura 
eficiente, de métodos de ensino, de ambientes, de preparação, e 
abordagem, para terem o mínimo desenvolvimento no processo.

Observou-se também com o estudo que as professoras 
sentem a necessidade de ter acesso a cursos, palestras, de terem 
apoio de profissionais como psicólogos, neurologistas, médicos e 
outros especialistas para auxiliarem neste trabalho difícil. Assim, 
pode-se dizer que ao analisar o discurso das professoras, fica 
evidente a necessidade que eles sentem de serem capacitados 
para o trabalho especial com autistas.
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Considerações finais 

O tema autismo tem estado presente em alguns estudos na 
área da pesquisa em educação especial, uma vez que a inclusão 
e os caminhos que devem ser seguidos ainda representam obstá-
culos a serem superados. O que se percebe é que o tema corres-
ponde a um dos eixos norteadores em pesquisas importantes que 
tratam da inclusão de pessoas com autismo, todavia, mesmo cons-
tituindo um dos eixos mais importantes da educação, a compre-
ensão e as medidas legais referentes à educação de pessoas com 
autismo não tem recebido a devida importância. 

É importante ressaltar que a inclusão não é o único modelo 
de educação para os indivíduos com autismo e a decisão de incluir 
deve ser bastante criteriosa. O sujeito não deve ser o único elemento 
a ser considerado na decisão da inclusão, mas o ambiente escolar 
e a família devem ser considerados e devidamente orientados. As 
políticas públicas ainda precisam caminhar a passos largos para 
promover o atendimento educacional com qualidade e formação 
de professores que de fato permita uma intervenção pedagógica 
consistente. Especialmente no caso dos autistas, pois mesmos os 
educadores que por vezes já ouviram sobre o autismo, ignoram as 
discussões sobre sua gênese ou não estão familiarizados com as 
principais características destes transtornos. 

A verdade é que a educação inclusiva carece de estudos que 
dê suporte as nossas análises, fomentando assim uma discussão a 
cerca do tema, envolvendo todos os que fazem a educação, trazendo 
informações a cerca do assunto, seus efeitos, suas consequências 
tanto para alunos, professores, quanto para a instituição de ensino. 
As afirmações encontradas nesta pesquisa vem confirmar a urgente 
necessidade em rever o modelo de educação inclusiva pela qual 
estamos passando, bem como sugerir novos métodos de inclusão 
do aluno autista.
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A tese geral apresentada pelos educadores da instituição 
estudada aponta para o desejo de que a inclusão seja apoiada por 
todos os órgãos que envolvem a educação, destacam que o esse 
apoio poderia vir em forma de mais capacitação, de reportagens 
educativas acerca do autismo e suas particularidades. A inclusão 
atual não tem atendido as necessidades de uma educação inclu-
siva, que respeite a subjetividade do outro, somando as diferenças, 
para reverter essa situação, se faz necessário o desenvolvimento de 
estudos sobre propostas educativas inclusivas que abranjam desde 
adoção de métodos de ensino mais relevantes, até sugestões de 
estratégias de ensino que se adaptem aos objetivos relacionados 
ao tema. 

Conclui-se assim que a educação de pessoas com autismo 
precisa de transformação e alternativas que facilite o aprendizado 
desse alunado. E neste sentido, é preciso ter claro as implica-
ções decorrentes de tais mudanças, significando adotar uma nova 
maneira de encarar a educação, pois essa mudança de paradigma 
vem alterar o ensino atual, através de novas medidas, propondo 
novos conteúdos, novos métodos, e organização do processo ensi-
no-aprendizagem. Para que isso ocorra torna-se imprescindível o 
comprometimento dos professores no intuito de dar sentido à verda-
deira função da educação inclusiva, buscando, por meio de uma nova 
postura frente ao aluno, contribuir de fato para a construção de uma 
sociedade democrática, cujos membros, sejam eles pessoas com 
NEE ou não, cidadãos conscientes, e amparados pela educação.

Diante do exposto acredita-se que este trabalho possa 
somar a outros estudos a cerca do autismo na tentativa de informar 
e contribuir para uma verdadeira inclusão. Os autistas apresentam 
limitações, podendo dificultar seu desenvolvimento, apresentam, 
por vezes, inúmeras desordens em seus comportamentos, e 
para isso, é urgente o desenvolvimento de estratégias eficazes a 
fim de alcançá-los em suas limitações. Por outro lado, os autistas 
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também apresentam inúmeras habilidades que devem ser também 
estimuladas e trabalhadas por meio de estratégias, para que tenham 
a chance de obter seu espaço dentro da comunidade.

Finalizamos este trabalho com a esperança de ver futuros 
estudos acerca do autismo e professores executando trabalhos 
efetivos nas escolas regulares, amparados por cursos que possam 
contribuir para torná-los profissionais capacitados e experientes 
trazendo sentido e nova realidade à vida dos autistas. A instituição 
como espaço de apoio ao cuidar do filho desde sua criação repre-
senta um local onde às mães e as crianças autistas depositam parte 
de suas possibilidades e muito tem contribuído para que essas 
crianças possam desenvolver a sociabilização, a comunicação e a 
imaginação e até a desenvolver pequenas tarefas como a de pegar 
em um lápis para escrever seu próprio nome.
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Resumo

O presente estudo teve como objetivo analisar o processo de 
inclusão de alunos com Síndrome de Down no ambiente escolar. 
Este estudo foi constituído dentro do enfoque qualitativo, através de 
pesquisa bibliográfica e de campo. A pesquisa de campo foi reali-
zada em uma escola da rede particular do município de Teresina. 
A presente pesquisa contribui com o meio acadêmico e social, 
por ser um estudo sobre a inclusão de alunos com Síndrome de 
Down na escola regular, a fim de colaborar para que professores e 
toda comunidade escolar possam refletir sobre suas práticas para 
a efetivação de uma escola inclusiva, resultando em um melhor 
atendimento às pessoas com Síndrome de Down. Os resultados da 
pesquisa mostram que a Síndrome de Down ainda é uma questão 
que necessita bastante de apoio pedagógico e estrutural, pois os 
mesmos utilizam de suas criatividades. Ao final constatou-se que a 
educação inclusiva na escola regular ainda é um desafio para toda 
comunidade.

