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Prezado (a) cursista!
Nosso interesse, nesse período em que estaremos dialogando com vocês, é conversar
sobre o trabalho docente conjugado à diversidade humana. Há alguns anos, a Universidade
Federal do Espírito Santo, pela linha de pesquisa Diversidade e Práticas Educacionais Inclusivas vem empreendendo pesquisas e produções visando a dar destaque à necessidade de
reestruturação das escolas comuns para absorção da matrícula de alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.
Cabe aqui destacar que mediante as dificuldades encontradas pelas escolas para adequação do currículo escolar, das práticas docentes e dos processos avaliativos para a escolarização desses alunos, fizemos a opção de direcionar nossas atenções para a Educação Especial numa perspectiva inclusiva dentro do amplo campo que trata a temática Diversidade.
Portanto, o objetivo central das discussões desencadeadas por esse fascículo, nesse curso de
especialização em Educação do Campo, será refletir sobre o processo de inclusão de alunos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento em altas habilidades/superdotação nas escolas de ensino comum, pois essa tem sido uma temática discutida dentro da
linha de pesquisa, pois temos pesquisas que discutem a formação inicial e continuada dos
professores, as práticas docentes, o currículo escolar e os processos de avaliação.
Outros estudos versam sobre os movimentos instituídos pelos sistemas educacionais
para apoio à prática docente na escolarização desses alunos. Temos também, observado
que com a chegada desses estudantes na escola, algumas medidas de apoio pedagógico
vêm sendo instituídas como, por exemplo, a contratação de professores especialistas em
Educação Especial para atuar com o professor regular, a abertura de salas de apoio ou salas
de recursos multifuncionais, a formação de equipes multiprofissionais no âmbito da Educação, dentre outros. Todas essas iniciativas visam a apoiar e enriquecer a prática pedagógica
dos docentes, e dessa forma, ajudar a esses alunos aprender e desenvolver-se cognitivaafetiva e socialmente, na escola e na vida em geral. Nossas pesquisas têm, também, buscado
compreender como esses dispositivos realmente são trabalhados pela escola e como eles
podem ser potencializados.
Cabe destacar a necessidade de essas produções evidenciarem as escolas campesinas,
pois há pouca produção nesse contexto. Assim, temos tentado acompanhar as políticas de
Educação Especial no Brasil, bem como no Estado do Espírito Santo, tomando as escolas e os
profissionais que nelas atuam como nossos parceiros colaboradores. Na busca de sentidos
para a inclusão desses alunos no contexto escolar, temos, também, construído interlocuções
com pesquisadores de outros Estados e Universidades Brasileiras, pela via de Seminários,
Encontros Anuais da ANPED, lendo e dialogando com as produções divulgadas em periódicos, livros e artigos. Nosso objetivo como pesquisadores, nessa linha de pesquisa, é construir
conhecimentos com a escola sobre a possibilidade de fazer desse espaço um lugar comum
a todos, sejam eles deficientes ou não.
Nessa busca, o desafio de superar a crença de que a escola pode e deve ensinar a todos
os alunos têm sido o carro-chefe de nossas discussões. Para tanto, temos nos esmerado em
dialogar, incessantemente, sobre a necessidade de pensarmos a instituição escolar como
espaço plural, na qual a diversidade humana é objetivada/subjetivada como parte da nossa
essência e não como elemento que suscite estranhamento e/ou práticas de exclusão escolar
e social. Assim, para abordarmos essas questões, no âmbito desse Curso de Especialização
em Educação do Campo, convidamos alguns pesquisadores – estudiosos do tema “Educação Especial” em uma perspectiva inclusiva para conosco dialogar.

Para tornar nosso debate mais fecundo convidamos vocês, também, para participar
desse diálogo. Como alunos – professores, tragam suas contribuições teóricas e práticas,
para que articuladas nossas vivências, possamos dar novos passos no caminho da “Educação
para Todos”.
Considerando as escolas campesinas em suas singularidades/diversidades procuraremos refletir, no transcorrer de nossos diálogos, sobre o compromisso, a possibilidade e o desafio de pensarmos esses espaços como cotidianos inclusivos. Estamos conscientes de que
precisaremos, no transcorrer dessa caminhada, sempre retomar essas questões pertinentes
à inclusão escolar, quais sejam: como se materializam nas escolas campesinas as práticas inclusivas? Quais as políticas públicas instituídas nesse contexto? Quais os encaminhamentos
dados para a formação continuada dos educadores? Quais as práticas instituídas em sala de
aula dada as condições peculiares que o campo apresenta?
Em muitos espaços campesinos contamos com salas multisseriadas o que, de certa
forma, favorece o contato da prática pedagógica com a diversidade humana. Os docentes
em atuação no campo, muitas vezes, trabalham em uma mesma sala, lecionando para alunos de diferentes séries e com percursos diferenciados de aprendizagem. Considerando
essa realidade peculiar das escolas campesinas, ousamos pensar que essa heterogeneidade
pode contribuir, para que nesse contexto, a questão da diferença seja assumida com menos
resistências, pois o educador lida constantemente com a diversidade escolar nesse seu cotidiano de atuação.
Cabe ressaltar que, por vezes, nas comunidades campesinas a docência é assumida
por um único educador que, também, assume a alimentação dos alunos, a higiene da escola
e a organização dos registros escolares, etc. Muitos desses educadores andam horas para
chegar à escola enfrentando intempéries e desafios plurais. É nesse emaranhado de atividades que necessitam garantir a qualidade da educação que praticam no campo. Nesse movimento, os alunos e os professores para estarem nesse cotidiano vencem, cotidianamente,
inúmeros obstáculos. Alguns andam muito, caminham em estradas com situações previstas
e não previstas e conjugam a vida escolar com o trabalho do campo. Queremos, nesse contexto, pensar como os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades/superdotação convivem e significam a escola campesina. Desejamos, também, pensar que: se eles estiverem fora da escola, quais os motivos propiciadores desse
processo de exclusão; o que os impede de estar junto com seus pares; como a pessoa com
deficiência residente no campo e em idade escolar é significada pela escola e pela comunidade que está ao seu entorno.
Assim, nosso objetivo além de contribuir com a formação dos educadores engajados
nesse curso de especialização é unir nossas vozes às vozes desses profissionais, para que
juntos possamos pensar e produzir conhecimentos sobre políticas públicas de inclusão
escolar comprometidas com as especificidades do campo. Queremos pensar em possibilidades para garantir acesso, permanência e ensino com qualidade a todos os alunos, principalmente para aqueles que demandam atenções diferenciadas. Para tanto, organizamos
nossas reflexões em três unidades didáticas. São contribuições que esperam por diálogos e
por reflexões para que o direito à educação seja materializado em todos os espaços escolares, estejam eles localizados no âmbito urbano ou rural.

Assim, organizamos nossos diálogos sobre a temática “Diversidade e Inclusão na
Educação do Campo” conforme sumário.
Desta feita, caro cursista, esperamos que esse conjunto de reflexões o ajude a aprofundar seus conhecimentos sobre a inclusão escolar e que contribua para que você implemente, no contexto de sua sala de aula, práticas pedagógicas nas quais todos os alunos possam
ser beneficiados com suas mediações. Mantoan (2002) sublinha que, das escolas inclusivas
esperamos fluir planos que definam uma educação que prime pela cidadania global, plena,
livre de preconceitos, isto é, escolas que se dispõem a reconhecer as diferenças, a interdependência e a complementaridade entre as pessoas. A construção dessa escola é uma responsabilidade de todos nós, pois o que desejamos é instituir uma estrutura de ensino que
prime pela educação em contraponto à exclusão, assumindo a pluralidade como um fator
relevante para o desenvolvimento do pensamento, da cultura e da sociedade. Essa é nossa
aposta e o convite que fazemos a você nesse processo de formação e produção de conhecimento. Que saiamos ao final desse estudo compreendendo um pouco melhor a diversidade
própria da condição humana, embora, ainda, com muitas inquietações e dúvidas.

Um bom trabalho a todos nós.

Profª Dra. Maria Aparecida Santos Corrêa Barreto
Professor-especialista responsável pela temática

Unidade I
A Educação Especial na Política Educacional e suas
interfaces com a Educação do Campo

Todo ser humano é um estranho ímpar
Eu desconfiava: todas as histórias em quadrinhos são iguais.
Todos os filmes norte-americanos são iguais.
Todos os países são iguais.
Todos os Best-sellers são iguais.
Todos os campeonatos nacionais internacionais são iguais.
Todos os partidos políticos são iguais.
Todas as mulheres que andam na moda são iguais.
Todas as experiências de sexo são iguais.
Todos os sonetos, gazéis, virelais, sextinas e rondós são iguais
e todos, todos os poemas em versos livres são enfadonhamente iguais.
Todas as guerras do mundo são iguais.
Todos os amores, iguais, iguais, iguais.
Iguais todos os rompimentos.
A morte é igualíssima.
Todas as criações da natureza são iguais.
Todas as ações, cruéis, piedosas ou indiferentes, são iguais.
Contudo, o homem não é igual a outro homem, bicho ou coisa.
Não é igual a nada.
Todo ser humano é um estranho impar
Carlos Drummond de Andrade

Objetivos da Unidade
• Dialogar sobre o processo histórico da escolarização dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades/superdotação;
• Refletir sobre a educação como direito social;
• Conhecer as políticas de Educação Especial no contexto educacional brasileiro e no ES.
• Discutir os conceitos:  diferença, diversidade, educação e inclusão

Unidade I

Unidade I: A Educação Especial na política educacional
e suas interfaces com a educação do campo

Abrir a Escola para todos não é uma escolha entre outras:
é a própria vocação dessa instituição, uma exigência
consubstancial de sua existência, plenamente coerente
com seu princípio fundamental. Uma escola que exclui
não é uma escola: é uma oficina de formação, um clube
de desenvolvimento pessoal, um curso de treinamento
para passar em concursos, uma organização provedora
de mão-de-obra ou uma colônia de férias reservada a
uma elite social. A Escola, propriamente, é uma instituição aberta a todas as crianças, uma instituição que tem
a preocupação de não descartar ninguém, de fazer com
que se compartilhem os saberes que ela deve ensinar a
todos. Sem nenhuma reserva (MEIRIEU, 2005, p. 44).

Muitas vezes os discursos: Por que esses alunos com deficiência
estão aqui? Por que a escola regular e não a especial? Eles aprendem
alguma coisa? Socializar ou aprender? Por acaso, formei-me para trabalhar com alunos deficientes? Temos que trabalhar com eles, mas o
laudo vai chegar? já se tornou uma fala recorrente entre os educadores quando discutida o direito à educação do sujeito com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.
O pensamento de Meirieu (2005), que conosco dialoga no início desta conversa, com toda a certeza nos faz refletir e pensar que,
para essas indagações, fica a resposta: A Escola é o espaço social instituído para que os conhecimentos historicamente acumulados sejam
socializados com todas as crianças. Assim, a escola é um espaço de
todos e não de poucos.
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Com certeza, precisamos de formação para lidar com as questões da educação e diversidade, que é preciso promover diálogos entre a Pedagogia e as outras ciências para compreendermos melhor o
humano e problematizar o papel social da escola no trabalho educacional com nossas crianças, mas, antes de tudo, é preciso pensar que,
[...] se os seres humanos fossem puramente determinados e não ‘seres programados para aprender’ não
haveria por que na prática educativa apelarmos para a
capacidade crítica do educando. Não haveria por que
falar de educação para a decisão, para a libertação
(FREIRE, 1993, p. 12).

