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APRESENTAÇÃO

 A Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul (RME) apresenta uma 
multiplicidade de projetos e ações. Cada escola traz sua singularidade às práticas 
educativas. A Secretaria Municipal da Educação (SMED), comprometida com o 
projeto de cidade em que todos aprendem, lança os Cadernos Pedagógicos nos 

5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11 e 12, que divulgam os trabalhos educativos produzidos pelos 
profissionais que fazem a educação na RME.

 Nessa perspectiva, os Cadernos Pedagógicos pretendem estabelecer 
um espaço para a publicação dos trabalhos realizados pelos professores, 
coordenadores pedagógicos, diretores e vice-diretores, professores que atuam em 
bibliotecas escolares, secretários de escola, profissionais do Programa Vinculação, 
assessores pedagógicos da SMED, entre outros. A intenção é que reflitam sobre a 
sua prática docente, concebam a escola como um espaço de conquista, inspiração, 
aprendizagem e felicidade, conheçam os trabalhos realizados pelos colegas e 
sintam-se instigados a relatarem suas experiências.

 Vai, assim, uma coletânea de artigos à consideração de todos os profissionais 
da educação, para leitura e crítica em momentos de conversação pedagógica.  
 Os Cadernos Pedagógicos são uma aposta e um convite a novos diálogos. 

Edson Paulo Theodoro da Rosa 
Secretário Municipal da Educação
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NAS TRILHAS DA INCLUSÃO
            Ivania Maria Gonçalves de Mello *

Marijara Gobbi **
Rosmary Bonalume de Andrade ***

O presente artigo pretende tecer uma discussão sobre os caminhos trilhados 
pela Educação Especial frente à nova Política de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva (MEC, 2008) e como as orientações deste documento vêm produzindo 
efeitos nos contextos educacionais e nas redes de ensino de todo país, especialmente na 
Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul.

Com a nova Política, baseada no direito de todas as pessoas à educação, a inclusão 
de crianças e adolescentes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação ressurge para discussão, pois não se trata apenas de admitir 
a matrícula dessas pessoas nas redes regulares de ensino. Mantoan (2008) e Cardoso 
(2007) apontam que a inclusão implica numa mudança de paradigma educacional, que 
gera ressignificação dos processos de ensino e de aprendizagem, além de reestruturação 
do Regimento e Proposta Pedagógica da escola, a fim de atender a todos os estudantes, 
sem nenhum tipo de discriminação.

De acordo com Fávero (2008), cada vez mais cresce a consciência de que os alunos 
com deficiência não são apenas titulares do direito a uma educação “especial”: eles têm o 
direito de estar na mesma escola e sala de aula que todos frequentam.

“Para tanto, as dificuldades devem ser enfrentadas de forma que criança alguma 
fique à margem do desenvolvimento de sua geração, em respeito ao seu direito à 
igualdade, à cidadania e à dignidade.” (FÁVERO, 2008, p. 25)

O caráter complementar e não substitutivo da Educação Especial, por meio do 
Atendimento Educacional Especializado - AEE, nos instiga a refletir sobre a prática 
pedagógica das escolas, em busca da qualidade de ensino. A proposta é que seja 
desenvolvida uma prática em que as diferenças dos alunos sejam acolhidas. Esse 
acolhimento implica na construção de conhecimento segundo as possibilidades de cada 
um, para que possam expressar suas ideias livremente e participar ativamente das tarefas 
escolares, nas suas diferenças. 

Cabe contextualizar rapidamente a caminhada histórica da Educação Especial: Ao 
longo da história da humanidade, as pessoas com deficiência eram sacrificadas. Num 
segundo momento, a crença de que poderiam ser curadas e categorizadas fez com que 
fossem colocadas em instituições, vivendo segregadas da sociedade. Nos anos 90, os 
princípios da integração passam a ceder lugar para os da Educação Inclusiva, que preconiza 
o acesso de todos ao ensino regular.

* Professora e Assessora da Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul. Especialista em Psicomotricidade pela FSG
** Professora e Assessora da Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul. Especialista em Educação Especial pela FSG
*** Professora e Assessora da Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul. Especialista em Psicopedagogia pela La Salle /RS
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Anteriormente não havia possibilidade de garantir o direito ao acesso e o respeito 
à diferença nas escolas regulares, sendo que a sociedade como um todo percebia estas 
pessoas como “problemas” ou “doentes”. O grau de prejuízo da pessoa determinava os 
espaços escolares que poderiam frequentar, como escola especial, classe especial, ensino 
comum ou até mesmo nenhum desses espaços. Uma lógica que colocava no indivíduo a 
culpa por sua exclusão. 

Por muito tempo se manteve o entendimento de que a educação especial, organizada 
de forma paralela à educação comum, seria mais apropriada para a aprendizagem dos 
alunos que apresentavam deficiência, problemas de saúde ou qualquer inadequação com 
relação à estrutura organizada pelos sistemas de ensino. Essa concepção exerceu impacto 
duradouro na história da Educação Especial, resultando em práticas que enfatizavam os 
aspectos relacionados à deficiência, em contraposição à dimensão pedagógica (MEC, 
2008). 

Conforme Bridi (2011), a dimensão contextual da deficiência e o grau de desvantagem 
a que ela possa estar associada foi introduzida por meio da terminologia “necessidades 
educacionais especiais - NEE”. Essa conceitualização para designar os alunos da educação 
especial foi disseminada pela Declaração de Salamanca (1994). No Brasil, o uso dessa 
terminologia aparece com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no 9.394/96 
e em documentos oficiais que estabeleciam diretrizes para a educação especial do país. 

Desse modo, o conceito de NEE acabou por englobar alunos sem deficiência, 
mas que, em algum momento de sua trajetória escolar, apresentavam dificuldades de 
aprendizagem.

Essa compreensão redimensionou e ampliou o contingente de alunos da educação 
especial, dando um novo enfoque para a mesma: estar a serviço de todos os alunos que, 
em algum momento de sua vida escolar, dela necessitassem:

“A ampliação do “universo” da educação especial e a observação de que o trabalho 
acabou por se desenvolver com um significativo número de alunos sem deficiência, 
tornou os aspectos referentes à terminologia e a definição dos alunos da educação 
especial, um ponto nevrálgico, de discussão, reflexão e impasses no contexto de 
elaboração da nova Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva (2008).” (BRIDI, 2011, p. 42-56)

Os aspectos acima citados motivaram a discussão sobre quem realmente são “os 
sujeitos da educação especial”. Tais impasses referentes à terminologia sobre o uso ou não 
do termo necessidades educativas especiais para definir o público da educação especial 
acabaram por suscitar novas definições no âmbito da Educação Especial.
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 No texto final da nova Política de Educação Especial (MEC, 2008), podemos 
encontrar a nomeação e a descrição dos alunos que, conforme suas condições, fazem 
parte do grupo da educação especial:

“Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a constituir 
a proposta pedagógica da escola, definindo como seu público-alvo os alunos 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação. Nestes casos e outros, que implicam em transtornos funcionais e 
específicos, a educação especial atua de forma articulada com o ensino comum, 
orientando para o atendimento às necessidades educacionais especiais desses 
alunos.” (MEC, 2008, p. 15)

 Caxias do Sul procura pautar suas ações em consonância com a legislação vigente, 
em âmbito nacional e internacional, além de seguir as orientações do Conselho Municipal 
de Educação do Município, que normatizou a Educação Especial, por meio da Resolução 
nº19/2010.

 
Para que todas essas propostas de uma educação inclusiva se traduzam em ações 

concretas, o Município conta com uma rede de apoio que procura fortalecer a escola pública 
e a ação pedagógica dos professores. Essa rede é formada por professores especializados, 
salas de recursos e monitores, além de contar com assessoria específica para questões 
pedagógicas da Educação Especial e orientações quanto às Tecnologias Assistivas e 
Acessibilidade. 
 
 Fazem parte desse universo 84 escolas de Ensino Fundamental e 01 escola 
especial para surdos, além de 36 escolas de Educação Infantil. Hoje, 71 escolas de Ensino 
Fundamental contam com Atendimento Educacional Especializado e professor habilitado 
que se desloca até a escola. Dessas, 30 possuem Salas de Recursos Multifuncionais 
enviadas pelo Ministério da Educação.
 