Palavras-chave: Inclusão. Educação. Síndrome de Down
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INTRODUÇÃO

Estudar o contexto histórico do aluno com Síndrome de Down 
é relevante, pois ele traz marcado no seu corpo o resultado de 
fatores biológicos que certamente é alvo de olhares diferenciados 
no espaço escolar e no momento de luta em relação à inclusão 
escolar como medida favorável ao exercício da tolerância em 
relação a estas pessoas “diferentes”. O tema em questão passa a 
ser objeto de amplas repercussões no âmbito educacional.

A inclusão de pessoas com deficiência em diversos âmbitos da 
sociedade tem suscitado muita polêmica, principalmente no sistema 
educacional brasileiro, devido à complexidade de fatores a serem 
revistos para sua implantação. A educação, como parte integrante 
do mecanismo social, também busca de maneira gradativa privilegiar 
uma educação inclusiva favorecendo o movimento com base no prin-
cípio legal da “educação de qualidade para todos” e trazendo novos 
rumos para a sociedade. Buscando compreender esta realidade 
e encontrando este desafio no campo de atuação profissional no 
contexto escolar, este estudo procura analisar o processo de inclusão 
de alunos com Síndrome de Down (SD) em uma escola de ensino 
regular da rede privada do município de Teresina. 

A pesquisa justifica-se pela relevância social do tema e sua 
importância no contexto da escola para com os educandos e seus 
pais. O tema pesquisado se faz muito importante não só no coti-
diano escolar, mas também em nossas vidas, pois conviver com as 
diferenças deve ser compreendido como uma abertura para uma 
sociedade humana e justa.
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Os alunos com síndrome de Down e a inclusão

A criança com Síndrome de Down em um processo de 
inclusão terá oportunidade de desenvolver não somente a apren-
dizagem de comportamentos acadêmicos no sentido mais restrito, 
mas também de desenvolver-se em muitos outros aspectos. A adap-
tação da criança, no ambiente educacional é condição necessária 
para que ela possa usufruir, da melhor maneira, das oportunidades 
de aprendizagem de novas concepções e competências. Segundo 
Werneck (1993, p.174), “a criança aprenderá e desenvolverá seu 
sistema motor, avanço intelectual, concentração e interesse naquilo 
que está desenvolvendo na escola”. Para que esta escola passe a 
ser um referencial para a criança, o professor necessitará desenvolver 
suas habilidades atento ao processo de aprendizado dessa criança.

Inclusão escolar: aspectos históricos e sociais

Nas últimas décadas ocorreu um dos maiores desafios 
vencidos pela educação, que foi a inclusão de alunos com neces-
sidades educativas especiais na escola regular. Observa-se uma 
mobilização da escola frente ao novo modelo escolar, que é a 
inclusão de alunos que apresentam necessidades especiais nas 
salas de aulas do ensino regular. Com isso obriga-se a escola a 
refletir sobre princípios desse novo paradigma, que vai desde a 
convivência desses alunos no espaço comum à reestruturação do 
trabalho pedagógico da escola como um todo e ao investimento 
na infraestrutura necessária. A análise histórica do conceito de defi-
ciência apresenta mais que a evolução de um conceito científico, 
traduz também a atitude das diferentes sociedades e culturas para 
com seus membros.
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A obra de Pessotti (1984) reconstitui essa história, dando-nos 
caminho para entender a construção do conceito de deficiência 
mental na história da humanidade, desde as práticas presentes 
nas sociedades antigas e medievais, que pregavam a eliminação 
ou o abandono dessas pessoas que eram considerados sub-hu-
manos, passando pelo cristianismo, que não permitia mais sacri-
ficar crianças com deficiência por serem cristãos e possuírem alma. 
A marca caridade-castigo define a atitude medieval diante da defi-
ciência. A caridade irá proteger o deficiente no asilo e também o 
esconder e o isolar; por outro lado, o castigo o protege, é a forma 
de salvar sua alma. Com o Renascimento, a ênfase no conheci-
mento científico, tornando-se a principal direção dos procedimentos 
médicos realizados com aqueles que começam, naquela época, a 
ser vistos como doentes.

Para Voivodic (2013) no aspecto médico, a Síndrome de 
Down foi conceituada como oligofrênica que era representada por 
um conjunto de sintomas presentes em grupos bastante heterogê-
neos de anomalias, provenientes de etiologias orgânicas diversas 
e relacionadas a déficits irreversíveis da atividade mental superior.  

Os avanços nas diferentes ciências permitiram substituir crité-
rios de qualitativos de classificação – idiota, imbecil, débil – por crité-
rios qualitativos de educabilidade. Mesmo assim, a cultura eugenista 
domina as primeiras décadas do século XX, deixando suas marcas 
de segregação e reclusão. Então, mesmo que crianças com defici-
ência intelectual sejam educáveis, compreende-se que é conveniente 
vigiá-las continuamente e educá-las separadamente. Tanto a medi-
cina quanto a psicologia embaraça-se em suas propostas de cura.

A falta de respostas educacionais dos enfoques dominantes 
na primeira metade do século XX faz com que sejam substitu-
ídos por outros enfoques psicopedagógicos, como o evolutivo, o 
comportamental e o cognitivo, que avançam na segunda metade 
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do século, todos com ênfase na forma do ambiente e da estimação 
como forma de recuperação das pessoas com deficiência com 
vistas à inclusão escolar e social.

A criança com síndrome de Down: conceitos e características

A Síndrome de Down foi também conhecida por mongolismo, 
devido às características do povo mongol que a criança apresenta 
logo ao nascer. Trata-se de síndrome porque existe um grupo de 
sinais que caracterizam a sua condição. A expressão “Síndrome 
de Down” foi dada em homenagem ao um médico inglês, John 
Langdon Down, “que havia descrito um grupo distinto de porta-
dores de um comprometimento intelectual, registrando o fato ao 
caracterizar detalhes fenotípicos clássicos de uma então conside-
rada doença da Idiotia Mongólica, como a síndrome que veio a ser 
conhecida como SD” (VOIVODIC 2013, p 39).

Segundo Schwartzman (1999) o diagnóstico clínico da criança 
com SD pode ser realizado nas primeiras horas de vida, pelas suas 
características físicas (fenótipos) e, posteriormente, confirmadas 
por análises citogenéticas do cariótipo de células em metáfase. 
As pessoas com SD podem apresentar: hipotonia, baixa estatura, 
hiperflexibilidade das articulações, mãos pequenas e largas com 
prega palmar única, face larga e achatada, olhos distantes um dos 
outros, nariz pequeno com base nasal achatada, baixa implantação 
das orelhas, língua projetada para fora da boca, palato ogival, 
cardiopatia congênita, genitais hipodesenvolvidos, excesso de pele 
na nuca, cabelo liso e ralo.