Leitura Sugerida
Pesquisa e Educação Especial: mapeando produções.
Organizadores: Denise Meyrelles de
Jesus, Sônia Lopes Victor e Cláudio
Roberto Baptista.
Editora: EDUFES
Inclusão, Práticas Pedagógicas e
trajetórias de pesquisa
Organizadores: Denise Meyrelles de
Jesus, Sônia Lopes Victor, Cláudio
Roberto Baptista, Maria Aparecida
Santos Corrêa Barreto.
Editora: Mediação
Educação Especial: diálogo e pluralidade
Organizadores: Denise Meyrelles de
Jesus, Cláudio Roberto Baptista e Kátia Regina Moreno Caiado
Editora: Mediação
Prática Pedagógica Inclusiva: a diferença como possibilidade
Autoras: Mariangela Lima de Almeida
e Ines de Oliveira Ramos Martins
Blog:http://praticainclusiva.blogspot.com
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Justamente apostando na educabilidade humana e nas contribuições da instituição escolar na construção de uma sociedade aberta
às diferenças humanas, é que movimentos sociais de âmbito nacional e internacional, nas últimas décadas, vêm empreendendo esforços
para assegurar o direito à educação a todos os cidadãos, independentemente de suas características culturais, sociais, físicas e estruturais.
Nessa Unidade I dialogaremos com você cursista, sobre a história da escolarização de pessoas com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, apresentando
as lutas travadas, pelos movimentos sociais, para que o direito de estudar fosse garantido a essa população excluída do contexto escolar.
Refletiremos, sobre a relação existente entre educação, cidadania e direitos humanos; problematizaremos como a questão da “diversidade”
e da “diferença” vem sendo subjetivada pela escola nesse tempo de
inclusão escolar e, por último, apresentaremos um estudo que nos fala
sobre as Políticas Públicas de Educação Especial em nosso Estado.
O processo de Inclusão Escolar no Brasil está regulamentado na
Constituição Brasileira de 1988, a qual determina que toda pessoa tem
direto à educação, bem como na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB nº. 9.394/96, em seus Art. 58, Art. 59 Art. 60, na
Resolução Nº 2/2001 que institui as Diretrizes da Educação Especial
na Educação Básica, no Decreto 6571/2008 que institui o atendimento
educacional especializado e na Resolução Nº 4/2009 que apresenta as
diretrizes operacionais para a oferta desse tipo de atendimento. A LDB
ao traçar as diretrizes para o trabalho educativo com os alunos com
necessidades educacionais especiais, endossa os princípios regidos
na Carta Magna, definindo a Educação Especial como modalidade de
educação escolar ofertada preferencialmente na rede regular de ensino, assegurando currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e
organizacionais específicos para atender às necessidades desses alunos, bem como professores do ensino regular capacitados e apoiados
por especialistas, visando a desenvolver ações colaborativas que incluam todos os alunos nas propostas educativas levadas para o contexto
da sala de aula. Nossa inquietação é pensar como essas diretrizes legais se materializam nas escolas campesinas.
O Decreto 6571/2008 e a Resolução Nº 4/2009, Art. 3º reafirmam que a Educação Especial se realiza em todos os níveis, etapas
e modalidades de ensino, sendo definidos como público-alvo dessa
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Assumindo que esses movimentos imprimem à prática docente a necessidade de inclusão de grupos minoritários nas ações desenvolvidas na escola a partir da aceitação das diferenças individuais, da
valorização do humano e do convívio com a diversidade, situações
que necessitam estar emanadas pelo espírito da reflexão crítica dos
saberes-fazeres docentes e da instituição de políticas públicas de inclusão escolar, procuraremos, com você cursista, pensar essas situações nas escolas campesinas, com vistas a apontar diretrizes para que
a inclusão escolar possa de fato se efetivar nesses cotidianos.
Todo esse movimento se faz necessário, porque abrir as portas das escolas para alunos que trazem trajetórias históricas e sociais
marcadas pela diferença significativa e garantir a permanência desses sujeitos nesses contextos educacionais têm se configurado um
grande desafio para as Instituições de Educação Básica que, pautadas em uma perspectiva de aluno-padrão, encontram dificuldade em
atuar em contextos heterogêneos, principalmente, quando constituídos por sujeitos que aprendem em ritmo diferenciado ou que não
falam, não enxergam ou não ouvem e que percorrem caminhos diferenciados nos processos de aquisição de seus conhecimentos, prevalecendo junto a esses alunos uma identidade marcada pela diferença
negativamente representada (FERREIRA, 2007).
Assim, caro cursista, analisaremos o compromisso social das
Instituições de Educação Básica como processo educativo dos alunos que requerem atendimento pedagógico especializado e os movimentos que têm sido feitos para promover a efetiva inclusão desses
alunos nas práticas escolares. Alarcão (2001) salienta que a mudança
que a escola necessita é uma mudança paradigmática, ou seja, é preciso mudar o pensamento sobre ela, refletindo sobre a vida que lá se
vive, em uma atitude de diálogo com seus problemas, suas frustrações, seus sucessos e fracassos, com seu pensamento próprio e o dos
outros, e, talvez, seja esse o grande cerne das questões que nortearão
esse nosso primeiro diálogo.

Unidade I

modalidade de ensino:
I – Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de
longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial.
II – Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento
neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett,
transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação.
III – Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que
apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as
áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade.

Indicação de Sites
Acesse os sites e façam boas leituras:
www.ppge.ufes.gov.br
(Teses e Dissertações)
www.anped.org.br
(Revista Brasileira de Educação)
www.scielo.org (Artigos)
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Mudar a escola e fazê-la percorrer novos caminhos em função
da gestão de outras práticas organizativas, de novas concepções curriculares, de diferenciadas estratégias avaliativas e de possibilidades
de instituição de contextos de aprendizagens que beneficiem todos
os seus alunos nos faz pensar na necessidade de rompermos com
perspectivas de formação docente centradas na transmissão de conhecimentos técnicos aos professores. Por isso, desejamos que os
textos que compõem essa unidade dialoguem com suas práticas,
com suas vivências e que possibilite a você ampliar seus conhecimentos acerca da inclusão do aluno com necessidades educacionais
especiais.
Assim, convidamos você a realizar as atividades didáticas abaixo:
Atividades Didáticas
Explorando os Textos:
a) Procure documentos sobre o histórico da Educação Especial
em seu município e conte-nos como vem sendo garantido o direito à
educação à pessoa com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.
b) Procure evidenciar o trabalho das escolas de ensino comum
e de ensino especializado nesse processo e como você se posiciona
frente a esse contexto.

Sugestão - Grupo de estudo: formar grupos de até quatro componentes para trabalhar os textos e
realizar atividades propostas. Este
grupo prepara discussões para os
encontros coletivos.
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c) No Brasil, até o momento presente, há pouca literatura e pouca discussão sobre a Educação Especial/Inclusão Escolar nas escolas
campesinas. Trata-se de uma questão que precisamos aprofundar.
Em pequenos grupos, reflita e relate, em um texto argumentativo,
como vem se efetivando as políticas de Educação Especial em seu
município nas escolas campesinas. Em caso de inexistência, que
ações você julga necessário para que isso ocorra?
d) Converse com a equipe pedagógica da rede em que você
atua e em atuação nas escolas campesinas e discorra como vocês
conceituam:
• A Educação Especial;
• A Inclusão Escolar;
• Os alunos, sujeitos da Educação Especial (nesse caso quem
são esses sujeitos)

Unidade I: A Educação Especial na política educacional e suas interfaces com a educação do campo

Unidade I

Pensar uma escola aberta à diversidade humana requer que
rompamos com alguns pressupostos teóricos e práticos que por muito tempo fundamentaram as nossas práticas. É necessário que criemos múltiplos e plurais sentidos para nossas aulas e para as relações
que estabelecemos na escola com esses alunos. Pensar a educação
inclusiva no contexto educacional é compreender que esse discurso
se amplia na mesma velocidade em que aumenta a exclusão social e
que os valores e as práticas que alicerçarão uma sociedade, uma educação ou uma escola verdadeiramente inclusiva estão por se construir na prática (Mendes, 2002).
Assim, para pensarmos na construção dessa sociedade na qual
a diferença tenha espaço, elencamos, além dos textos que compõem
essa unidade, alguns filmes que tratam da temática inclusão para
que você ao assisti-los possa ampliar seus conhecimentos na área e
refletir sobre as contribuições da Educação nesse processo de transformação social.

Filmes recomendados
• Meu nome é Radio
• “O enigma das cartas” (autismo)
• “O milagre de Anne Sulivann” (cegueira, surdez)

Explorando os Filmes:
Eleja um dos filmes e faça uma análise crítica relacionando-o
com a questão do direito à educação.

Sugestão - Grupo de estudo: formar grupos de até quatro componentes para trabalhar os textos e
realizar atividades propostas. Este
grupo prepara discussões para os
encontros coletivos.
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Texto 1

Alexandro Braga Vieira1

Resumo

Unidade I

DIALOGANDO COM A HISTÓRIA E PENSANDO
A EDUCAÇÃO ESPECIAL COMO DIREITO SOCIAL

Buscamos refletir, neste texto, sobre os movimentos constituídos no cenário nacional e internacional para que a escolarização de
alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades/superdotação2 se configurasse em direito social capaz de nos levar a conceber a necessária instituição da escola como
espaço inclusivo, seja pela via da implementação de políticas públicas favorecedoras da garantia da oferta de acesso, permanência e ensino com qualidade, seja pela via de potencializarmos os processos
de formação inicial e continuada de educadores, pois esses pilares
– reconfiguração da escola e dos processos de formação docente –
têm sérias implicações na/para construção dessa proposta educacional que denominados “Educação para Todos”.

1. Do direito à educação à instituição da escola como
espaço inclusivo: diálogos iniciais
Os direitos do homem não nascem todos de uma
vez. Nascem quando podem ou devem nascer
(Norberto Bobbio - 1992).

As palavras de Bobbio (1992) que abrem esse diálogo nos permitem entender que os direitos sociais são históricos, que nascem
em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de forma gradual,
não todos de uma vez nem de uma vez por todas. Foi assim, pela
via da articulação dos movimentos sociais que homens e mulheres
passaram a lutar para que a garantia de muitos direitos sociais, extensivos a uma camada seletiva da população brasileira, pudessem ser
estendidos a todos os cidadãos. Se tomarmos, por exemplo, o direito
à educação, recordaremos que o direito de estudar, ficar ansioso pelo
primeiro dia de aula, folhear um livro ou caderno, manipular um lápis
entre os dedos ou poder chamar alguém de “minha professora” foi,
no transcorrer de muito tempo, privilégio para poucos. Para a maioria dos filhos e filhas de operários, lavradores do campo e de pais e
mães analfabetos a escola era significada como um espaço longínquo e intransponível ou como um cotidiano que deveria oferecer a
esses sujeitos – os poucos que nela conseguiam adentrar - o ensino
de poucas letras, da assinatura de seu nome e das quatro operações
aritméticas. Pensar na formação desse sujeito como indivíduo que
1 Doutorando em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo.
2 No transcorrer do texto trabalhamos com diferentes categorias que foram adotadas, no Brasil, para
definição dos alunos trabalhados pela Educação Especial.
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pudesse exercer outras atribuições no contexto social, para além daquelas que seus pais já exerciam, era uma ação que não fazia parte
dos objetivos da escola.
O documento Relatório de Trabalho de Consultoria Currículo da Educação do Campo, elaborado pela Secretaria de Estado da
Educação do Espírito Santo, sob coordenação dos professores Erineu
Foerste, Gerda M. S. Foerste, nos revela que a conquista ao direito à
educação para o homem e a mulher do campo, também passou por
essa pela via. Os movimentos sociais buscaram reafirmar que as lutas
coletivas desses trabalhadores não se limitavam à educação escolar
em seu sentido estrito, mas ao contrário, colocam ênfase na construção de um projeto público de educação, em que a formação ao longo
de toda a vida é um direito do cidadão e dever do Estado.
O governo nas suas diferentes esferas (municipal,
estadual e federal) é pressionado pelos movimentos sociais organizados, para atender plenamente
a demandas de educação do campo. Desde seu
surgimento na primeira metade dos anos 80, o Movimento Sem Terra coloca a luta por educação pública do trabalhador do campo como uma de suas
principais bandeiras. Nos últimos anos, sobretudo
a partir da criação do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária em 1998 e Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade
– SECAD em 2004, já se observam algumas conquistas importantes, que fazem avançar a construção de projeto de educação do campo a partir dos
trabalhadores que produzem subsistência cultivando a terra (SEDU, 2008, p.38).