 Quanto à formação de professores, a Secretaria Municipal da Educação faz parte do 
Programa de Educação Inclusiva: Direito à Diversidade da SECADI/MEC, como município-
polo atendendo cerca de 46 municípios da região. Além disso, em 2011, os professores que 
atuam no AEE da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul  estão recebendo assessoria 
especializada com o intuito de serem capacitados no que se refere à avaliação e construção 
do Plano de Atendimento Educacional Especializado com enfoque inclusivo. 
 
 Bartalotti (2001) ressalta a diferença entre uma formação para a inclusão de uma 
formação na inclusão, pois não há como preparar alguém para a diversidade. Trata-se 
de assumi-la como condição para estar e permanecer em sociedade. Uma formação na 
inclusão não fornece respostas prontas, não é uma multi-habilitação para atendimento a 
todas as dificuldades possíveis em sala de aula, mas uma formação que trabalha o olhar do 
educador sobre seu aluno e, a partir daí, entender suas necessidades e buscar estratégias 
para auxiliá-lo.
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 Conforme a Política Nacional de Educação Especial (2008), para atuar nesta 
modalidade, os professores devem ter formação pedagógica de base e se especializar 
no AEE. Suas atribuições residem em complementar a formação dos alunos, por meio de 
avaliações e intervenções, buscando atendê-los nas suas peculiaridades e necessidades; 
além de orientar seus professores para que, juntos, possam auxiliá-los a ultrapassar 
barreiras que encontram nas escolas, para ter acesso, participação ativa, autônoma e 
independente nas turmas do ensino regular.
 
 Mantoan (2008) refere que o sucesso da aprendizagem está em explorar talentos, 
atualizar possibilidades, desenvolver predisposições naturais de cada aluno. Isso só será 
possível se o professor desenvolver um olhar sensível que o permita enxergar além da 
deficiência. 

“Para ensinar a turma toda, parte-se da certeza de que as crianças sempre sabem 
alguma coisa, de que todo educando pode aprender, mas no tempo e do jeito 
que lhe são próprios. (...) Para ensinar a turma toda, independentemente das 
diferenças de cada um dos alunos, temos de passar de um ensino transmissivo 
para uma pedagogia ativa, dialógica, interativa, conexional, que se contrapõe a 
toda e qualquer visão unidirecional, de transferência unitária, individualizada e 
hierárquica do saber.” (MANTOAN, 2008, p.62)

Assim, é fundamental que o professor nutra elevada expectativa em relação à 
capacidade dos alunos de progredir e não desista de buscar meios que possam ajudá-los 
a vencer os obstáculos escolares.

O desafio de um ensino que respeite a diversidade é uma tarefa a ser assumida 
por todos os que compõem um sistema educacional. Sabe-se que para isso é necessário 
investimentos financeiros e esses precisam caminhar juntos com as considerações culturais, 
históricas e políticas que envolvem a lógica da inclusão. 

O Município de Caxias do Sul segue a trilha da inclusão com a certeza de que é uma 
caminhada longa, feita com passos firmes e seguros, fundamentados nos princípios éticos 
do respeito aos direitos humanos, tendo certeza de que a diversidade faz parte da vida.
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ESCOLA: SINÔNIMO DE INCLUSÃO 
 

Susete Simone Ferrazza Veronez*

Segundo Mantoan, em entrevista à Revista Nova Escola:

“Inclusão é a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o 
privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. A educação 
inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção. É para o estudante com deficiência 
física, para os que têm comprometimento mental, para os superdotados, para 
todas as minorias e para a criança que é discriminada por qualquer outro motivo.” 
(MANTOAN, 2005)

A partir da Resolução nº19/2010, do Conselho Municipal de Educação de Caxias 
do Sul, que dispõe sobre as diretrizes para a Educação Especial, à luz dos documentos 
nacionais e internacionais, oficializa-se o atendimento de alunos com necessidades 
especiais em turmas regulares, considerando inclusivas as escolas e a educação.

“A Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, constitui uma 
modalidade de ensino que permeia todos os níveis, etapas e modalidades da 
educação escolar, que realiza o Atendimento Educacional Especializado-AEE, 
disponibilizando um conjunto de serviços, recursos e estratégias específicas que 
favoreçam o processo de escolarização dos seus alunos nas turmas comuns do 
ensino regular.” (RESOLuçãO CME Nº19/2010 – Art. 1º)

Até pouco tempo, alguns alunos faziam parte de classes especiais, atendidos por 
profissionais especializados e passavam todo o tempo de escola entre os “iguais”, ou 
nem sequer tinham oportunidade de estar entre eles. Esses profissionais passaram anos 
estudando as patologias que se apresentavam em sua classe e as formas mais adequadas 
de intervenções pedagógicas, a fim de levarem os alunos a terem sucesso nos estudos. Era-
lhes negado o direito de sentar-se ao lado de outros alunos, não considerados deficientes. 
Será que aprendiam mais ou melhor? Eram mais felizes?

No momento em que alunos com necessidades especiais são matriculados nas 
turmas regulares, existe um encontro entre a instituição, os profissionais da educação e os 
demais alunos. Esta multiplicidade heterogênea de sujeitos, de regras escolares e de suas 
complexas tramas, torna este encontro inusitado. 

Utilizarei aqui uma metáfora na tentativa de fazer entender o leitor como é a 
vivência desta situação. Como em um primeiro encontro amoroso, existem lugar e horário 
marcados. Porém, não se sabe exatamente como é o amado, como serão suas ações, 
quais seus sentimentos e pensamentos. Diante dessa situação são evocados muitos 
sentimentos, entre eles, medo e insegurança. Esses são os sentimentos experimentados 
pelos profissionais da educação no encontro dos diferentes sujeitos na escola.  Medo de 
não saber trabalhar com alunos que possuam necessidades especiais e insegurança nas 
mudanças ocasionadas nas rotinas escolares. 

* Professora e Diretora da EMEF Angelina Sassi Comandulli
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Como num relacionamento amoroso, muitas de nossas estruturas internas sofrem 
mudanças. Do ponto de vista institucional, estas mudanças são adequações físicas, como 
colocação de corrimões, inclusão de rampas de acesso, entre outras – algo que depende 
quase exclusivamente de aporte financeiro. Já em relação aos profissionais da educação, 
a adesão de todos os sujeitos à mudança é fundamental. 

Praticar a educação inclusiva é um grande desafio. Requer sensibilidade, estudo, 
planejamento e mudança de posturas, principalmente quando existem (pré) conceitos. 
Precisamos pensar que todo ser humano tem limitações, deficiências, mas tem potencial 
para superá-las e está sempre em formação. Nessa perspectiva, cada aluno e profissional 
da educação são únicos e especiais. 

O primeiro e o mais importante passo para que essa prática se realize é aceitá-lo 
e recebê-lo com afeto. Se ao chegar à escola, for percebido como um problema, uma 
dificuldade, como alguém que vai desestabilizar uma organização já consolidada, que irá 
alterar rotinas, exigindo dos profissionais da instituição todo um esforço, a fim de integrar 
esse novo aluno, então, infelizmente, desde o início estará excluído. Ao contrário, se sentirá 
parte integrante, se for recebido como mais um membro dessa comunidade, com limitações 
e potencialidades, alguém que deve seguir as mesmas regras estabelecidas pelo coletivo, 
que, igual a todos os outros, precisa ser visto, observado, analisado e trabalhado, que veio 
para contribuir e enriquecer as relações pessoais, integrando esse mesmo espaço com 
pessoas tão diversas e exclusivas.

Nesse sentido, a riqueza das salas de aula é extremamente produtiva do ponto de 
vista educacional. Às vezes, somente o que iguala uma turma de trinta alunos é a sua 
faixa etária. Nesse contexto, os docentes se deparam com pessoas de diferentes culturas, 
crenças, orientações sexuais e etnias. Essa diversidade pode enriquecer e proporcionar 
momentos de troca e reflexão quando existem intervenções adequadas no contexto 
escolar.