As crianças com SD apresentam características físicas seme-
lhantes (fenótipos), que podem ser notadas desde o nascimento, 
porém o mesmo não ocorre em relação ao seu comportamento e 
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ao seu desenvolvimento. Conforme Schwartzman (1999), não há um 
padrão estereotipado e previsível em todas as crianças com de SD, 
uma vez que tanto o comportamento quanto o desenvolvimento da 
inteligência não irão depender exclusivamente da alteração cromos-
sômica, mas, também, do restante do potencial genético bem como 
das influências do meio em que ela vive. Têm-se atribuído a pessoa 
com SD características tais como: docilidade, amistosidade, afeti-
vidade, teimosia, entre outras. Porém, ao estudar sobre as carac-
terísticas das crianças com SD, alguns autores não confirmam que 
essas crianças tenham características comuns de comportamento 
e personalidade, o que não permite traçar um perfil que identifique 
a pessoa com da SD.

Não devemos esquecer, em nenhum momento, das grandes dife-
renças existentes entre os vários indivíduos com SD no que se refere 
ao próprio potencial genético, características raciais, familiares e 
culturais, para citar apenas algumas e que serão poderosos modi-
ficadores e determinantes do comportamento a ser definido como 
características daquele indivíduo (SCHWARTZMAN 1999, p.58). 

Os indivíduos com SD, assim como as crianças típicas, apre-
sentam grandes diferenças em seu desenvolvimento, comporta-
mento e personalidade. Porém é visível que o desenvolvimento de 
uma pessoa com SD apresenta grandes diferenças se comparado 
ao desenvolvimento das crianças típicas. Werneck (1993, p.63) 
afirma: “a criança com Síndrome de Down têm desenvolvimento 
intelectual limitado, sendo que a maioria apresenta retardo mental 
leve ou moderado”. Toda criança com Síndrome de Down terá 
algum grau de dificuldade para aprender, de leve a severo. Em geral 
crianças com SD se desenvolvem mais devagar que as crianças da 
mesma faixa etária, alcançando as etapas do desenvolvimento mais 
tarde e ficando nelas por mais tempo.
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A linguagem, segundo SCHWARTZMAN (1999), é a área 
na qual a criança com SD demonstra, em geral, os maiores 
atrasos. A linguagem dessas crianças é bastante comprometida, 
principalmente se comparada com o grupo de crianças típicas. De 
acordo com Schwartzman (1999) apesar destas dificuldades, “... a 
maioria dos indivíduos faz uso funcional da linguagem e compreende 
as regras utilizadas nas conversações” (p.62). O indivíduo com SD 
manifesta comprometimento no desenvolvimento da linguagem, 
que mostra-se mais lenta; é neste domínio que a criança acometida 
apresenta os maiores atrasos. Havendo, assim, a necessidade de 
um trabalho de estimulação precoce. 

O desenvolvimento cognitivo das crianças com SD é mais 
lento e também se processa de maneira diferente. Isso pode ser 
observado quando essas crianças passam a frequentar as salas 
de aula. É comum observarmos nessas crianças sérias alterações 
de internalização de conceitos de tempo e espaço, que dificultam 
várias a aquisições e refletem-se especialmente em memória e 
planificação, além de dificultarem aquisição da linguagem. Essas 
crianças não desenvolvem estratégias espontâneas, fato que deve 
ser considerado em seu processo de aprendizagem, já que elas 
terão dificuldades para encontrar soluções sozinhas. Elas podem 
atingir os mesmos objetivos escolares que alunos considerados 
“normais”, porém, em alguns casos, com um ritmo mais lento. No 
entanto, a criança com SD tem possibilidades de se desenvolver e 
executar atividades diárias e até mesmo adquirir formação profis-
sional e no enfoque evolutivo, a linguagem e as atividades como 
leitura e escrita podem ser desenvolvidas a partir das experiências 
da própria criança.

A criança com SD em um processo de inclusão terá opor-
tunidade de desenvolver não somente aprendizagens de compor-
tamentos acadêmicos no sentido mais restrito, mas também de 
desenvolver-se em muitos outros aspectos o que, muito provavel-
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mente, contribuirá para uma transição mais segura do contexto 
familiar para a escola. A adaptação da criança ao ambiente educa-
cional é condição necessária para que ela possa usufruir, da melhor 
maneira, as oportunidades de aprendizagem de novas concep-
ções e competências. Segundo Werneck (1993, p.174), “a criança 
aprenderá e desenvolverá seu sistema sensório-motor, avanço inte-
lectual, concentração e interesse naquilo que está desenvolvendo 
na escola”. Para que a escola passe a ser um referencial para a 
criança, o professor precisa desenvolver suas habilidades atento ao 
processo de aprendizado dessa criança.

A inclusão escolar da criança com síndrome de Down 

Não é possível abordar o processo de inclusão no Brasil sem 
antes traçar um perfil histórico da educação para pessoas com defi-
ciência, e o que de fato levou a esta mudança de paradigma que 
culmina com as propostas de inclusão.

No período de 1937 a 1945, no Brasil, durante a vigência do Estado 
Novo, houve um retrocesso no processo de democratização do 
ensino, por meio de uma politica centralizadora da educação, com 
um forte controle estatal em todos os setores sociais. Foi somente 
a partir de 1958, que foi observado um investimento técnico finan-
ceiro junto às secretarias de educação e instituições especializadas 
por parte do Ministério da Educação e um estímulo às campanhas 
nacionais visando à educação de pessoas com necessidades 
educativas especiais (MENDES, 2000, p. 24).

De acordo com Lima (2014) nas décadas de 1960 e 1970, o 
atendimento educacional dos alunos com necessidades educativas 
especiais apresentou pequenas modificações resultantes da efeti-
vação dos direitos como pessoas e, principalmente, pelo processo 
lento de democratização da educação. Pouco a pouco, por meio 
da atuação das organizações não governamentais (ONGs), como 
Sociedade Pestalozzi, a AACD (Associação de Assistência à Criança 
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Defeituosa) e a APAE (Associação de Pais e Amigos Excepcionais), 
a situação das pessoas com necessidades especiais conseguiu 
extrapolar o âmbito da saúde e tornou-se alvo de atenção no âmbito 
educacional primordialmente.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB Nº 
9.394/96) assegura que a educação é um direito de todos e que 
as pessoas com necessidades especiais devem ter atendimento 
educacional preferencialmente na rede regular de ensino, que deverá 
garantir atendimento educacional especializado as pessoas com 
necessidades educativas especiais. No entanto torna-se comum 
a inclusão escolar ser realizada como um mero cumprimento da 
legislação, no sentido de aceitar a pessoa com necessidade educa-
cional especial. Esta concepção é insuficiente, pois não basta abrir 
os portões da escola e inserir o aluno com necessidade especial na 
classe regular sem o devido amparo e preparo para lidar com ele. 