Ora, foi neste mesmo movimento, que se concretizou a educação das pessoas com deficiência, ou seja, movimentos sociais foram organizados para discussão da educação desses sujeitos, pois a
concepção do espaço escolar para o aprendizado desses indivíduos
era uma situação jamais concebida. A escola era um espaço propício
para os eleitos aprender, a produzir conhecimentos e para serem formados para desempenharem papeis de destaque em nossa sociedade excludente, seletiva e capitalista.
Para exemplificar o processo de exclusão dentro do âmbito
educacional, os estudos de Soares (2006) podem nos ajudar a elucidar algumas questões. A autora, ao teorizar sobre o processo histórico da alfabetização, nos revela que, no Brasil, nos idos da década
de 40, as estatísticas do IBGE adotavam como critério para definição
de um sujeito alfabetizado apenas a capacidade de ler e escrever o
próprio nome. Já na década subsequente, amplia-se essa perspectiva
para a capacidade de ler e escrever um bilhete simples. Nesse sentido, os objetivos da escola, para a grande maioria desprivilegiada de
poder econômico estavam encurralados em objetivos bem distantes
daqueles traçados para a parcela da população que detinha o poder
hegemônico. A formação de um sujeito capaz de fazer uso recorrente
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da leitura e da escrita, em diferentes contextos de interlocução social, passava despercebida nesse período, ficando restrita a pequena parcela considerada eleita. Restava às minorias, o aprendizado de
conhecimentos necessários para votar em candidatos da elite social
que reforçava esses processos de exclusão no cenário educacional.
Atualmente, segundo a autora, as pesquisas por amostragem adotam como critério estatístico, os anos de escolarização para caracterizar o nível de alfabetização funcional da população. Fica implícito
nesse critério que, após alguns anos de aprendizagem escolar, o indivíduo não só terá aprendido a ler e a escrever, mas, também adquirido a capacidade de atribuir sentido a esses conhecimentos nas
diferentes atividades da vida cotidiana em que estiver inserido. Tal
situação é extremamente complexa, pois sabemos que o Brasil é um
dos países que apresenta os maiores índices de analfabetos funcionais do mundo.
Quando pensamos que muitos adultos retornam aos bancos
escolares, em busca dos conhecimentos trabalhados pela escola,
pois quando crianças exerciam outros papéis na sociedade, ao invés
de alunos, não podemos nos esquecer que, falamos também de sujeitos que experimentaram o que chamamos de exclusão escolar. Se
essa população, busca a escola, agora na fase adulta, é porque, um
dia, quando menores, foram excluídos desse contexto. Mesmo retornando aos bancos escolares, muitos ainda, vivenciam experiências
de exclusão dentro da escola, em face de pouca ressignificação do
currículo mediante as suas necessidades de aprendizado. Vale ressaltar, que alfabetização de adultos no Brasil só teve início no final da
década de 30, calcada no objetivo de expandir as bases eleitorais que
sustentavam o governo central, integrar as massas populacionais de
imigração da época e incrementar os meios de produção.
Relacionando tais questões para as vivências do homem/mulher do campo, não podemos nos esquecer que historicamente,
a educação foi um dos direitos negados aos trabalhadores ao longo da história brasileira. Consequentemente ocorreu a negação do
direito à fala, à possibilidade de ascensão econômica e ao contato
com os artefatos culturais trabalhados na escola. Atualmente, quando pensamos na educação do campo, não acreditamos que ela deva
ser compensatória, mas ao contrário, necessita ser significada como
uma política social num quadro complexo de ação governamental
e não-governamental, ou seja, atrelada a políticas públicas de saúde, educação, agricultura, moradia, transporte, dentre outras, que
formam uma totalidade complexa. Trata-se de projetos que não se
encontram dissociadas num conjunto de práticas sociais que se colocam no movimento pelo resgate da cidadania dos excluídos.
Refletir a respeito de uma escola emancipatória, no sentido
proposto por Paulo Freire, não exclui nem hierarquiza sujeitos, porém
busca incluí-los na medida em que todos são oprimidos na sociedade de classe e todos se libertam na luta pela superação das contradições das injustiças produzidas pela produção e distribuição desigual
de bens materiais e simbólicos.
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Assim, precisamos concordar com Padilha (2005) quando nos
leva a pensar que o processo de exclusão é o impedimento sistemático de acesso aos níveis de participação social. A exclusão desqualifica
uma nação, um grupo ou um indivíduo, em relação aos valores e normas sociais, definidas em tempos e espaços em transformação. No
Brasil, estão envolvidos nesse processo, grupos minoritários compostos por negros, mulheres, indígenas, pessoas com diferenças linguísticas, sujeitos em situação de rua e pessoas com deficiência, só para
darmos alguns exemplos. Para este último grupo, quando pensado
o processo educacional, pensa-o fora do convívio dos ditos normais,
sendo criada uma “instituição especial”, pois os “especiais” necessitavam ser segregados e afastados do convívio escolar comum.
Essa discussão inicial nos provoca a refletir sobre dois pontos
que não podem ficar esquecidos neste diálogo. Primeiro que quando falamos de inclusão/exclusão não podemos limitar essa discussão aos movimentos constituídos em favor de pessoas com deficiência, pois os princípios e pressupostos da inclusão social e escolar
abrangem todos os grupos que estavam/estão fora dos diferentes
contextos sociais, e, em nosso caso, a escola. Um exemplo caro deste
processo, é o próprio homem/mulher do campo, como já dito neste
texto, que necessita estar em uma escola que se preocupa em trabalhar os conhecimentos historicamente acumulados, as questões macros que atravessam a nossa sociedade na contemporaneidade, não
se esquecendo da cultura e dos valores que constituem esse espaçotempo chamado “campo”. Não cabe nesse contexto menosprezar as
vivências construídas por esses sujeitos, nem mesmo trabalhar somente encima delas, mas ao contrário, criar uma rede de significados,
onde vários conhecimentos estejam articulados visando a libertação
do homem/mulher pela via de uma ação política mais crítica e comprometida com a mudança. Assim, ficam esclarecidas as confusões
que se constituem em relação à Educação Especial e inclusão escolar, uma vez que muitos ainda pensam que o movimento de inclusão escolar se resume na inserção de pessoas com deficiência nas
escolas de ensino comum. É extremamente importante assim pensar
porque, nesse momento histórico, nos perguntamos quem são os
sujeitos da Educação Especial que vivenciam processos de inclusão
escolar, dada a simplificação da inclusão na Educação Especial, situação que acaba por favorecer a idéia de que todo sujeito “diferente na
escola” passa a carregar algum tipo de necessidade especial, como
podemos ver nos altíssimos índices de alunos com “hiperatividade”,
“déficit de atenção” e “condutas típicas” presentes em nossas escolas
e nas estatísticas educacionais.
Outro ponto a ser destacado é o processo de exclusão das minorias sociais do contexto escolar é uma situação que necessita ser
amplamente discutida, pois embora proclamasse a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante a
lei; que todo indivíduo tem o direito de participar livremente da vida
cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do processo
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científico e de seus benefícios; e que toda pessoa tem direito à instrução, necessitando ser esta gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais, além de obrigatória, no cenário educacional brasileiro o processo de democratização do ensino passa a ser discutido,
com maior veemência, no final da década de 80 com a Constituição
Brasileira de 1988. Como podemos ver, pensou-se, por muito tempo,
em uma escola para as elites, em uma escola para os especiais e um
“não-lugar-na escola” para as grandes minorias sociais.
Se as pessoas com deficiência, residentes nos centros urbanos,
foram/são excluídas no contexto educacional, ficando muitas delas
segregadas em escolas especializadas ou no próprio lar, o que pensar
dos sujeitos com deficiência que residem no campo, principalmente
ao considerarmos que muitos alunos “ditos normais” para chegarem
à escola, ainda, andam horas a pé, a cavalo, utilizam-se de diferenciados tipos de locomoção, enfrentando diferenciados tipos de intempéries? Que destino foi dado à educação das pessoas com deficiência
campesinas se o direito a estudar era negado àqueles considerados
propícios a aprender? Nos centros urbanos as crianças com deficiência eram reportadas às escolas especializadas. Como pensar nesses
sujeitos quando lembramos que o campo nunca contou com esse
dispositivo? Como era/é subjetivada a criança com deficiência do
campo? E ainda, há formação para os professores lidarem com a educação desses sujeitos, pois não podemos nos esquecer que muitos
professores atuam em escolas unidocentes ou pluridocentes, com
alunos de várias séries e com diferentes percursos de aprendizagem.
Como essas questões aparecem nas discussões da educação ofertada para as comunidades campesinas?
Quando recorremos à história da educação brasileira para tentar entender essas questões e como o direito à educação foi gradativamente conquistado pelas minorias sociais, nos deparamos com a
complexidade que se constituiu ao redor dessas situações. Como já
dito, a exclusão de pessoas com deficiência, dos cotidianos escolares,
não foi um privilégio desta parcela da população, pois outros sujeitos sentiram o gosto de serem olhados com indiferença, de serem
tratados como objetos sem valor e de serem impedidos de ser e estar
por não se enquadrarem ao tipo e estilo requerido por nossa sociedade de classe e de olhar hegemônico. Ao focalizarmos nossas lentes, nesses sujeitos, percebemos que muitos preconceitos e barreiras
que enfrentamos hoje têm bases históricas que precisam ser minimizadas e, não porque, superadas. Quando nos propusemos a discutir
o processo de escolarização de pessoas com deficiência como um
direito social, não podíamos nos esquecer que tal situação foi por
muito tempo esquecida ou suprimida pelas legislações que antecederam a Constituição de 1988. A primeira Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional – LDB 4024/61 de 20/12/61 - sinalizava que a
“educação dos excepcionais” - termo utilizado na época – necessitava
ser implementada, mas de uma forma peculiar e particular, conforme
podemos ver nos artigos 88 e 89 dessa legislação.
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Art. 88 - A educação dos excepcionais deve, no que for
possível, enquadrar-se no sistema geral da educação a
fim de integrá-los na sociedade.
Art. 89 – Toda iniciativa privada considerada eficiente pelos Conselhos Estaduais de Educação, e relativa à
educação de excepcionais receberá tratamento especial
mediante bolsa de estudo, empréstimos e subvenções.