O aluno precisa ter garantidos todos os encaminhamentos necessários, tanto nos 
aspectos físicos quanto humanos. Os aspectos físicos abrangem a adequação de espaços 
para que possa transitar livremente por todo o ambiente escolar e a garantia de materiais 
necessários à sua aprendizagem. Os aspectos humanos envolvem o acolhimento do aluno, 
o estabelecimento de vínculos com ele e seus familiares, bem como monitoria especializada, 
quando necessário, a fim de garantir que suas necessidades básicas sejam atendidas.

Esse olhar por parte da escola, juntamente com a percepção e atendimento das 
necessidades físicas, intelectuais e emocionais desse aluno, são condições básicas para 
seu sucesso escolar.
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A escola, que percebe o aluno como um ser de potencialidades e limitações e baseia 
seu planejamento a partir dessa percepção, é uma escola inclusiva. O ser humano sempre 
desenvolve algumas habilidades mais do que outras e tem facilidade naquilo que lhe dá 
mais prazer. Algumas pessoas não podem falar, no entanto fazem verdadeiras obras de 
arte; outras não podem caminhar e em contrapartida têm uma sensibilidade extraordinária 
para música. Quem sabe não foi a escola e a convivência com outros potenciais que os 
despertaram para habilidades diferentes? Aqui entra o papel da escola e sua responsabilidade 
em relação à diversidade. Precisamos aprender a olhar, a ter sensibilidade, a aguçar nossa 
curiosidade e percepção, a fazer interferências adequadas e a propor possibilidades de 
superação nas mais variadas inteligências. 

Todas as dificuldades e desafios são passíveis de superação, quando pensamos na 
beleza da diversidade. A escola inclusiva não é aquela que tem em suas listas de matrícula 
alunos com deficiência física, intelectual ou sensorial, mas sim aquela que tem matriculados 
seres únicos, diferentes uns dos outros, com histórias de vida, experiências, habilidades e 
limitações nos mais variados âmbitos. Desta forma, consideramos a definição abaixo:

“Escola inclusiva é aquela que garante a qualidade de ensino educacional a cada 
um de seus alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade e respondendo a 
cada um de acordo com suas potencialidades e necessidades” (ARANHA, 2004, 
p.09)

Trabalhar com a diversidade não é um desafio, nem mesmo uma dificuldade, quando 
conseguimos olhar para cada um de nossos alunos, ditos normais ou ditos especiais, 
como seres diferentes. A convivência natural e a aprendizagem dar-se-ão à medida que a 
limitação de cada um seja percebida e que lhe sejam oferecidas ferramentas adequadas e 
proporcionadas situações de aprendizagem de acordo com suas possibilidades. Quando 
percebemos que todos somos diferentes, as dificuldades de conviver e trabalhar com 
outros, também se tornam menores. 

Sendo assim, toda escola é inclusiva se: considera a diversidade existente numa 
única sala de aula; acredita que a educação que faz atende às necessidades especiais de 
todos os seus alunos; aceita que é passível de erros, que não opera milagres, mas que 
procura oportunizar o crescimento pessoal e a melhoria das relações humanas; integra e 
responsabiliza pais e comunidade, aceita críticas e sugestões, levando-as em consideração; 
constrói coletivamente, em prol de toda a comunidade escolar.
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O DESAFIO DE CONVIVER COM AS DIFERENÇAS

Ana Maria Perini Benincá*

Cleoni de Mello Boschetti**

Rita Fiatt Dalzotto***

            O processo educativo começa a desenvolver-se bem antes da entrada da criança na 
escola, abrangendo muito mais do que a instrução disponibilizada no meio escolar formal. 
A educação está baseada no acesso da criança à cultura para que ela se constitua e tenha 
um lugar na sociedade. Portanto, educar é humanizar.

 Cada criança é uma e na sua própria constituição, ela já mostra sua diversidade, sua 
forma de perceber e construir seu conceito de mundo. As diferenças estão presentes em 
todos os momentos e contextos sociais; a diversidade faz parte do nosso dia a dia.

  Entende-se hoje que a criança com deficiência pode se beneficiar estando em 
escolas de ensino regular, sendo disponibilizados tempos e espaços próprios, sem esquecer 
que ela estará inserida em uma proposta pedagógica com objetivos estabelecidos, assim 
como rotinas de trabalho que possibilitem subsidiar um futuro com mais autonomia e 
conhecimento sistematizado. 

 A Escola Municipal de Ensino Fundamental Jardelino Ramos apresenta histórico 
relacionado ao atendimento de crianças com necessidades especiais. Sua trajetória foi 
marcada pela vivência de turmas de Classe Especial com alunos que apresentavam 
diferentes dificuldades, deficiências e necessidades. A cada ano, alguns alunos eram 
promovidos para as turmas de série regular e já se observava que o processo de inclusão 
acontecia envolvendo toda a comunidade escolar, que buscava dar conta do processo 
ensino e aprendizagem. Atualmente, conta com Sala de Recursos Multifuncional tendo 
uma proposta de trabalho fundamentada na perspectiva inclusiva.

 Os temas relacionados ao respeito às diferenças, à inclusão e às necessidades 
especiais colocam-se como questão desafiadora para todos que pensam e atuam na 
educação escolar. Comprovando isso, segue o relato da professora Cleoni:

            Ao iniciar o ano letivo, tive muitas dúvidas e insegurança, pois não conhecia R. e pelo 
fato do mesmo não articular a fala, tinha dúvidas quanto à forma que deveria me comunicar 
com ele. Muitas vezes, fiquei angustiada por não saber se estava realmente ajudando meu 
aluno a aprender. Pesquisei, então, na internet, li livros, conversei com outras profissionais 
da educação e com a professora do ano anterior, pedindo sugestões para que pudesse 
interagir com o mesmo.

** Professora da RME de Caxias do Sul, na EMEF Jardelino Ramos.Especialista em Psicopedagogia Clínica pela 
FuRJ/SC
*** Professora da RME de Caxias do Sul, na EMEF Jardelino Ramos
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      Já os alunos C. e B. chegaram à Escola Municipal Jardelino Ramos no ano de 2010, 
quando frequentaram a Educação Infantil. Neste ano de 2011, frequentam o 1º ano do Ensino 
Fundamental, onde estão com a mesma turma do ano anterior. C., com 7 anos, apresenta 
paralisia cerebral espástica (quadriplegia), com envolvimento global e fala disártrica.  B., com 
7 anos, apresenta mielomeningocele e paralisia cerebral.

     Os meninos se relacionam muito bem com todo o grupo escolar, interagindo com as 
pessoas de forma positiva e há um envolvimento natural entre todos e que, de alguma forma, 
acabam participando de suas histórias e vivências. Ambos são afetivos, gostam de brincar, 
dançar e têm muitos amigos.

    Como professora, sinto-me privilegiada em participar da história dessas crianças e 
contribuir para seu desenvolvimento social e cognitivo. Os alunos têm necessidades especiais 
diferentes e, portanto, é preciso respeitar seu tempo e sua forma de aprender.

      O professor precisa, acima de tudo, ser intuitivo, olhar com o coração, ser observador, 
aproveitando, adaptando as atividades, os diferentes recursos, para que eles possam estar 
incluídos no processo de aprendizagem. 

“O entendimento de aprendizagem como um processo em que o aprendiz e o 
ensinante se constroem e se desenvolvem à medida que se relacionam entre si e 
com o conhecimento, torna a inclusão escolar algo natural a acontecer no percurso 
da escolarização. Não se pode pensar na ação educativa sem o jogo entre seres 
humanos em todas as suas dimensões e, sob esse olhar, mediar processos de 
aprendizagem é sempre promover inclusão.” (PAROLIN, 2011)

              R. está com 10 anos. Ingressou na Escola em 2009, no 1º ano do Ensino 
Fundamental; em 2010  frequentou o 2º ano, e, em 2011 está no 3º ano. O diagnóstico dele 
é paralisia cerebral (quadriplégica espástica) associada à deficiência intelectual e epilepsia. 
Apresenta também cardiopatia congênita complexa. Ele tem acompanhamento com 
neurologista, cardiologista e ortopedista. Frequenta fisioterapia todos os dias e é atendido 
pela fonoaudióloga, em sua casa, duas vezes por semana. 

         Durante o período de diagnóstico da turma, comecei a observar que ele fazia gestos e 
emitia alguns sons, buscando, assim, estratégias para se comunicar. Percebi que, por meio 
de sua expressão, demonstrava sentimento de conforto, desconforto, satisfação, etc. 