Atualmente observa-se uma mobilização da escola frente ao 
novo modelo escolar, que é a inclusão de alunos que apresentam 
necessidades especiais nas salas de aula de ensino regular. Diante 
disso a escola é obrigada a refletir sobre princípios desse novo 
paradigma, que vai desde a convivência desses alunos num espaço 
comum, a reestruturação do trabalho pedagógico da escola como 
um todo e o investimento na infraestrutura necessária.

Todos os indivíduos com necessidades educativas especiais 
têm o direito de acesso e permanência no ensino regular, possibili-
tando, assim, uma vida independente e uma postura crítica perante 
os fatos ocorridos no cotidiano. Em contrapartida o aluno que não 
têm necessidades educativas especiais tem a oportunidade, desde 
cedo, de conviver com as diferenças e desta maneira aceitá-las. 

A escola inclusiva tem por finalidade promover o acesso, a 
permanência e o sucesso dos alunos com necessidades educativas 
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especiais, na rede regular de ensino, de forma real, já que existem 
tantas possibilidades de fazê-lo. Inclusão implica mudança, tanto 
no sistema educacional quanto na escola. Nesta, começa-se pela 
parte física e continua-se até no currículo, que deve ser reestrutu-
rado, adaptado, readaptado (em todos os seus aspectos), trans-
formando: acessível às pessoas com necessidades educativas 
especiais. Para isso é preciso que os sistemas de ensino criem 
estruturas e programas de apoio aos professores na capacitação 
e na remuneração adequada, e também possibilitem as escolas 
instrumentalização e espaços adequados que possam estimular 
o aprendizado dos alunos com necessidades educativas espe-
ciais. Para que a educação inclusiva seja realmente efetiva e eficaz, 
sugere que se cumpram às leis.

Dificuldades para efetivação da inclusão escolar

O aprendizado de toda criança inicia-se a partir de seu 
nascimento com uma estimulação capaz de integrá-la progressiva-
mente ao meio educacional e a vida social. Segundo López (1995) 
a pessoa com Síndrome de Down apresenta os mesmo estágios 
de desenvolvimento de criança “normal” de forma mais lenta. Esse 
autor relata que o raciocínio dessa criança ao passar de uma etapa 
para outra permanece por muito tempo na situação “de vai e vem”, 
dividindo entre estruturas de pensamento atual e anterior em que o 
abandono de uma destas é tarefa difícil. Assim, o professor frente 
a essa característica, pode apresentar dificuldades no processo de 
ensino, pois há um período de adaptação e acomodação da criança 
ao ambiente do professor.

Segundo Werneck (1993) as pessoas com Síndrome de Down 
tem capacidade de aprender, dependendo da estimulação recebida 
e da maturação de cada um; o desenvolvimento afetivo e emocional 
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da criança também adquire papel importante na aprendizagem. 
Infelizmente, muitos professores ainda acham a ideia de incluir 
alunos com SD em suas classes algo preocupante e ficam apre-
ensivos a princípio. Porém, a experiência demonstra que a maioria 
dos professores tem as ferramentas necessárias para entender as 
necessidades específicas destas crianças e são capazes de ensiná-
-los efetivamente e com sensibilidade.

O sucesso de esforços dos professores dependerá gran-
demente de como ele irá identificar e desenvolver as experiências 
prévias trazidas pelos alunos da pré-escola. O professor terá que 
fornecer segurança, conforto, confiança, para que a criança com 
SD possa crescer e aprender. Martins (1999) destaca que ao inves-
tigar a concepção de educadores sobre inclusão escolar de crianças 
com Síndrome de Down, há a necessidade de uma estruturação das 
estratégias de políticas públicas para oferecer às escolas melhores 
condições para a promoção da inclusão. A capacitação de profes-
sores para atuarem diante dessa heterogeneidade de alunos, a capa-
citação de equipes pedagógicas, o redimensionamento das salas de 
aula, a redução do número de alunos por turma, a dotação de mate-
rial didático atualizado, a adaptação dos critérios de avaliação são 
considerados como facilitadores do processo de inclusão.

Segundo Andrade (1990) muitos professores possuem difi-
culdades de ensinar alunos com Síndrome de Down. A falta de inte-
resse por parte dos professores de conhecer as possibilidades de 
aprendizagem de uma criança com necessidades especiais, muitas 
vezes, faz com que o desempenho escolar desses alunos seja 
condenado ao fracasso. Segundo ele (1990) muitos educadores 
relatam que não acreditam no potencial intelectual das crianças 
com SD. O argumento que pode estar sendo encoberto é que os 
mesmos não conseguem perceber o potencial para o desenvolvi-
mento intelectual dessas crianças. Aprender a valorizar os aspectos 
individuais de cada criança com Síndrome de Down e usar as suas 
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próprias possibilidades para que ela aprenda é uma longa cami-
nhada e requer paciência e atenção. Dado esse contexto, primei-
ramente, é necessário alterar comportamentos e procedimentos de 
educadores que possam influenciar no desenvolvimento da apren-
dizagem da criança com Síndrome de Down.

A Escola e o professor devem estar aptos a receberem as 
crianças com Síndrome de Down, desde a estrutura física da escola 
e material didático especializado até a capacitação dos profissionais 
da educação. “Gradativamente, vem sendo reconhecido o fato de 
que não se pode exigir que a criança que apresenta deficiência se 
adapte às exigências escolares, mas, sim, que a escola se adapte 
as condições dessa criança” (FONSECA 1995, p. 76). Ou seja, está 
sendo admitida a necessidade do educador conhecer seus alunos 
mais de perto, analisar e mudar suas atitudes, suas estratégias de 
ensino, até que consiga obter êxito na tarefa de ensiná-las.

A atuação dos professores em sala de aula é importante tanto 
para o desenvolvimento dos alunos com necessidades educativas 
especiais, quanto para a qualidade das interações que serão esta-
belecidas com os colegas de turma. Nesse sentido, as percepções 
de professores sobre o processo de inclusão escolar de alunos com 
SD precisam ser investigadas para a compreensão da forma como 
esse processo é realizado nas escolas e para possibilitar modifica-
ções necessárias.