Cabe ressaltar que a LDB 4024/61 ao abordar o espaço no qual
se desenrolaria o processo educacional de pessoas com deficiência,
apropria-se da expressão “sistema geral de ensino”, deixando transparecer a intenção do Estado em transferir para a iniciativa privada o
compromisso do atendimento aos chamados “alunos excepcionais”,
pois as escolas de ensino especializado, de certa forma, estavam inseridas dentro deste dispositivo. O fato curioso é que não podemos
nos esquecer que a grande maioria das instituições especializadas
pertence à rede particular, o que nos aguça a compreender a intenção de transferência de responsabilidade, por parte do Estado, para a
sociedade civil no tocante à criação e à gestão dessas entidades.
As palavras de Mazzotta (2003) fundamentam nossas reflexões
ao sinalizar que a expressão “sistema geral de ensino” permitia entender que estavam inseridos no sistema geral de educação tanto
os serviços educacionais comuns quanto os especiais. Assim, para os
alunos com maiores “comprometimentos cognitivos” ou os inadaptáveis ao sistema escolar, inflexível da época, restava o ensino especializado, pois de acordo com a legislação vigente, mesmo fora da escola de ensino comum, estavam esses inseridos no difundido “sistema
geral de ensino”, já que as escolas especializadas dele participavam.
Esta mesma legislação abria brechas para que fossem instituídos dois tipos de ensino, que passavam a funcionavam de forma paralela: um para os que podiam aprender e outros para os que necessitavam de cura para suas deficiências ou limitações. Apoiados ainda
em Mazzotta (1982) entendemos que tal situação revelava a centralização do poder de decisão e execução marcadamente terapêutica e
assistencial para as pessoas com deficiência ao invés de educacional,
dando ênfase ao atendimento segregado realizado por instituições
especializadas particulares.
Ferreira problematiza tais questões ao nos elucidar que:
As atitudes excludentes têm suas raízes na história dos
conceitos que definem as práticas da educação especial
dentro de uma tendência médica que nos leva à aproximação do estudo e do tratamento de uma série de
incapacitações com um fato decorrente meramente do
aspecto orgânico, pouco ou nada visto numa perspectiva social. Os educadores parecem alienados quanto ao
que temos desenvolvido com nossos estudos, naturalizam a exclusão que assim passa a nada ter a ver com a
organização da sociedade tal como se dá nas relações de
produção capitalista, agora com uma orientação política
neoliberal (FERREIRA, 2005, p. 147).
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Art.30 – Não poderá exercer função pública, nem ocupar
emprego em sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, o pai de família ou
responsável por criança em idade escolar sem fazer prova de matrícula desta em estabelecimento de ensino, ou
de que está sendo ministrada educação no lar.
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Além de criar essas brechas e de transferir para a iniciativa privada o compromisso do “cuidado” dos excepcionais, a LDB de 1961
reafirmava, em outras passagens, o descompromisso do Estado para
com a educação das minorias sociais ao facultar a possibilidade de
não-matricula de muitos alunos nos estabelecimentos de ensino –
estando as pessoas com deficiências inseridas nesse bojo - a partir
das seguintes justificativas, conforme artigos que se seguem:

Parágrafo único – Constituem casos de isenção, além de
outros previstos em lei:
•
Comprovado estado de pobreza do pai ou responsável;
•
Insuficiência de escolas;
•
Matrículas encerradas;
•
Doença ou anomalia, grave, da criança.

Se pensarmos que se essa legislação criava dois tipos de ensino,
ou seja, o comum e o especial, necessitamos refletir que o primeiro
já não estava acessível a todos os homens do campo “ditos normais”,
muito menos para os deficientes, e que o segundo, era uma realidade
dos centros urbanos. Assim, para as pessoas com deficiência residentes no campo, restava-lhes o cuidado do lar, da medicina, ficando o
acesso à educação como uma ação impensada, intransponível e fora
de acesso. Com isto, restava-lhes viver presos a suas deficiências - seu
único estado de vida – carregando os rótulos da improdutividade, da
periculosidade, da necessidade de assistência e de cuidados para o
resto de suas vidas. Cabe ressaltar que Vygotsky (1998) postula que o
desenvolvimento humano é “[...] a relação entre as bases biológicas
do comportamento e as condições sociais dentro das quais e através
das quais a atividade humana ocorre” (VYGOTSKY, 1998, p. 165), ou
seja, a partir de condições sociais de efetiva aprendizagem. Era esse
o direito negado, ou seja, o direito à humanização.
Tal situação nos leva a argumentar que se faz necessário compreender os processos de inclusão escolar, como frutos das lutas
articuladas pelas minorias sociais excluídas, contra um processo de
exclusão. Assim, como educadores, precisamos contribuir para a instituição da escola como espaço de aprendizagem para todos os alunos, problematizando o currículo escolar, os processos de avaliação,
os momentos de formação e planejamento, as relações estabelecidas
nesse cotidiano, os apoios que necessitamos para dar conta de todos os alunos, as parcerias necessárias, bem como as políticas públicas favorecedoras da garantia de acesso, permanência e ensino com
qualidade a todos os alunos. Não buscamos, com isso, creditar aos
educadores o lugar de únicos sujeitos responsáveis por essa virada
educacional, mas pensar que para instituição de políticas públicas
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educacionais precisamos reconhecer as contribuições daqueles que
vivenciam cotidianamente as questões trazidas pelos educandos
para o contexto da sala de aula, ou seja, os educadores. Para tanto,
necessitamos nos sentir implicados, incomodados com processos
que segregam e excluem os alunos do contexto e do convívio escolar.
Precisamos com isso pensar na formação do educador do campo e nas políticas a serem instituídas para garantia de acesso, permanência e ensino com qualidade para os alunos. Precisamos colocar
em tela a realidade das escolas campesinas e entender que muitos
educadores, além de ministrarem os conteúdos curriculares, se encarregam da limpeza do prédio escolar, da alimentação dos alunos
e que as condições de formação e de trabalho são extremamente
complexas. Com isso precisamos garantir a inclusão da pessoa com
deficiência nas escolas do campo e para tanto criar canais de diálogo com a comunidade e com os docentes para pensarmos juntos
nas melhores estratégias para que isso ocorra, estratégias essas, que
perpassam desde a valorização do trabalho docente, a remuneração
dos educadores, a melhoria de acesso à escola e os apoios técnicos e
pedagógicos que necessitam estar disponíveis para uma prática pedagógica mais inclusiva.
Padilha (2004), ao refletir sobre a implementação de políticas
públicas inclusivas salienta que nesse conjunto de implementação,
dispositivos necessitam ser instituídos para o enriquecimento da
prática pedagógica dos professores, pois de certa forma, são esses
os sujeitos que dão materialidade a essas ações nos diferentes contextos de suas salas de aula. Tal contexto faz emergir a necessidade
de os pesquisadores e Secretarias de Educação lançarem um olhar
mais atento para os cotidianos escolares para que essas políticas não
sejam instituídas de fora do espaço escolar, mas ao contrário, que os
desafios e movimentos deste espaço sejam a mola propulsora das
ações instituídas para a melhoria da aprendizagem desses alunos.
Para tanto, precisamos trabalhar com as escolas, reconhecer que esse
cotidiano produz conhecimentos, que não podem estar ausentes nas
políticas públicas inclusivas, conforme nos fala Padilha.
Na luta contra o fracasso, além de uma modificação radical nos ‘métodos de investigação’ vigentes, empregados
pelos profissionais legitimados que avaliam e interpretam os índices de deficiência, será preciso uma nova
leitura semiótica e, portanto, uma nova abordagem psicológica, o que implica também mudanças na prática
pedagógica (PADILHA, 2004, p.46)

Nesse processo de discussão, cabe ainda ressaltar que, após de
treze anos de tramitação para aprovação a LDB 4024/61, essa legislação, ao deixar de contemplar questões emergentes da sociedade
da época, acaba por favorecer a promulgação da Lei complementar
- 5692/71 - e no tocante das questões que discutíamos sobre a escolarização de alunos com deficiência ficamos a nos perguntar quais
as mudanças apontadas por essa legislação para a garantia da escolarização de alunos com deficiência, já que, possivelmente, algumas
mudanças no campo educacional ela traria.
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Nas palavras de Ferreira (1998) não tivemos mudanças no trato
para com a Educação Especial, pois nas Leis 4.024/61 e 5.692/71 não
se dava muita importância para essa modalidade educacional: se em
1961, destacava-se o descompromisso do Estado com o ensino público, uma década depois, em 1971, o texto apenas indicava um tratamento especial a ser regulamentado pelos Conselhos de Educação
- processo que se estendeu ao longo daquela década, o que confirma
o artigo da LDB 5.692/71, a seguir.
Art. 9º. Os alunos que apresentem deficiências físicas ou
mentais, os que se encontrem em atraso considerável
quanto à idade regular de matrícula e os superdotados deverão receber tratamento especial, de acordo com as normas fixadas pelos competentes Conselhos de Educação.

Boaventura (2006, p. 281), ao problematizar a construção intercultural da igualdade e da diferença, nos diz que a exclusão é um
fenômeno cultural e social, ou seja, um fenômeno civilizacional. A exclusão é um processo histórico pelo qual uma cultura, pela via de um
discurso de verdade, cria o interdito e o rejeita. Nesse movimento,
estabelece um limite para além do qual só há transgressão, um lugar
que atira para outro lugar, a heterotopia, todos os grupos sociais que
são atingidos pelo interdito social, ou seja, a delinqüência, a orientação sexual, a loucura ou o crime.
Nas palavras do autor: “[...] a desqualificação como inferior, louco, criminoso ou pervertido consolida a exclusão e é a perigosidade
pessoal que justifica a exclusão” (BOAVENTURA, 2006, p. 281). Esses
movimentos assentavam “[...] um discurso de fronteiras e limites que
justificam grandes fracturas, grandes rejeições e segregações”.
É interessante perceber outro fato que merece destaque, tanto
na LDB 4024/61 quanto na Lei 5292/71: não se fala em investimento
na formação de professores para o trabalho com a diversidade; não
se discute o currículo visando à escolarização de alunos com deficiência; não se toca em questões que versam sobre apoio, instituição de políticas públicas inclusivas e parcerias. Somente em 1988,
com a nova Constituição Brasileira que tivemos alguns ganhos para a
Educação Especial – frutos das articulações dos movimentos sociais
– quando é determinado que o ensino fundamental seria obrigatório
e gratuito; que seu acesso gratuito seria direito público subjetivo e
que seria garantido atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;
Já no início da década de 1990 as diretrizes apontadas para
a Educação Especial na Constituição de 1988 ganham novo fôlego
quando nos é apresentado o documento denominado Declaração
Mundial de Educação para Todos – conhecida como Declaração de
Jomtien – que além de apresentar um mapa da situação educacional
caótica presente no mundo, que revelava que mais de 100 milhões
de crianças, das quais pelo menos 60 milhões eram meninas, não tinham acesso ao ensino primário; que outros 960 milhões de adultos
- dois terços dos quais mulheres eram analfabetos, mais de 100 milhões de crianças e incontáveis adultos não conseguiam concluir o
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ciclo básico, e outros milhões, apesar de concluí-lo, não conseguiam
adquirir conhecimentos e habilidades essenciais, reavivava os movimentos, até então constituídos, para a assunção, por parte do Estado,
de fazer garantir o direito educacional das pessoas segregadas nas
escolas especializadas ou em seus lares por carregarem algum tipo
de deficiência. Com toda certeza, tal situação não era novidade para
o homem/mulher do campo, pois o processo de exclusão do contexto educacional era uma realidade vivida, pois sua existência nesse
mundo era significada para o trabalho braçal e não intelectual. Nesse
movimento, tal Declaração traz como eixo condutor de sua proposta
satisfazer as necessidades de aprendizagem de todos os cidadãos,
abrindo espaço para que se discutisse, nesse processo, a garantia de
acesso, permanência e ensino com qualidade para aqueles que já estavam na escola, bem como os que dela ficaram excluídos.
Reforçando essas ações, quatro anos depois, a Declaração de
Salamanca nos era apresentada, trazendo consigo o princípio das
escolas inclusivas, ou seja, postulando que as escolas deveriam se
organizar pedagógica e administrativamente para receber todas as
crianças, independentemente das suas condições físicas, sociais, linguísticas, intelectuais ou outras. Neste conceito, deveriam incluir, essas escolas, crianças com deficiência ou altas habilidades/superdotação, crianças em situação de rua ou crianças que trabalham, crianças
de populações remotas ou nômades, crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de áreas ou grupos desfavorecidos
ou marginais.
Esses movimentos internacionais – Declaração de Jomtien e
Declaração de Salamanca, dentre outros – merecem ser pensados
em sua complexidade, pois ao passo que trouxeram perspectivas de
expansão do ensino para as minorias sociais, trouxeram, também,
implícitos os interesses das agências de fomento – em especial as do
Banco Mundial - que passou a influenciar as políticas públicas educacionais, principalmente no início da década de 1990.
Vale ressaltar que o Banco Mundial tem sido um ator importante no cenário da política educacional dos 90 no Brasil, considerando a educação como um instrumento fundamental para promover
o desenvolvimento econômico e a redução da pobreza, principalmente nos países subdesenvolvidos. Nesse sentido verifica-se, que
no Brasil, vários pacotes de reformas educativas foram propostas
pelo Banco Mundial, podendo ser destacadas a prioridade sobre a
Educação Básica; a melhoria da qualidade (e eficiência) da educação
como reforma educativa; a prioridade sobre os aspectos financeiros
e administrativos da reforma educativa – propondo: reestruturação
orgânica dos ministérios, das instituições intermediárias e das escolas, fortalecimento dos sistemas de educação e capacidade de pessoal em assuntos administrativos – e, por último, descentralização e
instituições escolares autônomas e responsáveis por seus resultados
(TORRES, 1998).
Foi, justamente neste movimento, que em 1996, tivemos a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB

Unidade I: A Educação Especial na política educacional e suas interfaces com a educação do campo

Unidade I

9394/96 que ao dedicar três artigos para trato das questões da Educação Especial - Artigos 58, 59 e 60 - definindo-a como modalidade de
ensino ministrada preferencialmente na rede regular de ensino para
educandos com necessidades educacionais especiais, reforça que tal
modalidade deverá ser entendida como dever constitucional do Estado, com início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. Nesta nova legislação é assegurado currículos, métodos, técnicas,
recursos educativos e organização específicos, para atender às necessidades dos alunos; terminalidade específica para aqueles que não puderem

atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de
suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; professores com especialização adequada em

nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como
professores do ensino regular capacitados para a integração desses
educandos nas classes comuns; educação especial para o trabalho, aces-

so igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis
para o respectivo nível do ensino regular, ficando ainda acordado a ampliação
do atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria rede
pública regular de ensino.

Assim, novos horizontes iam sendo apontados para que a escolarização de alunos com deficiência passasse a ter como foco seus
processos de aprendizagem e não a cura de suas deficiências. Em 11
de fevereiro de 2001, com a Resolução Nº. 02/2001 são instituídas
as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, que além de reforçar os princípios trazidos pela Constituição de
1988 e a nova LDB 9394/96, convoca os estados e municípios a fazer
funcionar no interior das Secretarias de Educação, setor responsável
para ordenamento das questões da Educação Especial no interior
das escolas de educação básica, com vistas a garantir a matrícula dos
alunos com deficiência nas escolas de ensino comum; promover a
organização pedagógica e estrutural da escola para atendimento a
essa população de alunos; elaborar dispositivos para recenseamento
da Educação Especial na Educação Básica; garantir flexibilizações e
adaptações curriculares que considerem o significado prático e instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos
didáticos diferenciados e processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos, em consonância com o projeto pedagógico da escola, respeitada a freqüência obrigatória; trabalhar em prol da
contratação de professores especializados e professores capacitados
para desenvolvimento de ações colaborativas na escola, difundindo,
nas escolas da rede, a necessidade de temporalidade flexível do ano
letivo, para atender às necessidades educacionais especiais dos alunos com deficiência mental ou com graves deficiências múltiplas, de
forma que pudessem concluir em tempo maior o currículo previsto
para a série/etapa escolar, principalmente nos anos finais do ensino
fundamental, conforme estabelecido por normas dos sistemas de
ensino, procurando-se, assim, evitar grande defasagem idade/série.
Com todo esse movimento legal, nos perguntamos: como tudo
isso tem chegado às escolas do campo? Como tais questões aparecem na formação inicial e continuada dos professores? Que mudan-
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ças estão sendo feitas? E se não estão, como os movimentos sociais
precisam colocar estas questões em tela? Como esses movimentos
podem provocar reflexões como o poder público para que as pessoas com deficiência adentrem nas escolas campesinas e rompam
com os estigmas de pessoas com deficiência e consequentemente
de pessoas doentes? Como pensar tudo isso, em termos de transporte escolar, alimentação, acesso a materiais didáticos específicos,
apoio ao professor em sala de aula, práticas pedagógicas e processos
de avaliação em contexto?
Para Mantoan (2002), das escolas inclusivas delas esperamos
fluir planos que definam uma educação que prime pela cidadania
global, plena, livre de preconceitos, isto é, escola que se dispõe a reconhecer as diferenças, a interdependência e a complementaridade
entre as pessoas. A construção de uma escola que se diz responsável
pelo processo educativo de todos seus alunos caracteriza-se por reconhecer e valorizar as diferenças que os educandos trazem para o
cotidiano da sala de aula, bem como a heterogeneidade da turma e
a diversidade dos processos de construção coletiva e individual do
conhecimento. Esses movimentos favorecem a consolidação dessas
escolas, pois não excluem os alunos, ou seja, não têm “[...] valores e
medidas predeterminadas de desempenho escolar, considerando a
pluralidade um fator relevante para o desenvolvimento do pensamento” (MANTOAN, 2002, p. 84).
Nesta mesma linha de raciocínio Jesus (2008, p. 224) argumenta que o desafio das escolas inclusivas é acreditar que “[...] é possível
um trabalho com todos os alunos concretos, sem negar as especificidades de alguns, a partir de um trabalho coletivo de colaboração crítica de toda a escola”. Assim, salienta que temos a necessidade de “[...]
conhecer funções, papéis, atitudes de cada um e o espaço ocupado
por todos os envolvidos para que, de fato, possamos intervir pela via
da formação e do trabalho em colaboração” (JESUS, 2002, p. 9).
No entanto, Meirieu (2002, p. 213) nos fala que, muitas vezes,
para educar, temos que investir na “[...] pedagogia da coragem que
[constitui] a necessidade de suspender qualquer sentimento de ignorância, incapacidade ou medo, pela confiança, pela reserva do educador e pelo ‘acionamento’ dos dispositivos de formação”. Fala-nos
ainda que “[...] sempre que se tenta educar, sempre há ‘resistência’ e
uma forte resistência. Qualquer um que assuma a tarefa de educar
[...] sabe que se vive o tempo todo no fio da navalha” (MEIRIEU, 2002,
p. 67). Neste movimento, vencer resistências faz parte do processo
de ensinar/aprender.
Neste movimento de luta para reforçar os processos de escolarização de pessoas com deficiência nas escolas de ensino comum,
foi elaborado em janeiro de 2008, o documento Política Nacional de
Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, pelo grupo de trabalho composto por profissionais em atuação na Secretaria
de Educação Especial do Ministério da Educação e pesquisadores de
diversas regiões do país, nomeados pela Portaria nº. 557/2007 e prorrogada pela Portaria nº. 984/2007, com vistas a trazer novos aponta-
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mentos e diretrizes para o trabalho com a modalidade nas escolas de
ensino comum. Dentre essas diretrizes fica definido como publico da
Educação Especial os alunos com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, além de ficar reforçado que o trabalho educacional desta população de alunos
será inserido na proposta pedagógica das escolas de ensino comum,
conforme já apontado pela Constituição de 1988 e LDB 9394/96, sendo ofertado no contraturno o atendimento educacional especializado nas salas de recursos multifuncionais ou nas escolas de ensino
especializado.
Nesse sentido, podemos perceber que, via movimentos sociais,
conseguimos sair do diálogo da segregação para uma conversação mais
inclusiva. Temos legislações que garantem ao aluno com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação o direito de estar na sala de aula comum e no outro turno receber
atendimento especializado, seja aprendendo Libras, Braile ou conhecimentos mais específicos. Como isso será garantido nas escolas campesinas? É um direito de todos. Não é restrito ao aluno dos centros urbanos.
Quando trabalhada a questão da educação do campo na LDB
93949/96, em seu Artigo 28, é garantido a todos os campesinos, com
e sem deficiência conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às peculiaridades da vida rural e de cada região; organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar e as fases
do ciclo agrícola e às condições climáticas; adequação à natureza do
trabalho na zona rural. Assim, entendendo o campo como um espaço
emancipatório associado à construção da democracia e da solidariedade de lutas pelo direito a terra, à educação, à saúde, à organização
da produção e preservação da vida, bem como ao desenvolvimento humano e ao fortalecimento do capital social, creditamos que o
processo de inclusão de pessoas com deficiência neste contexto não
pode passar despercebida e a exclusão escolar ser naturalizada e/ou
justificada pelas intempéries que passa o homem do campo neste
cotidiano.
Tal reflexão é necessária, pois o documento Política Nacional
de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva define
o atendimento educacional especializado como não substitutivo
aos trabalhos realizados em sala de aula, portanto com caráter suplementar, tendo como objetivos identificar, elaborar e organizar
recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras
para a participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas, necessitando essas ações estarem acessíveis ao cidadão da
cidade e do campo. Tais atividades diferenciam-se das salas de aula,
sendo disponibilizados programas de enriquecimento curricular, o
ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização e tecnologia assistiva. Segundo orientações do Ministério da
Educação e Cultura, essas ações devem estar articuladas à proposta
pedagógica da escola. Nesse sentido, o atendimento educacional especializado deverá ser acompanhado por meio de instrumentos que
possibilitem monitoramento e avaliação da oferta realizada nas escolas públicas e nos centros de atendimento educacional especializado
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públicos ou convencionados, já que as salas de recursos multifuncionais poderão estar instaladas no interior das escolas de ensino comum, das de ensino especializado ou em centros de referencia. Vale
destacar que recebendo atendimento educacional, em mais de um
turno, esse aluno passa a receber duplo financiamento para suprimento de suas necessidades educativas em sala de aula e nas intervenções realizadas nas salas de recursos multifuncionais.
Assim, no transcorrer da história da Educação Especial muito
se instituiu em termos de legislação que versasse sobre o direito à
escolarização da pessoa com deficiência. Conseguimos avançar de
propostas que defendiam a lógica de que esse sujeito necessitava de
cuidados terapêuticos, assistenciais e clínicos – para a cura de suas
doenças – para uma perspectiva educacional, por entendermos como
nos diz (VYGOTSKY, 1998, p. 115): “[...] o aprendizado humano pressupõe uma natureza social específica e um processo através do qual as
crianças penetram na vida intelectual daqueles que as cercam”.
Nesse processo histórico, muito se fez, via movimentos sociais, para que a educação de pessoas com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação fosse um compromisso assumido pelo Estado. Além dos aportes legais
apresentadas neste texto, outros foram instituídos como a Lei nº
10.098/94 que versa sobre a acesibilidade; a Lei nº 10.436/02 sobre
o ensino de libras para alunos surdos e a Lei n.º 8.899 que garante o
direito ao passe livre, só para darmos outros exemplos. Como podemos ver, estamos em processo de construção de novos olhares para
com o desenvolvimento e participação social desses sujeitos nas plurais relações sociais que estabelecemos cotidianamente. Resta-nos
um questionamento: dará conta, sozinho, esse documento legal, até
então constituído, de fazer valer o direito de acesso, permanência e
ensino com qualidade a esses alunos nas diferentes salas de aula deste país chamado Brasil? O que mais é necessário ser feito? Há outras
contribuições e movimentos a serem feitos? Qual a parcela de contribuições dos educadores nesse processo? Como pensar estas questões nas escolas do campo para que os campesinos com deficiência
tenham o seu direito de estudar garantido?
Podemos dizer que passos significativos foram dados, pois,
hoje, as legislações educacionais trazem diretrizes, até então, negadas às pessoas com deficiência. Um longo caminho, temos ainda a
percorrer, uma vez que nosso desafio é fazer materializar essas diretrizes em ações que chamamos de políticas públicas educacionais.
Precisamos continuar problematizando a construção de um currículo
escolar para que seja construído a partir das demandas dos alunos;
de processos de avaliação que acompanhem o desenvolvimento dos
educandos e não os enquadrem em sujeitos que aprendem e sujeitos que não aprendem; do que chamamos de colaboração na escola;
bem como apoio e parcerias; precisamos colocar em tela as questões emergentes em sala de aula, aproveitando-as como movimentos propulsores para a formação contínua na escola e para instituição
de políticas públicas; de rever os espaços de atuação de professores,
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especialistas em educação especial, pedagogos, diretores escolares
e demais servidores da escola; de dar sentido ao que consideramos
prática pedagógica, pois o que nos interessa é saber como ensinar
os alunos, independente de suas condições físicas, emocionais, econômicas, sociais, cognitivas e familiares. Por isso, precisamos falar de
um sistema educacional que se coloque em situação de aprendizado
e reflexão
Precisamos juntos trabalhar para a construção de outra lógica
de escola que no dizer de Alarcão (2001), seria a escola do nosso tempo, ou seja, janela aberta para o presente e para o futuro, onde se viva a
utopia mitigada que permite criar e recriar, sem, contudo perder a razoabilidade e a estabilidade. Uma escola onde se realize, com êxito, a interligação
entre três dimensões da realização humana: a pessoal, a profissional e a
social. Onde se gera conhecimentos e relações, comprometimentos e afetos. Para tanto, precisamos construir juntos desdobramentos das conquistas legais que conseguimos nesse processo histórico da Educação Especial.
Precisamos enfrentar os desafios trazidos, pelo movimento de inclusão
escolar, com ferramentas eficientes e afinadas. Precisamos de diálogo na
escola, precisamos aprender a construir juntos e a criar o que Boaventura
(2007) chama de subjetividades rebeldes, ou seja, uma atitude que nos leva
a intensificar nossa vontade de mudança, de luta contra tudo que tem o
poder de segregar, de exclui, de provoca invisibilidade e lançar para fora do
convívio social tudo o que não é refletido como belo, perfeito e produtivo
no espelho social de nossa sociedade capitalista.