        Pedi para que fossem tiradas fotos da escola e das pessoas que compõem este espaço 
que são do convívio do aluno. Colei o alfabeto, os numerais e figuras de alimentos dos 
quais ele gosta em um álbum para que pudéssemos nos comunicar com R., por meio do 
material adaptado e alternativo de comunicação. Desta forma, está realizando as atividades 
de acordo com suas possibilidades.

        Com o passar do tempo, percebi que R. compreendia muita coisa e estabelecia relações. 
A classe onde ele realizava suas atividades era pequena e inadequada, pois seus materiais 
caíam com frequência no chão. Nesse sentido, começou a fazer as atividades numa classe 
adaptada, com folhas maiores, presas com fitas adesivas para o material não deslizar na 
mesa e seus lápis foram engrossados. Destaco a presença do monitor que o auxilia nas 
tarefas, ajudando-o a colar, questionando-o e colaborando para que tenha cada vez mais 
autonomia na resolução das tarefas.

      Hoje, R. não quer mais fazer as atividades em folhas grandes, mas sim no caderno, 
fazendo tentativas de copiar do quadro. Nota-se que já é capaz de apontar as partes do corpo, 
relacionar órgão e sentido correspondente, diferenciar seu sexo, identificar semelhanças e 
diferenças; demonstra noções de “dentro” e “fora”, “perto” e “longe”; reconhece algumas 
letras do nome, assim como alguns números. É muito afetivo e tem um bom relacionamento 
com as professoras, colegas, monitores, e funcionários da escola. Participa das atividades 
propostas de forma integrada com sua turma.

A seguir, relato da professora Rita: 

Caderno Pedagógico 6 - Educação Especial na Perspectiva  Inclusiva



19

       O aluno B. desenvolve as mesmas atividades propostas para os demais alunos da turma 
e está acompanhando o 1º ano de maneira satisfatória. Devido ao seu comprometimento 
motor no braço direito, precisa de auxílio no recorte e no manuseio de alguns materiais. 
As atividades físicas são adaptadas para que participe, pois não possui movimento dos 
membros inferiores. Apresenta boa linguagem expressiva e compreensiva, bem como 
habilidades relacionadas ao pensamento lógico-matemático. Já reconhece todas as letras 
do alfabeto, faz relação com figuras pela letra inicial e está evoluindo no processo de leitura 
e escrita, fazendo relações de fonemas e grafemas, apresentando progresso significativo. 
Reconhece os numerais até dez (10), conta na sequência e faz relação com a quantidade. 
Aponta corretamente, no próprio corpo, no dos colegas e/ou imagens, a composição do 
esquema corporal.

       Com relação ao aluno C. precisa ser mais estimulado para a atenção e a concentração, 
sendo diversificadas as atividades em função disso. Além disso, é preciso considerar também 
quadro de comprometimento motor do aluno: ele gosta de escrever, desenhar, pintar, mas 
consegue apenas fazer rabiscos, pois tem dificuldade motora nos membros superiores e 
inferiores. Sempre que o professor inicia uma atividade vibra e demonstra o desejo de fazer, 
porém quando são atividades escritas logo perde o interesse e é nesse momento que são 
feitas intervenções com o auxilio da monitora, com jogos de mesa, computador, todas as 
atividades programadas dentro das necessidades de aprendizagem do aluno e de acordo 
com o planejamento da turma. 

     Para o aluno C. estão sendo oferecidas diversas atividades de identificação de letras, 
relacionando a figura pela letra inicial. Ainda não reconhece o alfabeto e não faz associação 
da figura com a letra, mas tem nomeado um número significativo de imagens. Já reconhece 
seu nome, conta até dez (10), mas não reconhece os numerais. Aponta corretamente, no 
próprio corpo, no dos colegas e/ou imagens, a composição do esquema corporal.

     Sobre o aluno M., que hoje frequenta uma turma de 2º ano do Ensino Fundamental, 
precisamos voltar ao passado para melhor contextualizar sua caminhada escolar. Em 2004, 
a escola recebeu M. que, por alguns anos, estudou em uma turma de Classe Especial. 
Posteriormente, frequentou a Associação de Pais e Amigos do Excepcional (APAE), 
retornando à escola Jardelino Ramos em 2010, no 1º ano do Ensino Fundamental. 

      M. está com 14 anos e apresenta paralisia cerebral (quadriplégica espástica) secundário 
a quadro de esquizencefalia e deficiência intelectual. Antes de iniciar algumas atividades 
pedagógicas com o aluno M, procurei os diferentes segmentos da escola e a própria mãe, 
para obter informações sobre este diagnóstico, o planejamento e intervenções em sala 
de aula, bem como os materiais que deveriam ser adaptados para que o mesmo pudesse 
acessar as atividades propostas para sua turma. Ele se adaptou bem aos novos colegas 
e à professora.      

      Para auxiliar no seu processo de comunicação, que se dá por meio do movimento 
dos olhos, foi organizada uma pasta com imagens, cores, formas, numerais, etc. Procurei 
realizar tarefas de leitura do alfabeto e som das letras, mas percebi que a melhor forma de 
apresentar-lhe a escrita era segurar sua mão e por meio de toque, fazer com que sentisse 
o formato das letras e dos numerais. 

       Na hora da leitura, na contação de histórias ou no momento de assistir filmes, a forma que 
ele consegue expressar o que mais gosta é por meio do desenho. Então conduzimos sua 
mão para desenhar e colorir. As atividades pedagógicas são variadas e de curta duração, 
pois ele cansa muito fácil e seu tempo de concentração é muito curto. Nos momentos em 
que o aluno M. encontra-se desmotivado ou com sonolência, orientei ao monitor para levá-
lo aos diferentes ambientes da escola, retomando assim o seu bem-estar. Foi em alguns 
desses momentos que tanto M. como R., passaram a se encontrar e se relacionar mais. 

Para finalizar, o relato da professora Ana Maria: 
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                 Para os alunos que não possuem a articulação na fala, a comunicação é alternativa 
e a intenção de expressar a ideia por gestos, pelos olhos, pelo sorriso é que marca o desejo 
de conviver e aprender. No início é complicado, mas com o tempo a forma de comunicar-se 
com todos torna-se natural. 
 
           Os atendimentos especializados como fonoaudiologia, fisioterapia, psicoterapia e 
outros são importantes, pois vêm complementar o desenvolvimento integral desses alunos 
e têm como meta melhorar sua autonomia e qualidade de vida tanto na escola como fora 
dela, facilitando assim o processo de aprendizagem. 

          Como já citado anteriormente, a escola conta com professor especialista que 
realiza o Atendimento Educacional Especializado para os alunos com deficiência, além de 
assessorar os professores e orientar as famílias, no sentido de propiciar o acesso, sucesso 
e permanência dos mesmos no ensino regular. 

     No decorrer do ano letivo de 2011, também ingressou na turma do aluno M. a aluna F., com 
Síndrome de Down e 10 anos de idade. Ela apresenta dificuldades na fala e na coordenação 
motora. Como é natural de outra cidade, chegou à classe com hábitos e atitudes diferentes 
da realidade da turma. Por isso, os outros alunos questionaram muito sobre o seu jeito de 
ser. Para eles, foi esclarecido o que é a Síndrome de Down e que todos poderiam ajudá-la a 
superar suas dificuldades de adaptação a nova escola.

   Tentei realizar com ela as mesmas atividades que os outros alunos faziam, mas percebi 
que a mesma não conseguia desenvolvê-las. Conversei com a colega da Sala de Recursos 
que me orientou e encaminhou a família da aluna para os atendimentos com fonoaudióloga 
e psicóloga, além de acompanhá-la na sua rotina escolar. Organizamos, então, um portifólio 
sobre a escola com os diferentes segmentos escolares e conteúdos que iria trabalhar com ela 
como: figuras geométricas, cores, partes do corpo, sinais e muitos outros.

      A aluna hoje é mais calma, adquiriu maior autonomia e se expressa muito mais. 
Percebe-se que ela tem grande interesse na área da informática, na qual manifesta os seus 
conhecimentos e habilidades a cada dia que passa. Ao elogiar uma conquista nota-se que 
F. fica muito feliz, mas que também se irrita quando não compreendemos o que ela está 
tentando contar ou expressar.
 