O professor tem que saber que a criança com Síndrome de Down 
tem seu próprio potencial, e que este deve ser explorado, avaliado 
e depois desafiado e a escola e a professora tem o papel de criar 
condições para a criança com Síndrome de Down tenha um bom 
desempenho escolar, seja estimulada a novas tentativas (PUESCHEL 
1999, p.181).

O conhecimento e a divulgação das necessidades, facili-
dades e dificuldades encontradas pelos professores no trabalho 
com alunos com SD no sistema regular de ensino possibilitará a 
reestruturação das condições de trabalho e das características 
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das organizações escolares, facilitando a implementação de uma 
educação inclusiva. Além disso, os professores terão a oportunidade 
de rever suas ações em turmas compostas por alunos com e sem 
necessidades educativas especiais a partir da reflexão e compre-
ensão das repercussões sociais de seu trabalho. Muitos alunos com 
Síndrome de Down, assim como outros alunos com necessidades 
educativas especiais, não se adaptam a algumas práticas de sala 
de aula. Porém, os professores precisam analisar suas práticas de 
sala de aula e todo o ambiente de aprendizado na classe de forma 
que as atividades, as matérias e os grupos de alunos sejam levados 
em conta.

Os docentes de educação especial devem assumir a sua 
profissão, centrada na educação, no currículo e nas estratégias de 
sala de aula, numa perspectiva de promoção de inclusão dos alunos 
na escola e na turma, garantindo a prioridade aos aspectos peda-
gógicos e de socialização dos alunos, bem como da cooperação 
e reflexão entre os professores. Como alavanca essencial para a 
construção de uma escola inclusiva, este grupo disciplinar deve 
continuar a rejeitar a segregação e uma visão clinica da educação 
destes alunos, sendo, por isso, essencial que a função de professor 
de educação especial continue a ser desempenhada por profissio-
nais habilitados para a docência.

O processo de inclusão de pessoas com necessidades 
educativas especiais no ambiente escolar, considerando que 
promover a inclusão nesse espaço é apenas uma pequena parcela 
do grande caminho que é a promoção de uma inclusão real e legi-
tima significa, ou seja, incluir é antes de tudo oferecer condições de 
participação social e exercício da cidadania. Dessa forma, Santos 
(2003) diz que a cidadania das pessoas com necessidades espe-
ciais é um caminho recente e que evolui de maneira tímida, pois toma 
corpo apenas na década de 1990, com o movimento de “Educação 
para todos”, apesar de ter início em forma de diretrizes políticas, 
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pelo menos desde 1948, quando da aprovação da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. Portanto, ainda que não seja um 
documento especificamente destinado à educação especial, favo-
rece diretamente o movimento de inclusão social de pessoas com 
necessidades educativas especiais, pois propõe a igualdade entre 
os homens e o direito à educação a todos os indivíduos.

A inclusão é uma conquista diária para a escola, para 
criança e para seus pais. A escola é a instituição responsável pela 
passagem da vida particular e familiar para o domínio público, tendo 
assim a função social reguladora e formativa para os alunos, tem a 
tarefa de ensinar os alunos a compartilhar o saber, as emoções, a 
discutir, a trocar pontos de vista. Nela o aluno deve ser introduzido, 
neste caso o aluno com SD, no mundo social, cultural e cientifico; 
e todo ser humano, incondicionalmente, tem direito a essa intro-
dução, na vida escolar e também social. Em suma a escola deve 
oferecer um espaço genuinamente democrático, onde partilham o 
conhecimento e a experiência com o diferente, tenha ele a estrutura, 
a cor, os cabelos, o corpo e o pensamento que tiver.

A formação de professores e a infraestrutura são necessárias 
quando se fala em alunos com necessidades educativas especiais 
e especialmente para alunos com Síndrome de Down, pois muitos 
professores não tem capacitação adequada para atender a essas 
crianças. O professor deve ser preparado para novos desafios. 
Na compreensão de Xavier (2009) a construção de competência 
implica em superação:

A construção da competência do professor para responder com 
qualidade às necessidades educacionais especiais de seus alunos 
em uma escola inclusivos pela mediação da ética, responde à 
necessidade social e histórica de superação das práticas pedagó-
gicas que discriminam, segregam e excluem, e, ao mesmo tempo, 
configura, na ação educativa, o vetor de transformação social para 
equidade, a solidariedade, a cidadania (XAVIER 2009, p. 19).
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A formação continuada do professor deve ser um compro-
misso dos sistemas de ensino comprometidos com a qualidade do 
ensino que nessa perspectiva, devem assegurar que sejam aptos 
a elaborar e a implantar novas propostas e práticas de ensino para 
responder as características de seus alunos, incluindo aquelas 
evidenciadas pelos os alunos com necessidades educativas espe-
ciais. Desta forma, os professores devem ser capazes de analisar 
os domínios de conhecimentos atuais dos alunos, as diferentes 
necessidades nos processos de aprendizagem, elaborar atividades, 
criar ou adaptar materiais, nem todas as escolas possuem espaços 
necessários para a construção do ensino e aprendizagem, pois a 
escola é quem deve se adaptar as necessidades dos alunos e não 
ao contrário e tudo isso deve atrela-se também ao conhecimento de 
cada profissional que lá trabalha, desde o vigia ao gestor, para que 
cada um possa em uma mesma linguagem e numa mesma ação 
realizar suas ações de forma a atender a esses educandos com 
Síndrome de Down.

Aspecto legal da inclusão

A educação inclusiva propõe a mobilização tanto do professor 
como da escola, para que possamos compreender esse atendi-
mento, precisamos conhecer seus fundamentos legais. Portanto, 
temos alguns documentos internacionais, mas temos que levar em 
conta sua importância, com ênfase na legislação brasileira.

Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 
1948 pela a Assembleia Geral da ONU, o qual prioriza que todos os 
seres humanos nascem livres e iguais em igualdade.

A Declaração de Jomtien resulta da conferência mundial 
sobre a educação para todos, realizada em 1990, em Jomtien, 
na Tailândia, nesta declaração é abordada a importância de 
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universalizar o acesso a educação e prover equidade, foi destacado 
também as necessidades básicas de aprendizagem das pessoas 
com deficiência requerem atenção especial. Os países participantes 
da reunião relembraram que a educação é um direito fundamental 
de todos, mulheres e homens de todas as idades, no mundo inteiro.