Finalizando...
Como podemos ver, é possível dizer que tivemos avanços na escolarização dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Muito ainda há de ser construído, pois a garantia legal é o primeiro passo desse processo; precisamos
ver a materialidade dessas ações, via políticas públicas e, contemplar o
resultado disso tudo, ou seja, poder afirmar que alunos com deficiência estão/estiveram na escola aprendendo e que hoje desempenham
outros papeis em nossa sociedade porque oferecemos condições para
que isso pudesse acontecer. Esse é o nosso desafio: Não ficar confinados
em afirmar que legislações e políticas públicas foram instituídas, mas ao
contrário, poder afirmar que elas garantiram a esses sujeitos o direito
de ser e estar em nossa sociedade, independente de suas limitações ou
processos de subjetivação.
Nesse sentido, esperamos poder dizer, com propriedade, que atribuímos condições para que os educadores pudessem construir práticas
pedagógicas inclusivas em sala de aula; que esses profissionais, comprometidos com o desenvolvimento dos alunos, souberam construir
outras lógicas de ensino e para tanto puderam sinalizar qual a perspectiva de apoio e colaboração que necessitavam; que a equipe de gestão
da escola assumiu como mola mestra a aprendizagem dos alunos e não
somente as questões administrativas e burocráticas da escola; que os
profissionais em atuação nas equipes de gestão das Secretarias de Edu-
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cação aprenderam a trabalhar com aqueles que estão na escola, ouvindo-os, problematizando suas questões, fazendo, emergir dessa relação,
novos possíveis a partir da realidade que o cotidiano escolar aponta.
Com toda certeza precisamos pensar sobre essas questões. Outro
ponto que não podemos deixar fora, deste diálogo final, é que como
educadores precisamos acompanhar a luta dos movimentos sociais, ou
seja, seus ideais, seus desafios e suas conquistas. Muitos argumentam
que os movimentos de inclusão vieram de cima para baixo e de uma
hora para outra. A historia da legislação educacional brasileira nos mostra o contrário, pois só chegamos aonde chegamos pela via de lutas que
duraram anos. Falamos, também, com exaustão sobre nossa dificuldade
de ação devido as lacunas na formação inicial que tivemos. É claro que
precisamos de formação para entender os processos de cognição dos
alunos, principalmente daqueles que trazem situações específicas para
a sala de aula, mediante a impossibilidade de enxergar, ouvir, falar, locomover-se, fazer uso, com desenvoltura, de suas mãos e dedos e organizar seus processos mentais com maiores dificuldades. Diante deste quadro, muitas vezes, nos apoiamos nas lacunas de nossa formação inicial
para dizer que não sabemos lidar com esses sujeitos. O que precisamos
nos perguntar é: que conhecimentos docentes já possuímos para dar o
primeiro passo para ensinar esses alunos? Que outros conhecimentos
necessitamos? E que apoios precisamos ter para darmos conta das necessidades de aprendizagens desses alunos? Precisamos lembrar que
temos excelentes professores alfabetizadores, brilhantes professores de
Matemática, de História, de Geografia, de Português e de Artes, enfim,
bons educadores nas diferentes áreas do conhecimento. O que nos falta
é pensar como levar esses conhecimentos para aqueles sujeitos que nos
desafiam e que demandam uma pratica mais diferenciada. Com certeza,
nesta desta lógica de raciocínio falaremos em apoios, em colaboração,
em objetivos a serem alcançados. Questões como essas apontam caminhos para criarmos subjetividades rebeldes, capazes de nos levar a
romper com pressupostos que nos paralisam e não nos permitem contribuir para que os aportes legais instituídos, em favor da escolarização
das minorias sociais, se materializem em políticas públicas e em ações
pedagógicas capazes de escrever a história desses sujeitos, agora com
ideais mais progressistas e includentes.
Para finalizar temos hoje o desafio de pensar como se dará o atendimento educacional especializado, via salas de recursos multifuncionais, nas diferentes escolas brasileiras de ensino comum. É mais uma
política que chega às escolas e que não pode ser implementada sem o
diálogo com a comunidade escolar, que deverá traçar relações com o
direito constitucional que coloca a sala de aula como espaço de aprendizagem de todos os alunos. Precisaremos traçar metas, objetivos, pensar nos profissionais que atuarão nas salas de recursos multifuncionais,
bem como naqueles que estarão nos cotidianos das salas de aulas, também atuando com esses alunos; refletir sobre traslado dos educandos,
principalmente dos com maiores comprometimentos de locomoção e,
principalmente, dizer o que esperamos desta nova política que se implementa. Como podemos ver, a caminhada continua e como nos diz
Drummond (2005, p. 56), “[...] o presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas”.
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Texto 2

Resumo

O objetivo deste estudo é refletir sobre alguns aspectos da educação inclusiva, a partir do texto da Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência. Em junho de 2008, o Congresso Nacional do
Brasil ratificou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela Assembléia Geral da Organização
das Nações Unidas (ONU, 2006). Ao ratificar um documento internacional, o Congresso confirmou o compromisso do Estado perante
a comunidade internacional de respeitar, obedecer e fazer cumprir
as obrigações previstas no documento. Assim, após a aprovação no
Congresso e a publicação do Decreto 186/2008, o texto passou a
ser incorporado à legislação brasileira com equivalência de emenda
constitucional, o que significa que todas as leis que contemplam os
direitos e demandas das pessoas com deficiência deverão se adequar
ao seu conteúdo, sob pena de serem invalidadas por inconstitucionalidade. Neste estudo analisaremos alguns dos temas tratados na
Convenção a partir da realidade brasileira. Os temas são: a definição
de deficiência e de pessoas com deficiência; a acessibilidade; a relação entre deficiência e pobreza e o papel do Estado na garantia do
direito à educação.
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1. Introdução
Em junho de 2008, o Congresso Nacional do Brasil ratificou a
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU, 2006). Ao ratificar esse documento internacional, o Congresso confirmou o compromisso do Estado perante a comunidade
internacional de respeitar, obedecer e fazer cumprir as obrigações
previstas no documento. Assim, após a aprovação no Congresso e a
publicação do Decreto 186/2008, o texto passou a ser incorporado à
legislação brasileira com equivalência de emenda constitucional, o
que significa que todas as leis que contemplam os direitos e demandas das pessoas com deficiência deverão se adequar ao seu conteúdo, sob pena de serem invalidadas por inconstitucionalidade.
A originalidade deste documento é a de que foi elaborado com
a participação de organizações de pessoas com deficiência de várias
partes do mundo. Resultado da mobilização de organizações da sociedade civil, compostas por pessoas com deficiências e pessoas que
lutam pelos direitos das pessoas com deficiência, ativistas de direitos
humanos, agências internacionais e representantes de 192 países,
num longo processo de debate que se iniciou em 2001 e finalizou
em 2006 com a aprovação do texto em Assembléia Geral da ONU.
A história da educação especial no Brasil teve um longo período marcado por iniciativas pontuais e isoladas (MAZZOTTA, 1996,
p. 28). No âmbito oficial, a criação do Imperial Instituto dos Meninos
Cegos, em 1854, e o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos, em 1857.
Seguem-se iniciativas da sociedade civil na organização de instituições especializadas com atendimento educacional e clínico, em alguns casos com iniciativas de religiosos e em outros com iniciativas
de pais e profissionais da área. Apenas em 1973 é criado no Ministério da Educação e Cultura um órgão central responsável pela área, o
Centro Nacional de Educação Especial (CENESP).
Organizações civis nacionais despontaram desde 1954 com a
criação do Conselho Brasileiro para o Bem-Estar dos Cegos; em 1962
se deu a criação da Federação Nacional das Associações de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE); em 1970 a Federação Nacional das
Sociedades Pestalozzi e em 1970, a Federação Brasileira de Instituições de Excepcionais (BRASIL, 1996).
Mittler (2003) aponta que um forte impulso de mobilização e
visibilidade para a discussão sobre as condições de vida da pessoa
com deficiência surgiu na década de 80, quando a Organização das
Nações Unidas institui o Ano Internacional das Pessoas Deficientes
(AIPD) e na seqüência a Década das Pessoas Portadoras de Deficiência (1983-1992).
Em vários países as mobilizações cresceram e no Brasil
...alguns grupos organizados e dirigidos por portadores
de deficiência de vários tipos começaram a se reunir para
preparar o segmento. Como conseqüência, aconteceu
em Brasília em 1980, o 1º Encontro Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes, que contou com a presença
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de cerca de 1.000 participantes, incluindo cegos, surdos,
deficientes físicos e hansenianos, vindos de todo o Brasil.
Neste encontro, aprovou-se a primeira pauta de lutas do
segmento, criou-se a primeira entidade representativa,
a Coalizão Nacional de Pessoas Deficientes, englobando todas as áreas de deficiência, e definiu-se a política
a ser adotada durante o AIPD. A principal característica
do movimento que surgia foi a representação pelos próprios portadores de deficiência e não mais pelos especialistas. (BRASIL, 1996, s/n)

Não é possível isolar esse processo de luta da história dos
movimentos sociais em nosso país. Num breve recorte, é importante
registrar que nesse mesmo período, avançaram as mobilizações dos
trabalhadores no Brasil. A partir da luta contra a ditadura militar os
movimentos urbanos ressurgiram e se intensificaram pela construção da cidadania. Trabalhadores e grupos até então silenciados se
reuniram e se organizaram em sindicatos, associações e conselhos
(GOHN, 2003; DAGNINO, 2002; SADER, 1995). No campo a mobilização também foi crescente e em 1984 foi criado o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST (CAMPOS, 2008).