“Na linguagem escrita, a recepção dos símbolos gráficos, poderá 
teoricamente, não representar dificuldades para o portador de Paralisia Cerebral. 
Mas como a expressão necessita do ato motor a demonstração do aprendizado 
poderá ficar comprometida. Portanto, é necessário uma revisão contínua dos 
procedimentos de ensino empregados visando identificar as variáveis envolvidas 
no processo da aprendizagem de leitura e escrita.” (TABAQuIM, 1996, p. 33)  

         Os alunos R., C., B. e M. apresentam quadro de paralisia cerebral, portanto uma 
condição especial. Há um comprometimento motor, associado à presença ou não de prejuízo 
cognitivo. Os alunos fazem uso de cadeiras de rodas, mas isso não impede que participem de 
todas as atividades desenvolvidas pela escola, contando com flexibilização no planejamento 
e adaptação das estratégias e atividades à medida que isso seja necessário. O ensino da 
leitura e da escrita para alunos com paralisia cerebral tem algumas características importantes: 
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         Pesquisas feitas por Helmstetter, Peck e Giangreco (1994) mostraram que um 
ambiente rico em situações de aprendizagem, característico das salas de aula regulares, 
possibilita a esses alunos fazerem amizades e desenvolverem suas habilidades em 
atividades escolares.

                Os resultados dessas pesquisas apontaram também para a mudança de atitude 
dos colegas em relação às pessoas com alguma deficiência. Estes alunos passaram a 
valorizar as pessoas pela contribuição que elas têm a dar, passaram a ser mais tolerantes 
com a existência de “diferenças”, valorizando a diversidade da condição de ser humano. 

          Esse estudo demonstrou que só foi possível a criação destes laços afetivos de 
amizade entre indivíduos com e sem deficiências porque estes foram incluídos em um 
processo ativo e cooperativo de aprendizagem.

        Dando enfoque para a questão social, destaca-se que os alunos com paralisia 
cerebral são capazes de criar laços afetivos entre si, como foi o caso dos alunos R. e M., 
que passaram a se encontrar e conviver mais nos horários de lanche, recreio e parquinho, 
colaborando mutuamente na aprendizagem.

       Os alunos citados no texto estão incluídos em um ambiente alfabetizador e há intenção 
e desejo da comunidade escolar de que, independente do tempo, consigam se inserir no 
mundo das letras e que possam fazer uso social da leitura e da escrita. 

 “Se a igualdade é referência, podemos inventar o que quisermos para 
agrupar e rotular os alunos como PNEE, como deficientes. Mas, se a diferença é 
tomada como parâmetro, não fixamos mais a igualdade como norma e fazemos cair 
toda uma hierarquia de igualdades e diferenças que sustentam a ‘normalização’ 
(....). Contrariar a perspectiva de uma escola que se pauta pela igualdade de 
oportunidades é fazer a diferença, é reconhecê-la e valorizá-la.” (MANTOAN, 
2005, p. 32-33)

                   É pelo processo de observação do aluno como pessoa, do seu potencial, das 
formas de aprender e de suas necessidades que se direciona a proposta de trabalho, 
incluindo a metodologia, os recursos e a avaliação. Trata-se de ir além do déficit, da 
dificuldade do aluno, criando expectativas positivas, ao mesmo tempo, que constrói um 
currículo com a adequação necessária. 

                      É preciso acreditar nas potencialidades dos alunos, tendo um olhar diferenciado 
para os mesmos e a consciência de que todo aluno aprende dentro do seu ritmo e de que, 
também, nós podemos aprender com as diferenças. 

           Após esses relatos, queremos afirmar que a inclusão é possível e, para que ela 
ocorra, são necessárias parcerias com a comunidade escolar: professores e funcionários da 
escola, bem como a participação dos pais, contemplando estudos e relato de experiências 
sobre educação inclusiva.
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INCLUSÃO ESCOLAR E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS

Evani Melos Borsoi*
Otília Marisa Pezzi**

Silvana Bioto***

Incluir não é apenas aceitar a matrícula dos alunos com necessidades especiais que 
chegam até a escola. A inclusão escolar é bem mais ampla, pois, além de inserir esses alunos 
na escola, esta tem o dever de preocupar-se com a aprendizagem de cada um. Atender a 
essas novas exigências, talvez seja a tarefa mais difícil, mas também a mais importante 
para que esses educandos sintam-se parte do processo de ensino e aprendizagem do ano 
ou série em que estão matriculados. 

Para isso é necessário que os profissionais da educação saibam dos limites, das 
dificuldades e das possibilidades de aprendizagem que alunos com alguma deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades apresentam. É necessário 
que a escola tenha compromisso com a mudança, promova a capacitação, oriente na 
organização dos planejamentos e flexibilização do currículo, além de proporcionar espaços 
para que a comunidade escolar possa relatar experiências, dúvidas e anseios por meio de 
reuniões e planejamentos coletivos. Essas estratégias facilitam a aprendizagem dos alunos, 
uma vez que o trabalho integrado propõe que os professores usem a mesma linguagem e 
promovam atividades em diferentes áreas do conhecimento.

Somos professoras dos anos finais do Ensino Fundamental da Escola Municipal 
Giuseppe Garibaldi e, no início desse ano, nos deparamos com uma realidade totalmente 
nova e desafiadora. Ao entrarmos nas salas de aula dos sextos anos, encontramos alunos 
que apresentam deficiência intelectual, problemas de aprendizagem, entre outros, sendo 
que não nos sentíamos qualificadas para trabalhar com os mesmos.  

Diante dessa nova realidade, a primeira reação foi a sensação de incapacidade e 
insegurança, porque é difícil acreditar que somos capazes de colaborar com a formação 
desses alunos, mas também é muito difícil olhar para eles e simplesmente ignorá-los no 
processo de ensino-aprendizagem, permitindo que eles apenas ocupem um lugar na sala 
de aula. 

Após esse sentimento de incapacidade, buscamos alternativas para atender a esse 
novo desafio, por meio da organização de atividades integradas não só para eles, mas para 
todos os alunos das turmas dos sextos anos. 

Para isso, a professora de Geografia revisitou a obra organizada por Antonio Carlos 
Castrogiovanni, Ensino de Geografia – práticas e textualizações no cotidiano (2008), 
bem como a obra O Espaço Geográfico – Ensino e Representações, de Rosângela Doin 
de Almeida e Elza Yasuko Passini (1994), para fundamentar teoricamente as práticas 
educativas e conseguir a maior interação e participação de todos os alunos.  Começamos 

*  Professora da RME de Caxias do Sul, na EMEF Giuseppe Garibaldi. Especialista em Educação Especial pela FAI/SC
** Professora da RME de Caxias do Sul, na EMEF Giuseppe Garibaldi. Especialista em História do Brasil pela uCS/RS
*** Professora da RME de Caxias do Sul, na EMEF Giuseppe Garibaldi. Especialista em Educação Matemática pela FESC/SC
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pela formação dos conceitos de espaço e paisagem, utilizando imagens, questões sobre o 
cotidiano dos alunos, leitura de fotografias (nas quais havia um espaço conhecido por eles), 
em diferentes tempos, além da elaboração de pequenos textos, nas aulas de Geografia e 
História para que eles percebessem as transformações do espaço ao longo dos tempos. 
Posteriormente, nas aulas de Arte, eles reconstruíram o espaço da imagem ou o espaço 
alterado. 

Nas aulas de Educação Física a turma participou de atividades envolvendo lateralidade, 
inter-relacionando com as aulas de Geografia. Nessas, a partir da atividade com barbante, 
os educandos perceberam a associação entre os hemisférios corporais e os hemisférios 
do “corpo Planeta Terra”, identificando os pontos cardeais e colaterais.  As coordenadas 
geográficas e a escala foram introduzidas a partir da construção da planta da sala de 
aula  sobre a qual os alunos identificaram os pontos cardeais, o tipo de escala utilizada 
pela professora de matemática, as distâncias gráfica e real e a localização geográfica das 
classes dos alunos e dos objetos de sala de aula. 