Declaração de Salamanca documento produzido pela confe-
rencia mundial sobre necessidades educativas especiais, realizada 
em Salamanca, na Espanha. O documento representou um novo 
ponto de partida para as ações da educação especial ao reafirmar 
que todas as pessoas têm direito a educação em uma concepção 
de escola inclusiva.

As escolas devem acolher todas as crianças independentes de 
suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguís-
ticas ou outras (...) o desafio que enfrenta as escolas integradoras 
é o desenvolver uma pedagogia centralizadora na criança, capaz 
de educar com sucesso todos os meninos e meninas, inclusive os 
que possuem deficiências graves. O mérito dessas escolas não 
está só na capacidade de dispensar educação de qualidade a 
todas as crianças, com sua criação dá-se um passo muito impor-
tante para tentar mudar atitudes de discriminação, criar comunidade 
que acolham a todas as sociedades integradas (DECLARAÇÃO DE 
SALAMANCA 1994, p.18).

No Brasil, temos a Constituição Federal de 1988 tem como 
um dos principais fundamentos da República a cidadania e a digni-
dade da pessoa humana (art.1°, inc. II e III) apresentam como obje-
tivo promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, 
cor, sexo, idade e quaisquer outras formas de preconceito (inciso IV 
do Art.3), o direito a todos a educação (Art.205), assegurando iguais 
condições de acesso e permanência na escola (Art.206).

No artigo 208, incisivo II, ressalta o dever do estado com a 
educação, efetivando mediante a garantia de ensino fundamental 
obrigatório e gratuito para todos e ainda o atendimento educacional 
especializado aos portadores de deficiência preferencialmente na 
rede regular de ensino.
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A proposta de educação inclusiva precisava ser definitivamente 
entendida como um dever, a ser assumido e concretizado pelo o 
estado, contando com a parceria da sociedade, tanto no planeja-
mento das ações, quanto na administração de tal implantação e 
implementação (CARVALHO 1997, p. 99).

A Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional (LDB N° 
9.394/96), de 20 de dezembro de 1996, especifica em seus artigos 
58,59 e 60 do capítulo V, que é garantido o acesso da pessoa com 
necessidades educativas especiais nas escolas públicas e privadas, 
com o mesmo direito dos alunos típicos. No artigo 58, capitulo V, 
dispõe oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 
educandos com necessidades especiais. O artigo 59 aponta as 
condições básicas que precisam estar presentes na organização 
escolar para que realmente se efetive a educação especial e o atrigo 
60 prevê o estabelecimento de critérios privados de educação espe-
cial, através de órgãos normativos de ensino, para o recebimento de 
apoio técnico e financeiro pelo poder público.

A educação inclusiva é um paradigma que surge na década 
de 1990, repercutido os avanços de dois encontros internacio-
nais: que foi a conferencia mundial de educação especial (1994); 
educação inclusiva remete ao atendimento e ideal de uma escola 
de boa qualidade para todos capazes de acolher e incluir todos os 
alunos indistintamente. 

Metodologia

A pesquisa foi constituída dentro do enfoque qualitativo, 
tendo em vista que o estudo pretendia analisar o processo de 
inclusão de alunos com Síndrome de Down no ambiente escolar. 
Este trabalho é resultado de um estudo bibliográfico e de campo 
acerca da Síndrome de Down. A pesquisa bibliográfica trata do 
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levantamento básico de alguns autores a bibliografia já publicada, 
em forma de livro, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. 

Para levantamentos de dados e mecanismos para entrada 
no campo da pesquisa foram utilizados diferentes instrumentos e 
procedimentos, tais como: observação em campo e aplicação de 
questionário. A observação de campo foi realizada em uma turma 
do 2° ano, de uma escola da rede particular de ensino, analisado 
o processo de inclusão de alunos com Síndrome de Down no 
ambiente escolar, consistindo-se no primeiro passo para cons-
trução de conhecimentos, possibilitando o acesso inicial ao campo 
da pesquisa. Em seguida, foram aplicados questionários as profes-
soras da turma do 2° ano. O questionário foi composto por perguntas 
abertas e fechadas.

Na pesquisa foram aplicados procedimentos que garantiram 
a utilização das informações, de modo que não prejudicassem as 
pessoas, inclusive no que se refere à sua autoestima e seu pres-
tígio. Deste modo, as participantes foram classificadas como: ProfA, 
ProfB, ProfC e ProfD. As participantes responderam as perguntas 
de forma individual, sem a interferência da pesquisadora, a fim de 
evitar a contaminação dos dados coletados. É importante destacar 
que todas as participantes da pesquisa assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e concordaram em parti-
cipar da pesquisa respondendo ao questionário solicitado. 

O processo de inclusão do aluno com síndrome de Down em 
uma escola regular da rede particular de Teresina

Diante dos desafios que são enfrentados pela sociedade 
na educação brasileira e da exigência da escola buscar atender 
às necessidades educacionais especiais dos alunos prevista na 
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Constituição (1988) e na LDB nº 9.394/96, tornando-se indispen-
sável e urgente uma articulação entre as temáticas educação e 
inclusão, já que o novo contexto indica a escola regular como local 
privilegiado para a educação destas crianças.

 O sistema educacional brasileiro está diante do desafio de 
alcançar a educação que contemple a diversidade da condição 
humana. A inclusão escolar vem denunciando a distância entre o 
ideal, proclamado e garantido legalmente para uma educação de 
qualidade para todos, e o real das condições atuais do sistema 
escolar. Porém, “a inclusão no contexto escolar vem se efetivando 
na prática mesmo com dificuldades, antes mesmo de a legislação 
vigente formalizar a proposta” (VOIVODIC, 2013, p.15).

A inclusão requer muita reflexão e preparo do contexto 
escolar. O movimento inclusivo no contexto educacional é desa-
fiador, pois exige mudanças em vários aspectos a fim de superar as 
barreiras para a educação inclusiva. Pois na inclusão ainda existem 
barreiras que podem dificultar o processo de ensino aprendizagem 
dessas crianças.

Ao pedir às professoras para apontar as principais barreiras, 
para a inclusão escolar de crianças com Síndrome de Down, obti-
vemos as seguintes respostas:

ProfA: Atitudes negativas em relação a deficiência, o preconceito 
dos outros alunos e a formação dos professores é preciso ser 
fortalecida.

ProfB:  A principio foi de querer que a aluna acompanha-se a turma 
com os demais, mas cada aluno tem seu tempo.

ProfC:  Acredito que muitos professores ficam temerosos em traba-
lhar com crianças com Síndrome de Down; fazem um julgamento 
errôneo de que elas não conseguem aprender.