2. O texto da convenção
O texto final é composto por 50 artigos, cujos princípios norteadores são: a autonomia individual, a não discriminação, a igualdade
de oportunidades, o respeito à diferença, a acessibilidade, a participação e a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. O primeiro
artigo da Convenção anuncia seu propósito que é “promover, proteger e assegurar o exercício pleno e eqüitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por parte de todas as pessoas com
deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente”.
Assim, o texto da Convenção reafirma os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 1948, após todo
o sofrimento vivido com as duas guerras mundiais, e explicita que
os direitos do homem são também os direitos das pessoas com deficiência, que devem desfrutá-los em plenitude e sem discriminação.
Ao estudarmos a legislação brasileira e os documentos internacionais que versam sobre os direitos humanos é muito comum nos
espantarmos com a distância entre o discurso legal e a vida cotidiana.
Parece-nos fato natural não existirem vagas em escolas públicas para
todas as crianças e jovens com deficiência, e também nos parece natural que adultos com deficiência vivam de caridade ou assistência,
porque não há trabalho. Também, parece-nos fato naturalizado não
encontrarmos pessoas com deficiência em lugares públicos, afinal
como elas se locomoveriam diante de tantos degraus, escadas e barreiras ao longo de seu caminho?
No entanto, alguns grupos organizados assumem que o mundo
social é uma construção humana e anunciam que não é natural crianças e jovens sem vagas nas escolas públicas, não é natural pessoas
com deficiência sem trabalho, não é natural a construção de barreiras arquitetônicas ou de preconceitos que apartam e marginalizam
pessoas ou grupos sociais. Nessa direção, há grupos organizados que
lutam para que todas as pessoas tenham o direito a uma vida digna.
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Porém, em países marcados com tão grandes desigualdades sociais,
como o Brasil, os direitos sociais precisam ser entalhados em lei para
que a maioria da população que é pobre, ou muito pobre, tenha canais de luta pela garantia de seu direito à vida e à dignidade. A desigualdade social e o desrespeito étnico e cultural marcam a história
do homem. Por isso, são relevantes as ações políticas que anunciam
a possibilidade de construção de um novo projeto social que desnaturalize essas desigualdades. Assim, entende-se que o discurso legal
cumpre um papel importante para que as práticas sociais de exclusão sejam denunciadas e quiçá alteradas. Ainda que os processos de
exclusão sejam intrínsecos ao modelo econômico e político do mundo atual, entende-se que enquanto construção humana, esse modelo pode ser superado nas lutas travadas entre os homens.
Nessa direção, um documento que reafirma os direitos das pessoas com deficiência e tem essa força legal deve ser cuidadosamente
analisado com o objetivo de ser mais um instrumento para se trabalhar
na superação das incongruências entre o discurso legal e a vida social.

3. Novos conceitos e a educação da pessoa com deficiência
No texto da Convenção, chama à atenção a definição de pessoa com deficiência. Já no primeiro artigo a definição é apresentada
como: “pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos
de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação
com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas”.
A história da educação especial no Brasil é marcada pelas vertentes médica e psicológica, cuja ênfase explicativa para as dificuldades encontradas na vida está selada na própria deficiência (JANUZZI,
2006). O que justifica todo esforço clínico para superar o comprometimento orgânico ou funcional, assim como, a criação de espaços sociais exclusivos como: escolas especializadas e oficinas de trabalho
protegido. As representações sociais talhadas sobre um comprometimento orgânico que incapacita a pessoa para a vida são explica
ções circulares e ideológicas que justificaram, inclusive, a ausência de
políticas públicas que atendessem as necessidades reais das pessoas
com deficiência. Numa nova vertente o foco da atenção deixa de ser
a incapacidade pessoal e passa a ser o contexto social. Mittler (2003)
afirma que
o modelo social da deficiência baseia-se na proposição
de que a sociedade e as suas instituições são opressivas,
discriminadoras e incapacitantes e que a atenção, portanto precisa estar direcionada para a remoção de obstáculos existentes à participação das pessoas portadoras
de deficiências na vida em sociedade e para a mudança
institucional. (MITTLER, 2003, p. 26)

Na Convenção, assume-se uma nova definição em que “a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras atitudinais e ambientais que impedem sua plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais
pessoas” (Preâmbulo, letra e). Assim, o foco da deficiência se desloca

40

Unidade I: A Educação Especial na política educacional e suas interfaces com a educação do campo

Unidade I

de um impedimento puramente orgânico e patológico e passa a ser
o da existência de barreiras sociais que impedem a participação plena na vida social. Ou seja, a criança surda não se alfabetizou porque
a escola não proporcionou as condições necessárias para ensiná-la;
a pessoa cega vive da assistência, porque não houve preocupação
social em prepará-la para o mundo do trabalho.
Nogueira (2008, p.26) afirma que com essa definição o legislador internacional tomou como parâmetro as condições de igualdade
e não a instituição de novos direitos. Para que as pessoas com deficiência usufruam de seus direitos e liberdades é necessário garantir maior condição de igualdade. O autor destaca que o conceito de
“igualdade pressupõe o respeito às diferenças pessoais”.
Outro conceito a ser analisado é o de acessibilidade definido
como a garantia de:
acesso, em igualdade de oportunidades com as demais
pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e
comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros serviços e
instalações abertos ou propiciados ao público, tanto na
zona urbana como na rural. (Artigo 9º)

Vital e Queiroz (2008, p.46) apontam que “a Convenção se refere à acessibilidade como ferramenta para que as pessoas com deficiência atinjam sua autonomia em todos os aspectos da vida”.
Destaca-se que a acessibilidade deve ser garantida não apenas
ao meio físico, mas também aos meios de informação e de comunicação. Sendo que, a ausência de adaptações que promovam a acessibilidade passou a ser considerada como um ato de discriminação por
motivo de deficiência.
Em Houaiss (2001), acessibilidade é a qualidade ou o caráter
do que é acessível, do que se tem facilidade na aproximação, no tratamento ou na aquisição. Acessível é o que se pode ter acesso, fácil
de atingir, o que pode ser facilmente compreendido, inteligível, compreensível. Acesso é o ato de ingressar, entrada, ingresso; possibilidade de alcançar; forma de promoção ou elevação a posto superior. Assim, a palavra acessibilidade poderia ser compreendida como o ato
de ingressar em algum lugar e nesse lugar alcançar algo inteligível e
possível de ser compreendido.
Portanto, acessibilidade à escola seria a possibilidade de ingressar e ter as condições para compreender e alcançar os objetivos
propostos no processo educacional. Assim, pode-se entender que
acessibilidade seriam os meios necessários para que as pessoas com
deficiência superem as barreiras que encontram na vida social e no
contexto escolar. O conceito de acessibilidade abrangeria desde a
definição de políticas públicas até os recursos mais simples que o
professor possa utilizar em sala de aula para superar as barreiras que
impedem seu aluno com deficiência de aprender. Em outras palavras,
ao se pensar em acessibilidade na escola, a partir deste documento,
pensa-se nos meios físicos, de informação e comunicação que visam
à formação humana. Ou seja, pode-se refletir sobre o ingresso, a permanência e a apropriação do conhecimento escolar.
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4. Deficiência, pobreza e educação
No preâmbulo da Convenção (letra t) afirma-se “que a maioria das pessoas com deficiência vive em condições de pobreza”. Vital (2008, p.240) revela que na América Latina o desemprego atinge
quase 90% das pessoas com deficiência. No Brasil, Neri (2003, p.140)
afirma que “num universo de 26 milhões de trabalhadores formais
ativos, 537 mil são pessoas com deficiência, representando apenas
cerca de 2,05% do total”.
Sobre a educação, dados do IBGE do último censo demográfico
revelam que há 16 milhões de analfabetos; no entanto, ao se considerar
a definição de analfabeto como sendo a pessoa com menos de quatro
séries de estudo concluídas o número sobe para 30 milhões de brasileiros, considerando a população de 15 anos ou mais (BRASIL, 2003).
Na história da educação especial o quadro de exclusão repete a
exclusão social e educacional das camadas populares em nosso país
(JANNUZZI, 2006). Pinheiro (2003, p.109) afirma que, na área da deficiência, a trajetória das políticas públicas no Brasil se apresenta em
três fases distintas e que coexistem: a tradicional-caritativa, a de reabilitação e a da autonomia pessoal ou vida independente. Os dados
do Censo 2000 (NERI, 2003) revelam que a maioria das pessoas com
deficiências no Brasil vive, ainda hoje, da caridade e da assistência,
porque não tem renda e nem acesso aos serviços e bens públicos
que garantem a dignidade da vida. Ao se tomar como exemplo a
educação verifica-se que dentre as pessoas com deficiência, consideradas com limitações mais severas, o percentual de indivíduos sem
instrução é de 42,5%, enquanto que para o grupo sem deficiência
é de 24,5%. Ao se tomar como exemplo o salário mínimo verificase que 32,02% da população brasileira têm renda familiar per capita
inferior a meio salário mínimo, sendo que dentre as pessoas com graves deficiências, 41,62% vivem nessa condição. Pobreza e deficiência
se entrelaçam nas regiões mais pobres e miseráveis do país. Os dados
do Censo de 2000 informam que 14,5% da população do país possuem algum tipo de deficiência. Porém, ao se verificar os índices de
alguns estados do nordeste do país os índices alcançam quase 19%
de pessoas com deficiência.

5. A educação da pessoa com deficiência
O artigo 24 da Convenção trata da Educação enquanto um direito da pessoa com deficiência que deve se dar sem discriminação, ou
seja, com igualdades de oportunidades, em todos os níveis de ensino,
com o aprendizado assegurado ao longo de toda a vida. Uma educação que vise o desenvolvimento pleno da pessoa com deficiência e
garanta sua participação social. Para alcançar esses objetivos o Estado
deverá assegurar as condições necessárias para que a deficiência não
seja impeditiva ao acesso de crianças, jovens e adultos ao sistema escolar inclusivo, de qualidade e gratuito. Afirma-se que “efetivas medidas individualizadas de apoio devem ser adotadas em ambientes que
maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, compatível com a
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meta de inclusão plena” e pontuam-se alguns exemplos como: aprendizado no braille, na língua de sinais, com escrita e comunicação alternativa, habilidades de orientação e mobilidade. Para tanto, o Estado
deverá empregar professores, inclusive professores com deficiência,
com formação específica e capacitar novos profissionais para atuarem
em todos os níveis de ensino. Destaca-se que essa capacitação deve
conscientizar os profissionais sobre os direitos humanos e as potencialidades das pessoas com deficiência, no combate aos preconceitos e estereótipos, assim como instrumentalizar o professor para que
possa atender às necessidades específicas do aluno no processo de
ensino-aprendizagem.
Ao lermos este artigo que versa sobre a educação o texto nos é
conhecido na legislação nacional já em vigor que estabelece a educação especial enquanto uma modalidade da educação que deve estar
presente em todos os níveis e ao longo da vida, preferencialmente na
rede regular de ensino. Sobre a formação de professores confirma-se
a necessidade de formação inicial e continuada.
No entanto, destaca-se a ênfase dada na Convenção em se assumir o direito à educação enquanto uma política de Estado e não de
governos que criam programas e projetos vulneráveis às próximas
eleições. Para Saviani (2008) afirma que a descontinuidade de políticas educacionais é uma marca na história da educação brasileira.
Descontinuidade expressa em sucessivas reformas sempre com um
ponto comum: baixos investimentos públicos. A materialidade dessa
carência se revela no alto índice de analfabetos, na escassez de vagas,
nos baixos salários dos professores.
Sobre as condições de trabalho concretizadas em escolas estruturadas, carreira profissional dos professores e salário condizente
ao trabalho docente, há um silêncio incômodo na legislação internacional e nacional. Para Saviani (2007, p. 3) é preciso aumentar o
salário do professor ao mesmo tempo em que se implanta a carreira
profissional. O autor afirma:
Essa carreira teria que estabelecer a jornada integral em
uma única escola, o que permitiria fixar os professores
nas escolas, tendo presença diária e se identificando
com elas. A jornada integral, de 40 horas semanais, teria que ser distribuída de maneira que se destinassem
50% para as aulas, deixando-se o tempo restante para
as demais atividades, ou seja, os professores poderiam
também participar da gestão da escola, da elaboração
de seu projeto político-pedagógico, das reuniões de colegiado, do atendimento às demandas da comunidade,
além de orientar os alunos em seus estudos e realizar atividades de reforço. (SAVIANI, 2007, p. 3)

Ainda sobre a formação do professor anunciam-se conteúdos
sem mencionar a necessidade de superar formações aligeiradas e nas
mãos de empresas que tomam a educação enquanto um negócio
que visa o lucro; contrapondo-se a um projeto de formação sólida e
comprometida com uma educação que é um direito de todos os homens enquanto projeto de emancipação. Mas não se pode negar que
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para a formação dos professores a Convenção problematiza aspectos
importantes como: a mudança de foco na definição da deficiência
que muda do indivíduo para as barreiras sociais; a acessibilidade entendida enquanto condições de acesso ao meio físico, à informação
e comunicação; a educação ser assumida como um direito e não um
privilégio ou caridade; a pessoa com deficiência ter o direito à voz e
à participação social.