Geralmente, trabalhamos com alunos que apresentaram dificuldades de 
aprendizagem, mas é a primeira vez que nos deparamos, efetivamente, com estudantes 
com deficiência, inseridos nas turmas regulares. Como professora de História e Ensino 
Religioso dos sextos anos, a convivência com esses alunos me fez perceber dois aspectos 
de grande importância: primeiro, os avanços cognitivos e a saudável relação desses alunos 
com seus colegas e professoras estão sendo possíveis porque possuem um grande suporte 
multiprofissional, além do envolvimento da família com a escola. Segundo, foi necessário 
realizar trabalhos sobre a importância da convivência com a diversidade nessas turmas. 
Propusemoos reflexões sobre o tempo individual de aprendizagens e a importância do 
respeito aos limites do outro, utilizando textos literários juvenis que abordam esta temática, 
como a poesia Diversidade, de Tatiana Belinky, e a Centopéia sem pés, de Ellen Pestili.

A sugestão da professora da Sala de Recursos nos ajudou a desenvolver estratégias 
e atividades que favorecessem a inclusão e a aprendizagem desses alunos. A mais 
importante delas foi a atividade da adoção, na qual um colega adota o outro para formar 
duplas de trabalho, com a finalidade de favorecer a aceitação, a troca e  a ajuda mútua. As 
duplas são alternadas mensalmente, o que possibilita a convivência e a socialização direta 
com todos os colegas. Desse modo, os alunos estabelecem relações de amizade.

Na rotina das aulas de Matemática estão incluídas atividades práticas e lúdicas, pelas 
quais os alunos demonstram interesse, constroem aprendizagens de forma prazerosa, 
como: elaboração de dominós para abordar os números múltiplos e divisores, a trilha 
numérica, para aprimorar a formação do conceito de divisibilidade, a medição da sala 
de aula para aplicação de escalas, bem como a construção de maquetes retratando as 
civilizações antigas para por em prática os conhecimentos da Matemática, da Ciência e da 
História.     

Diante disso, ressalta-se que as atividades propostas são as mesmas para todos 
os alunos, ao mesmo tempo em que se levou em conta suas necessidades individuais. O 
trabalho dos professores é facilitado com a parceria entre os demais colegas da turma e o 
serviço de monitoria, pois a colaboração de todos é positiva para ressaltar as potencialidades 
dos alunos com deficiência, contribuindo para sua autoestima e autonomia.
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Conforme destaca Coll (2004), devemos ter cuidado para que o processo de 
inclusão escolar não seja apenas a transferência de um aluno de uma escola especial 
para uma escola regular. Nós, professores do sexto ano da escola Giuseppe Garibaldi, 
para efetivarmos a inclusão escolar, buscamos garantir uma educação de qualidade, por 
meio da adequação das práticas pedagógicas às necessidades individuais dos alunos, sem 
que houvesse nenhuma alteração no currículo e na organização dos tempos da escola. O 
que modificamos foram as estratégias metodológicas para atender o tempo e a forma de 
aprender de nossos alunos.

Acreditamos que a escola é um dos espaços constituintes da sociedade e temos 
a responsabilidade de torná-la mais igualitária e menos excludente. Para isso, se faz 
necessário que toda comunidade escolar esteja envolvida a fim de que possamos construir 
juntos um espaço inclusivo para todos. 
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INCLUSÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS: UMA PRÁTICA 
PEDAGÓGICA POSSÍVEL NO SISTEMA REGULAR DE ENSINO

Marilene da Silva Cardoso*

A Inclusão se dá por meio de um processo interativo em que sociedade e alunos com 
necessidades especiais se reconhecem, se adequam e se desenvolvem, estabelecendo 
novos pactos fundamentados no direito de cidadania plena para todos. O processo inclusivo 
pode significar uma verdadeira revolução educacional e envolve o descortinar de uma escola 
eficiente, diferente, aberta, comunitária, solidária e democrática, onde a multiplicidade leva-nos 
a ultrapassar o limite da integração e alcançar a inclusão. 

  Para Mills (apud, Schwartzmann, 1999), o princípio que rege a educação inclusiva 
é o de que todos devem aprender juntos, sempre que possível, em classes heterogêneas, 
levando-se em consideração suas dificuldades e diferenças. A escola inclusiva educa todos os 
alunos na rede regular de ensino, proporciona programas educacionais apropriados às suas 
necessidades e prevê apoio para que o aluno tenha sucesso na integração. É o espaço ao qual 
todos pertencem, são aceitos e apoiados pelos membros da comunidade escolar.  A inclusão 
resulta de um complexo processo de integração, de mudanças qualitativas e quantitativas, 
necessárias para definir e aplicar soluções adequadas.

 Nesse sentido, o papel fundamental da escola no processo de inclusão escolar de 
alunos com deficiência não se resume apenas em oportunizar o desenvolvimento de habilidades 
essenciais, mas também na possibilidade de contribuir com a sua evolução cognitiva e o 
desenvolvimento de sua autonomia.

 No processo de inclusão do aluno com NEE, a aceitação é um elemento muito importante, 
porque é nessa conscientização que o desenvolvimento desse sujeito vai transcorrendo. Quando 
esses sujeitos ingressam na escola, muitas vezes, suscitam questionamentos por parte dos 
profissionais da área educacional e da saúde sobre as vantagens e desvantagens dessa nova 
prática. Certamente, o que se espera é que a escola ofereça vivências estimulantes e ricas, 
um mundo novo para explorar. Os professores das classes regulares reagem com alguma 
apreensão e ansiedade à presença de alunos com NEE nas suas aulas. Em seu entender, não 
sabem quais os métodos a adotar e como desenvolver uma proposta pedagógica adequada às 
dificuldades do seu alunado. 

As situações de aprendizagem na escola devem favorecer a construção do 
conhecimento, o desenvolvimento da identidade pessoal do aluno e da convivência com os 
outros. A escola deve contribuir para que esse aluno participe de forma ativa e produtiva na 
sociedade, possibilitando o desenvolvimento de habilidades, independência em sua vida diária 
e competência social.

Abordando a situação da reestruturação da escola para a recepção de alunos com 
NEE, Mantoan (1997) refere que a inclusão desses alunos nas escolas regulares implica na 
modernização e na reestruturação das condições atuais do ensino, que provoca as escolas e 
seus professores, no sentido de que atualizem suas práticas pedagógicas, para se adequarem 
às exigências de uma sociedade do conhecimento, que rejeita barreiras e preconceitos de toda 
ordem, dentro e fora da sala de aula.

 Para Mantoan (1997), é imprescindível que o aluno com NEE ingresse na rede oficial 
de ensino em classes normais e não em classes especiais. Dessa forma, a integração começa 
* Psicopedagoga, Mestre em Educação PuCRS, Doutora em Educação PuCRS, docente universitária, Coordenadora do 
Curso de Especialização em Psicopedagogia da FACCAT-RS, Diretora Científica da Associação Brasileira de Psicopedagogia  
RS, Assessora de Educação Inclusiva em Redes de Ensino.
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na educação infantil. De acordo com Blanco et Duk (1992), o acesso à educação, em idade 
precoce, é um fator decisivo para compensar muitas dificuldades que esses alunos vivenciam 
em consequência de suas NEE. Além de aumentar o acesso à educação em idades precoces, 
é preciso realizar esforços para que o atendimento a esses alunos seja realizado em ambientes 
normalizados, já que, nessas idades, as diferenças com seus pares são menos significativas e 
a proposta curricular permite maior adequação às suas necessidades.Correia (1997) acredita 
que a inclusão não deve ser um conceito inflexível. Entende por inclusão a inserção do aluno 
na classe regular, onde, sempre que possível, deve receber todos os serviços educativos 
adequados, contando para isso com apoio apropriado às suas características. A inclusão 
baseia-se, portanto, nas necessidades da criança, vista como um todo, e não apenas no seu 
desempenho acadêmico. O princípio da inclusão, para esse autor, apela para uma escola que 
tenha como centro de atenção a criança-todo, não só a criança aluno e que, por conseguinte, 
respeite três níveis de desenvolvimento essenciais: acadêmico, socioemocional e pessoal, 
para que então maximize o seu potencial.