ProfD: Seu tempo de desenvolvimento e assimilação em relação as 
outras crianças é bem mais lento.



97

PESQUISAS EDUCACIONAIS NA GRADUAÇÃO

S U M Á R I O

Pode ser observado na fala das professoras ProfB e ProfD 
que uma das barreiras enfrentadas  pelo professor ocorre, especial-
mente, quando ele se depara com uma sala heterogênea, onde os 
alunos com facilidade de aprender se misturam com outros com difi-
culdade de aprendizagem, e acabam, muitas vezes, querendo que 
o aluno com Síndrome de Down acompanhe o resto da turma; não 
levando em conta que o seu desenvolvimento é mais lento que de 
outras crianças. Porém, a mesma pode se desenvolver, dependendo 
da forma que o professor irá conduzir a aprendizagem desse aluno. 

Nesse sentido Werneck (1993) afirma que as pessoas com 
Síndrome de Down possuem uma comprovada capacidade de 
aprender, dependendo da estimulação recebida e da maturação de 
cada um; o seu desenvolvimento afetivo-emocional também adquire 
papel importante na área da aprendizagem.

Ao indagar as professoras sobre as dificuldades encon-
tradas para ensinar, ao mesmo tempo, alunos típicos e alunos com 
Síndrome de Down, observou-se que:

ProfA: Primeiramente quando é realizada uma atividade para ser 
copiada do quadro, devido a sua lentidão gera desconforto para 
outros alunos, com isso surge uma certa falta de paciência por parte 
dos outros alunos que querem atenção.

ProfB: A forma de como vou abordar um assunto, pois os alunos 
com deficiência tem um ritmo diferente dos demais alunos, ou seja, 
merece uma atenção diferenciada.

ProfC: O ritmo da assimilação dos conteúdos.

ProfD: As abordagens diferenciadas, pois cada um tem seu ritmo. 

Percebe-se que as dificuldades apresentadas pelas professoras 
estão relacionadas à forma como deve ser ensinado, pois todas apre-
sentam que as crianças possuem diferentes ritmos de aprendizagem.

Dando ao professor uma grande responsabilidade; ele terá 
de usar diferentes estratégias e desenvolver diferentes atividades 
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de ensino, para que os alunos com NEE (necessidade educativa 
especial) possam se desenvolver.

Nesse sentido, Pueshel (1999) afirma que o professor tem um 
papel fundamental; é ele quem vai criar condições para que o aluno 
com SD tenha um bom desempenho escolar.

Ao questionar as colaboradoras como acontece o processo 
de ensino aprendizagem dos alunos com Síndrome de Down, obti-
veram-se as seguintes respostas:

ProfA: Não respondeu. 

ProfB: Com alguns recursos didáticos ( vai depender do professor e 
do aluno). Uso de cartaz com textos um pouco curtos, repetir alfa-
beto etc.

ProfC:  Uso de outros recursos.

ProfD: Com recursos didáticos diversos e atividades adaptadas.

Percebe-se na fala da maioria das professoras que se faz o 
uso de diferentes recursos didáticos para que esses alunos possam 
aprender e se desenvolver durante esse processo da melhor forma. 
Os professores devem analisar suas práticas de ensino levando 
em conta o perfil do aluno, pois muitos alunos não conseguem se 
adaptar a algumas práticas do professor.  É nesse momento que 
o professor deve repensar de que forma deve preparar a sua aula, 
para facilitar o aprendizado dos alunos com SD.

Ao indagar as colaboradoras se a escola dispõe de todos os 
recursos necessários para o atendimento do aluno com Síndrome 
de Down, obtivemos os seguintes posicionamentos: 

ProfA: Não. Devido a falta de preparo do professor, do sistema e 
estrutura escolar. 

ProfB: Sim. Pois muitos professores tiveram que fazer cursos para 
trabalharem em sala com crianças especiais;
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ProfC: Não. Nos idiomas não; há uma falha por parte das editoras 
que não criam materiais adaptados para alunos especiais.

ProfD: Sim. Na verdade qualquer criança que tem dificuldade de 
aprendizagem seja por déficit de atenção, ou apresentar alguma 
síndrome, é necessário que se utilize materiais concretos, etc.

 Nas falas das professoras percebe-se uma divergência, pois 
duas confirmam a existência de recursos e duas negam. Pode-se 
perceber durante a observação das aulas que a maioria das profes-
soras quase não utilizam recursos diversificados durante a aula.

A ProfD apresenta na sua fala o quanto é importante a utili-
zação desse recursos para o desenvolvimento dos alunos;  ela 
procura durante as aulas utilizar os recursos de acordo com a difi-
culdade cada aluno.

Os recursos são considerados de grande importância, pois 
eles servem como ajuda, apoio e também são utilizados para 
alcançar um determinado objetivo; são ações práticas educacionais 
ou material didático projetado para propiciar a participação autô-
noma do aluno com deficiência no seu percurso metodológico.

A utilização desses recursos é feita de acordo com as carac-
terísticas e desenvolvimento do aluno, à atividade proposta pelo 
professor e aos objetivos educacionais pretendidos na atividade 
em questão. É importante ressaltar o quanto é relevante à utili-
zação desses recursos, não devendo ser esquecidos por parte do 
professor, pois eles têm uma grande contribuição na aprendizagem 
desses alunos.

Ao indagar as colaboradoras sobre os benefícios (para alunos 
e para sociedade) da inclusão do aluno com deficiência na escola 
regular, obtiveram-se os seguintes posicionamentos:

ProfA: Crianças com SD beneficiam não só a si mesmas, como aos 
outros alunos, crianças que estudam com colegas com deficiência 
desenvolvem atitudes positivas relacionadas à tolerância  e respeito 
ao outro. 
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ProfB: O aluno se socializa mais com as pessoas, aprende algo 
novo e ensina também; a sociedade perde mais o preconceito, até 
mesmo porque eles são capazes.

ProfC: A quebra de preconceitos.

ProfD: Uma inclusão bem sucedida levanta a auto- estima do aluno 
dando lhe oportunidade e independência. Propicia a sociedade uma 
educação que insere valores, humaniza e socializa como um todo.