Enquanto educadora especial, tenho assessorado diversas instituições educacionais 
quanto ao processo de inclusão. Os profissionais da área educativa se manifestam sobre esse 
tema, salientando que o professor da sala de aula comum tem sido identificado como um dos 
principais elementos para o êxito da inclusão escolar. Relatam que não possuem experiência 
significativa ou relevante com as NEE, nem utilizam, muitas vezes, metodologias de ensino que 
garantam a inclusão. Em qualquer situação de aprendizagem formal é o professor o elemento 
chave para favorecer o desenvolvimento das potencialidades do aluno.

Mantoan (1997) refere que, para os professores, é importante a descrição detalhada de 
como se amplia e se aprofunda o conhecimento em uma dada criança, porque a intervenção 
pedagógica, por mais generalizada que seja, recai sobre um aluno específico, ou seja, em 
casos individualizados. A maioria dos professores, no entanto, não sabe disso e pensa que as 
turmas homogêneas garantem o desenvolvimento de um bom trabalho, revelando a crença de 
que, ao ensinar um mesmo conteúdo para todos os alunos, esses o assimilam num mesmo 
nível e numa mesma proporção.

Essa nova proposta de trabalho tem instigado e encorajado os professores a procurarem 
novos métodos e recursos de apoio para desenvolverem a prática pedagógica com alunos com 
NEE incluídos nas classes regulares.

Mantoan (1997) ainda comenta que, diante de alunos normais ou com NEE, uma questão 
crucial para os educadores deveria ser a de como os alunos mobilizam suas capacidades, seus 
conhecimentos anteriores, para construir um novo conhecimento. A questão está em como um 
sujeito aprende e não em separar os alunos que vão bem daqueles que não acompanham o 
grupo.

Diante disso, podemos perceber que, com a chegada do novo milênio, tornam-se 
inquietantes os vários desafios que a escola enfrentará para que contemple a diversidade e a 
heterogeneidade do alunado, não mais restrita somente àqueles ditos “normais”.

As vivências na Educação Especial, no ensino comum e na área da psicopedagogia, me 
possibilitaram um novo olhar face às necessidades educacionais especiais e, sem a intenção 
de trazer receitas, sugiro algumas estratégias favorecedoras para a reflexão e a construção de 
uma educação inclusiva:

- a inclusão deve ser iniciada nas creches e turmas de Educação Infantil com professores 
que acreditem nas potencialidades da criança com NEE;

- o acompanhamento por profissionais da área da saúde, o apoio e a orientação aos 
familiares e aos professores são elementos básicos no processo de inclusão escolar e social;
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- o aluno com NEE deve frequentar a classe regular no Ensino Fundamental, com 
atendimento adequado às suas necessidades educativas, com acesso a recursos para sua 
educação global, recebendo também apoio e suporte por meio de atendimentos paralelos/
complementares de profissionais da educação especial (AEE); 

- o respeito às diferenças individuais dos alunos, bem como o reconhecimento de suas 
potencialidades, necessidades e interesses, possibilitam o acesso e a permanência do aluno 
com NEE na escola de forma dinâmica e interativa;

- a sensibilização da comunidade face à inclusão, mostrando situações reais e positivas 
de alunos com NEE no ensino regular, socializando os bons resultados, colaboram para o 
fortalecimento de todos envolvidos; 

- o assessoramento aos gestores e professores na busca de estratégias educativas  
que contemplem as diferenças do alunado; 

- a modificação das práticas avaliativas excludentes, em que o processo de 
aprendizagem do aluno seja acompanhado sistematicamente, abandonando as classificações 
e rótulos, alterando a postura diante dos resultados da avaliação, partindo sempre de pontos 
positivos e avanços conquistados, de forma mais qualitativa do que quantitativa; 

- o redimensionamento da escola face o Terceiro Milênio, para que abarque a diversidade 
e a heterogeneidade, estando mais aberta e democrática, construindo então uma  escola 
inclusiva para todos. 

Para finalizar, é certo que muitos outros aspectos poderiam ser apontados e que, sem 
dúvida, continuarão sendo objeto permanente de estudo. É preciso que a Educação assuma 
uma postura de mudança nas práticas educacionais discriminatórias, pois somente a partir 
dessas modificações poderemos garantir a inclusão.
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ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Eni Salete Lima Tasca *

O objetivo deste relato é partilhar minha experiência de professora no Atendimento 
Educacional Especializado e a forma como este trabalho vem sendo desenvolvido na 
Escola Municipal José Protázio Soares de Souza, neste ano de 2011. É importante destacar 
que este relato consiste em um pequeno fragmento de trabalho realizado em determinado 
período de tempo e espaço escolar, mas embasado na experiência de uma longa caminhada 
profissional, construída ao longo de 17 anos, dedicados, prioritariamente, ao Ensino 
Especial. Tenho também a convicção de que, mesmo sendo uma experiência pessoal e 
individual, contemplo não só a minha realidade, mas a realidade de outras colegas também 
envolvidas no Atendimento Educacional Especializado, comprometidas em possibilitar as 
condições necessárias para que todos os alunos com deficiência, transtorno global do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação sejam atendidos em suas mais diversas 
especificidades e necessidades.

Minha chegada à escola, em fevereiro deste ano, foi marcada por muitas incertezas. 
Todavia tinha como meta fazer a diferença nas escolas para as quais fui designada. O 
acolhimento, a expectativa em relação ao meu desempenho, o desejo dos professores 
em contribuir para o sucesso escolar dos alunos e o relacionamento com os alunos e 
suas famílias, foram com certeza, determinantes para minha motivação e para reacender 
a paixão pelo trabalho que desde sempre realizei, valorizei e acreditei. Antoine em seu 
livro, O Pequeno Príncipe, diz: “Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que 
cativas.” (Saint-Exupéry, 2004). Acrescentaria, somos responsáveis também pelos que nos 
cativam.                  

Fortalecida e impulsionada nessa causa é que tenho me dedicado aos novos desafios 
que se apresentam neste novo contexto escolar.

O desenvolvimento de estudos na área da educação vem ao longo dos anos 
modificando conceitos e práticas educacionais indicados pela necessidade de se promover 
uma nova reestruturação das escolas. As Diretrizes da Política Nacional de Educação 
Especial, na perspectiva da educação inclusiva, (MEC/2008) atribuem ao Atendimento 
Educacional Especializado a função de identificar, elaborar e organizar recursos 
pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a total participação dos 
alunos, considerando suas necessidades específicas.

As atividades desenvolvidas no Atendimento Educacional Especializado - AEE - diferem 
daquelas realizadas na sala de aula regular, logo não substituem as mesmas e, por este 
motivo, devem ser realizadas em turno contrário ao escolar. O AEE objetiva complementar 
e/ou suplementar a formação do aluno, com vistas à autonomia e independência na escola 
comum e fora dela. Destina-se aos alunos com deficiência intelectual, deficiência auditiva, 
deficiência física, deficiência visual, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação.

Em relação à Escola Municipal José Protázio Soares de Souza, da qual relato 
minha experiência, destaco algumas características relevantes: é uma escola que possui 
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apenas onze anos de existência, portanto muito jovem, nascida num momento histórico 
onde a inclusão já era amplamente discutida e já fazia parte das políticas educacionais 
vigentes. Está localizada no bairro Jardim Eldorado, no município de Caxias do Sul e sua 
inauguração é fruto da mobilização dos moradores da região. Tal movimento teve à sua 
frente um ilustre morador, o Sr. José Protázio Soares de Souza, cujo nome foi dado à escola 
em reconhecimento a sua luta em prol da fundação da referida instituição. Atualmente, a 
escola atende a um público de, aproximadamente, 940 alunos, distribuídos em 9 anos 
do Ensino Fundamental, e conta com um quadro de 55 professores. Desde 2009, possui 
Sala de Recursos Multifuncional, porém já atendia alunos com necessidades educacionais 
especiais desde seu primeiro ano de fundação. Ainda em relação à escola, que é 
organizada por Ciclos de Formação, gostaria de evidenciar os princípios norteadores dos 
projetos pedagógicos, nos quais constam objetivos embasados nos modelos de inclusão, 
valorizando as diferenças.

“[...]Todos somos diferentes e queremos ser reconhecidos em nossas diferenças 
sem sermos igualados aos demais, negando-se nossas experiências, subjetividades 
e nossas identidades. Pleiteamos e lutamos pela igualdade de direitos, inclusive o 
de “Sermos diferentes.” (CARVALHO, 2010, p. 56)

 A escola demonstra esforço no sentido de tornar o espaço democrático e capaz de 
acolher a todos sem distinção nem restrições. As ações são conjuntas e a responsabilidade é 
compartilhada entre equipe diretiva, coordenação, supervisão, professor de AEE, professor 
da turma e demais profissionais presentes na escola, demonstrando que os alunos são da 
escola e, portanto, responsabilidade de todos. Conforme preconiza Mantoan:

“[...] Entendemos que existe ensino de qualidade quando as ações educativas se 
pautam pela solidariedade, colaboração, compartilhamento do processo educativo 
com todos os que estão direta ou indiretamente envolvidos nele.” (MANTOAN, 
2002, p.18) 

A chegada de novos alunos na escola, principalmente aqueles com necessidades 
especiais, acontece de forma muito natural. A preocupação consiste em conhecer o aluno, 
sua história, suas necessidades e potencialidades para a aprendizagem e, a partir daí, 
adequar os recursos para o acesso ao ambiente escolar.

          A preocupação também é constante no sentido de fazer parcerias, buscar as redes 
de apoio existentes na comunidade na área da saúde, educação e profissionais da rede 
particular, obtendo sempre o máximo de orientação e informações sobre as necessidades 
e possibilidades do aluno, a fim de auxiliar o professor na sala de aula, seja no uso de 
estratégias ou mesmo no manejo com seus alunos. A esse respeito, o documento Saberes 
e Práticas da Inclusão (MEC, 2003) ressalta que é importante aprender a compartilhar e a 
partilhar os diferentes tipos de saberes na busca de encontrar condições mais adequadas ao 
desenvolvimento das potencialidades presentes nos alunos com necessidades especiais. 

Com o relato acima, não quero dizer que na escola não existem “nós”, como temos 
chamado as barreiras, as dificuldades encontradas diante deste tema. Ao contrário, a 
cada dia surgem questionamentos, dificuldades, conflitos, situações inusitadas. Temos 
sim muitos caminhos a serem percorridos até chegarmos a um ensino que queremos e 
necessitamos. Na busca desse ideal várias ações são desenvolvidas objetivando trazer 
à tona discussões que possam contribuir para a reflexão e construção de uma educação 
voltada para o respeito à diversidade.  
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Recentemente, nas reuniões pedagógicas da Escola José Protázio Soares de Souza, 
espaço este reservado, entre outros, para formação dos professores, foram socializados 
os temas abordados no Seminário de Inclusão promovido pela Secretaria Municipal de 
Educação em parceria com o Ministério da Educação e Cultura. Nesse encontro, além do 
relato dos principais temas abordados nas palestras, elencamos coletivamente os nossos 
próprios “nós”, ou seja, as dificuldades encontradas pelos professores da escola em relação 
aos alunos incluídos. Dentre eles, apontou-se a necessidade de mais qualificação dos 
profissionais, falta de adaptações no espaço físico, número elevado de alunos nas turmas, 
falta de sequência aos trabalhos e encaminhamentos dos alunos, falta de recursos, verbas, 
lentidão de ações, excesso de burocracia, preconceito ainda existente em relação à pessoa 
com deficiência e a dificuldade em encontrar práticas de ensino que atinjam a todos, apesar 
de suas diferenças.

Diante desse contexto, o propósito e as ações do AEE, em conjunto com os 
demais setores da escola, estão sendo desenvolvidas tendo como pressuposto ajudar a 
desamarrar os “nós” existentes. Considerando, entre outros, que a responsabilidade do 
AEE também é a de atuar no âmbito escolar, orientando, organizando redes de apoio, a 
formação continuada e o desenvolvimento de práticas colaborativas, descrevo as ações 
realizadas em conjunto na escola, as quais também dão conta desse objetivo.

Neste ano, no primeiro semestre, foram atendidos 14 alunos na Sala de Recursos 
Multifuncional, os quais possuem diagnósticos de síndrome de Down, deficiência intelectual, 
deficiência física e deficiências múltiplas. Alguns desses alunos são egressos da própria 
escola e outros iniciaram na escola este ano, sejam nos anos iniciais ou transferidos de outras 
escolas. Após contatar com a família e tomar conhecimento das histórias e dificuldades de 
cada aluno, iniciou-se uma nova etapa de investigação, focada na avaliação pedagógica 
de cada um.

A avaliação surge da necessidade do professor em conhecer, analisar, conceituar 
e identificar as necessidades e potencialidades de cada aluno e, posteriormente, pensar 
nos apoios pessoais e materiais necessários para sua aprendizagem. A história de vida 
do aluno, seus atendimentos, encaminhamentos, profissionais envolvidos também são 
revisitados, objetivando conhecer o aluno no seu sentido mais amplo. 

Vencida essa primeira etapa de avaliação de alunos, começam a ser delineados os 
planos de intervenção seja no atendimento de AEE, na família e na escola juntamente 
com os professores envolvidos. O primeiro passo foi o retorno das avaliações para a 
coordenação e professores dos alunos atendidos, sugerindo estratégias de intervenção, 
escuta sensível das angústias, sucessos e fracassos do professor diante do aluno e, por 
fim, o planejamento de ações individuais tendo como princípio que “todos”, ainda que em 
tempos e ritmos diferentes, podem aprender.

Essa proposta vem sendo orientada pela Secretaria Municipal da Educação, com a 
supervisão das assessoras do Ensino Especial e em encontros de formação continuada, 
orientados pela professora Dra. Marilene Cardoso, referência em Educação Inclusiva, com 
a qual temos traçado e sistematizado o trabalho de Atendimento Educacional Especializado 
realizado nas escolas municipais de Caxias do Sul.
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“[...] No decorrer do processo educativo, deverá ser realizada uma avaliação 
pedagógica dos alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, 
objetivando identificar barreiras que estejam impedindo ou dificultando o processo 
educativo em suas múltiplas dimensões. Essa avaliação deverá levar em 
consideração todas as variáveis: as quais se incidem no ensino, como as condições 
da escola e da prática docente; as que inspiram diretrizes gerais da educação, bem 
como as relações que se estabelecem entre elas.” (CARDOSO, 2010) 

Outro aspecto decorrente das observações da dinâmica escolar e dos relatos de 
colegas é em relação à aceitação de todos na escola por parte das famílias e alunos. Mesmo 
que a inclusão já faça parte da realidade escolar, ainda são frequentes falas, brincadeiras 
e atitudes excludentes. Nesse sentido, em parceria com a professora bibliotecária e as 
próprias professoras de sala de aula, temos feito uso da literatura como forma de estimular 
a reflexão e a compreensão da importância e da valorização da diversidade. Os livros 
trabalhados foram: “Sofia a ursinha vitoriosa” e “Davi um coelhinho especial” de Cristina 
Klein, “Na minha escola todo mundo é igual” de Rossana Ramos, “Diversidade” de Tatiana 
Belinky e “Belinda a Bailarina” de Amy Young. 

A Escola José Protázio Soares de Souza organiza suas ações pedagógicas por meio 
de projetos. No primeiro trimestre deste ano, a proposta tinha como tema a “Convivência” 
e abriu amplo espaço para discussão e realização de trabalhos que contemplaram essa 
temática. Para o próximo trimestre, novas ações estão sendo planejadas, de modo que o 
exercício constante, o compartilhamento de ideias e o convívio sejam capazes de romper 
com os conceitos e preconceitos exclusivos historicamente construídos e validados 
culturalmente durante anos em nosso meio. Dessa forma, poderemos ter o convívio com a 
diversidade e a compreensão mais clara de que a inclusão não é somente benefício para a 
pessoa desta ou daquela deficiência, mas que “todos” somos diferentes. 

Concluindo, o Atendimento Educacional Especializado não é um livro de receitas, mas 
uma prática que deve ser constantemente articulada, repensada e reconstruída a partir da 
necessidade individual de cada aluno e de cada realidade escolar. Apesar do trabalho ser 
destinado ao individual, o benefício da inclusão na escola resulta positivamente no coletivo, 
uma vez que a aprendizagem se qualifica e a cidadania é exercitada. 
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