Os professores percebem os benefícios que a inclusão de 
crianças com Síndrome de Down traz, tanto para eles quanto para 
os alunos, enfatizando a aprendizagem proveniente da experiência 
e o despertar de sentimentos como: respeito, autoestima e solida-
riedade que são fundamentais na convivência. As crianças com SD 
mostram se desenvolver melhor academicamente e nas relações, 
tendo a oportunidade de se misturar as crianças com desenvolvi-
mentos típicos que proporcionam modelos de comportamento de 
acordo com a faixa etária, sendo assim inserida na vida comunitária 
e na sociedade como um todo.

Sabemos que a inclusão causa uma mudança de perspectiva 
educacional, pois não se limita à integração dos alunos que apre-
sentam dificuldades na escola, mas visa apoiar a todos, para que 
obtenham sucesso na escola e na vida.  A presença do individuo 
com SD na escola regular e na sociedade de forma mais ampla 
denota uma mudança produzida pela nossa subcultura, sobre o 
que se tinha dentro do nosso imaginário social. Isso não muda a 
sociedade em si, isto muda as ideias das pessoas que constroem 
socialmente valores, normas, padrões, conceitos e preconceitos. 
Contudo, podemos dizer que a inclusão começa em casa, seja em 
relação aos pais que tem filhos com Síndrome de Down, seja com 
pais que têm filhos sem nenhum tipo de síndrome e que permitem 
que seus filhos se aproximem e convivam com as diferenças. 

Neste viés de avanços dos alunos e da sociedade no contexto 
educacional da escola regular, as professoras participantes suge-
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riram melhorias para o processo de inclusão escolar dos alunos 
com Síndrome de Down, indicando a necessidade de:

ProfA: A união entre os pais, a escola, o poder público e a socie-
dade; e capacitação para professores.

ProfB: Sempre investir em cursos de capacitação, a cada semestre  
ou ano,  para toda equipe escolar, incluindo os estagiários, pois 
atuam com o professor em sala de aula.

ProfC: Capacitação permanente dos funcionários da escola 
(formação continuada).

ProfD: Mais programas suplementares por parte dos governantes e 
representantes de escolas.

As participantes afirmaram que o sistema educacional precisa 
capacitar todos os profissionais envolvidos com a educação, não só 
os docentes, mas toda a comunidade escolar, através de formação 
continuada, para que possam contribuir para o trabalho de 
educação inclusiva. Ao se tratar de formação continuada Carvalho 
ressalta que:

A formação continuada é uma das estratégias que nos permite desa-
lojar o estufo, substituindo por novas teorias e novas práticas alicer-
çados em outra leitura de mundo e, permitindo, principalmente, na 
crença de infinita riqueza de potencialidades humanas (as nossas e 
as de nossos alunos) ( CARVALHO 1997, P.159). 

Para a autora a formação continuada é fundamental para 
desenvolver nos profissionais e futuros profissionais as poten-
cialidades que permitiram a criação de novas práticas, sempre 
buscando o conhecimento, nunca concluído e acabado. A formação 
continuada é uma grande necessidade que o professor tem para 
adequar sua teoria às habilidades práticas para que essas possam 
conduzi-los a novas habilidades que contribuam mais para o forta-
lecimento da aprendizagem desses alunos e, dessa forma, criando 
condições para que possam ser incluídos de fato.

Lembrando que a escola inclusiva tem a finalidade de 
promover o acesso, a permanência e o sucesso de todos os alunos, 
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e principalmente do aluno com necessidade educativa especial. E 
para que isso aconteça de fato, será preciso que a escola tenha uma 
nova postura, criando ações e mudanças que venham favorecer 
uma interação social entre os alunos, que venha a capacitar todos 
os profissionais que estão envolvidos na educação de qualidade. 
Portanto, o professor tem um papel fundamental na construção de 
uma escola inclusiva, proporcionando a inclusão social dos alunos, 
garantindo acesso aos conteúdos básicos que a escolarização 
deve proporcionar a todos os indivíduos. 

Considerações finais

A inclusão escolar é um processo ainda em construção, visto 
que as práticas exercidas na maioria das escolas não contemplam 
de forma satisfatória a aprendizagem e o desenvolvimento das 
potencialidades dos alunos. Durante a pesquisa realizada obser-
vou-se que, a inclusão do aluno com Síndrome de Down na escola 
regular, há uma aceitação, porém a grande preocupação por parte 
das professoras é por não ter uma formação deixando-as angus-
tiadas no processo de aprendizagem desses alunos que necessitam 
de cuidado e atenção. Neste intuito é de fundamental importância 
a qualificação das professoras na rede regular de ensino, pois em 
muitos casos estão despreparadas para tal desafio.

A escola deve proporcionar um espaço acolhedor para 
atender os anseios dessas crianças, adaptando-se às limitações, 
combatendo o preconceito, a discriminação e disseminando conhe-
cimento, deve ser ainda um espaço organizado sendo necessário 
buscar meios para que os alunos com Síndrome de Down desen-
volvam suas potencialidades sendo necessário que se faça adap-
tações no currículo da escola, que disponha de materiais didáticos 
e pedagógicos e a formação da equipe de educadores sendo que 



103

PESQUISAS EDUCACIONAIS NA GRADUAÇÃO

S U M Á R I O

o principal papel da escola é promover o desenvolvimento pessoal 
para que se formem cidadãos inclusos na sociedade ciente dos 
seus direitos e deveres como membros da sociedade.

É necessário e de suma importância para o desenvolvimento 
da criança com Síndrome de Down a participação da família na 
escola. Através da pesquisa de campo, pode ser observado nos 
relatos das professoras sobre a pequena participação destes no 
acompanhamento no processo de aprendizagem na escola, sendo 
a família peça-chave nesse processo.

Ao concluir a presente pesquisa e feita à análise, percebeu-se 
que os alunos com essa situação estão inseridos no contexto 
educacional, não da forma como deveriam, pois muito ainda falta 
para acontecer de fato esse processo de inclusão. As professoras 
colaboradoras foram observadas e questionadas e percebeu-se 
que muito fazem para essa realidade mudar e procuram atender 
às necessidades dos educandos. Precisa-se de politicas públicas 
que de fato atendam essas crianças com necessidades educativas 
especiais, mais precisamente aquelas com Síndrome de Down.

A Inclusão do aluno com necessidade educativa especial 
na escola regular é um dos maiores desafios conquistados pela 
educação. Estamos ainda dando os primeiros passos em direção à 
inclusão. Professores, pais, escola e sociedade devem estar compro-
metidos com essa nova empreitada. Portanto, não podemos perder 
a esperança de que essa situação mude, acredita-se no respeito 
que cada profissional possa a ter a esses educandos e que com 
este, mudará algumas ações que foram feitas inadequadamente.
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