6. Para finalizar
Há um lema anunciado nas organizações de pessoas com deficiência que é: “nada sobre as pessoas com deficiência, sem as pessoas com deficiência”. Contrapondo-se às práticas sociais que silenciam
e oprimem diferentes segmentos sociais e dentre eles, as pessoas
com deficiência, hoje diferentes movimentos de luta pelos direitos
humanos ganharam visibilidade e espaço político com agendas pontuais de reivindicações pela dignidade da vida. Quiçá as pessoas com
deficiência organizadas agreguem forças com esses outros grupos,
segmentos e camadas sociais que também lutam pelo direito à voz
e assim imprimam resistência a um projeto político que se compromete com o mercado e não com a vida. No enfrentamento entre projetos políticos que visam à conservação dessa sociedade excludente
e projetos que buscam sua superação, ainda há esperança de que
prevaleça a vida com dignidade.
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Isabel Matos Nunes2

Unidade I

CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO
INCLUSIVA: CONTORNOS CONCEITUAIS E LEGAIS1

Resumo

Tece delimitações em torno dos conceitos de direitos humanos
e cidadania, utilizando a base teórica de Norberto Bobbio (2004) e T.
H. Marshall (1967), partindo de um contorno legal, uma aproximação entre o processo de internacionalização dos direitos humanos
e a concepção de cidadania que permeia no processo de inclusão
educacional das pessoas com deficiência. Discute os conceitos de
educação especial na perspectiva da inclusão, concluindo que não é
possível pensar e fazer políticas públicas educacionais sem ter claros
os conceitos de direitos humanos, cidadania e educação inclusiva,
que estão subjacentes a essas políticas.

Palavras-chave

Cidadania, Educação Inclusiva, Direitos Humanos.
Nos últimos anos, se tem falado muito em cidadania. Nos discursos políticos e educacionais permeiam frases como “formação
para a cidadania”, “construção da cidadania”, “exercício da cidadania”,
entre outros, como meta ou missão das instituições. Todos falam em
cidadania independente de qual lugar estejam falando, de segmentos públicos ou privados, se da direita ou da esquerda, enfim, a utilização do termo “cidadania” vem, sempre, perdendo ou ganhando
diferentes sentidos.
As escolas, de modo geral, estão se preocupando com a “preparação do individuo para a cidadania”. É comum nos Projetos Políticos
Pedagógicos das escolas brasileiras: “preparar para o desenvolvimento pleno da cidadania”. Enfim, a palavra cidadania vem sendo usada
nas mais diversas formas e enfoques possíveis, ao sabor dos interesses de diferentes grupos.
Neste trabalho, delineio a construção dos conceitos de direitos humanos e cidadania, baseando-me nos estudos dos autores já
citados, pensando a questão da inclusão/exclusão pela via do direito como construção histórica e refletindo sobre o papel da educação para efetivação e construção de novos direitos para as pessoas
com deficiência. Celso Lafer, na apresentação do livro “A era dos direitos”, de Norberto Bobbio (2004), destaca:

1 Parte da Dissertação de Mestrado defendida na UFES, no ano de 2009.
2 Mestre em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo.
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Direitos do homem, democracia e paz são três momentos
necessários do mesmo movimento histórico: sem direitos
do homem reconhecidos e protegidos não há democracia, sem democracia não existem as condições mínimas
para a solução pacífica dos conflitos. (BOBBIO, 2004, p. 06)
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Recorrendo aos escritos do italiano Norberto Bobbio (2004)
que, em sua obra “A era dos direitos” discute a razão absoluta dos
direitos do homem e parte do pressuposto de que “os direitos humanos são coisas desejáveis, isto é, fins que merecem ser perseguidos
e de que, apesar de sua desejabilidade, não foram ainda todos eles
(por toda a parte e em igual medida) reconhecida”; (p. 36). Conclue o
autor que, através dos fundamentos, é possível justificar as escolhas
feitas, e este é o meio adequado para se obter um mais amplo reconhecimento filosófico e teórico dos direitos humanos.
O autor critica a existência de um fundamento absoluto dos
direitos humanos, e afirma ser infundada e ilusória a ideia dos jusnaturalistas que estabelecem os direitos humanos como direitos naturais. A teoria dos direitos naturais ou jusnaturalismo advoga que os
direitos naturais, que nascem com os indivíduos e são imanentes à
natureza humana enquanto tal, independentemente da constituição
de qualquer comunidade política.
Considerando que as declarações nascem como teorias filosóficas, além de contestar a questão dos princípios dos direitos humanos como direitos naturais, Bobbio (2004) questiona os direitos inatos
defendidos por Kant como o direito de liberdade, sendo uma ilusão,
considerando infundada toda busca por fundamento absoluto, recorrendo assim, nas ideias dos mais renomados filósofos da história, ao
questionamento sobre os fundamentos dos direitos.
O jusnaturalismo moderno, inaugurado por John Locke, defende “a idéia de que o homem enquanto tal tem direitos, por natureza, que ninguém (nem mesmo o estado) lhe pode subtrair, e que
ele mesmo pode alienar (mesmo que em caso de necessidade, ele
os aliene, a transferência não é válida)” (BOBBIO, 2004, p. 48). E o que
seria a natureza humana? O autor levanta várias questões quanto à
busca desse fundamento.
O autor também discorda da ideia de que “todos os homens
são livres e iguais por natureza”, pois a “liberdade e igualdade dos
homens não são fatos, mas um ideal a perseguir, não são existência,
mas um valor, não são um ser, mas um dever.” (BOBBIO, 2004, pág. 49).
Essa questão fica muito clara, quando o tema é relacionado às pessoas com deficiência. Como falar de liberdade e igualdade, quando
a educação especial foi construída em uma rede paralela à comum?
A sociedade construiu a ideia de que nem todos podem frequentar a
escola e que deveria haver escola para aqueles de capacidade inferior
ou não se enquadrarem nos padrões da normalidade, como mostram
os estudos de Mazzota (2001) e Januzzi (2006).
Bobbio, discutindo a questão relativa à busca do fundamento
dos direitos do homem, enfrenta a questão relativa à conceituação
de tais direitos, concluindo que não se conseguiu, até o presente mo-
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mento, apresentar uma conceituação, efetivamente, satisfatória (BOBBIO, 2004, p. 37). Afirma o autor italiano ser muito vaga a expressão
“direitos do homem”, e a maioria das definições são tautológicas, ou
seja, não dizem nada mais do que meramente veiculam, como: “Direitos do homem são os que cabem ao homem enquanto homem”
(ibidem).
Outro grupo de conceituações parte da definição sobre o estatuto desejado ou proposto para esses direitos, e não sobre o seu
conteúdo, como, por exemplo: “Direitos do homem são aqueles que
pertencem, ou deveriam pertencer, a todos os homens, ou dos quais
nenhum homem pode ser despojado.” (BOBBIO, 2004, p. 37)
Num terceiro grupo de conceituações, mostram-se aquelas as
quais se acrescentam termos avaliativos para fazer referência ao conteúdo, como: “Direitos do homem são aqueles cujo reconhecimento
é condição necessária para o aperfeiçoamento da pessoa humana,
ou para o desenvolvimento da civilização, etc., etc.” Quanto a esta última categoria, Bobbio ainda acrescenta a seguinte crítica:
[...] E aqui nasce uma nova dificuldade: os termos avaliativos são interpretados de modo diverso, conforme a
ideologia assumida pelo intérprete; com efeito, é objeto
de muitas polêmicas apaixonantes, mas insolúveis, saber
o que se entende por aperfeiçoamento da pessoa humana ou por desenvolvimento da civilização. (IBIDEM, p. 38)

A crítica levantada por Bobbio vai ao encontro, exatamente, do
teor das “conceituações” já definidas, e estas acabam por “encaixarem-se” em uma das três categorias destacadas pelo autor. Portanto,
ante a maior profundidade da argumentação, observo que não se
pode estabelecer uma noção precisa do conceito dos direitos do homem, sendo que tal impossibilidade influirá diretamente, também,
na definição dos fundamentos dos direitos do homem, bem como na
eleição de quais seriam tais direitos fundamentais.
Fortalecido nessas e em outras discussões, sobre os fundamentos dos direitos humanos, BOBBIO (2004) afirma que os direitos do
homem são direitos históricos por mais fundamentais que sejam.
“São direitos históricos porque nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos
poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem
de uma vez por todas”. (IBIDEM p. 51-52)
Isso significa que os direitos do homem se modificaram e continuam a se modificar com a mudança das condições históricas, ou
seja, dos acontecimentos e dos interesses, das classes no poder, dos
meios disponíveis para a realização dos mesmos, das transformações
técnicas, etc. A cada dia que passa, a cada ano os problemas sociais
tornam-se mais complexos e de difíceis soluções, o que vem a demandar o surgimento de outros direitos, de acordo com o momento
atual.
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1. Cidadania e o Direito à Educação
A cidadania tem assumido, historicamente, várias formas em
função dos diferentes contextos culturais. O conceito de cidadania,
enquanto direito a ter direitos, tem-se prestado a diversas interpretações. Entre elas, tornou-se clássica a concepção de Marshall (1967)
que, analisando o caso inglês e sem pretensão de universalidade, generalizou a noção de cidadania e de seus elementos constitutivos.
Marshall (1967) analisa o desenvolvimento da cidadania na Inglaterra, e é referência para muitos outros trabalhos que tratam dessa questão. Para o autor, a cidadania seria composta dos direitos civis
e políticos - direitos de primeira geração - e dos direitos sociais - direitos de segunda geração. Os direitos civis, conquistados no século
XVIII, correspondem aos direitos individuais de liberdade, de pensamento, de liberdade de imprensa, assim como, direito de ir e vir, direito de propriedade, de segurança e outros. São os direitos que embasam a concepção liberal clássica. Já os direitos políticos, alcançados
no século XIX, dizem respeito: à liberdade de associação e reunião,
de organização política e sindical; à participação política e eleitoral,
ao sufrágio universal, dentre tantos outros. São também chamados
direitos individuais exercidos, coletivamente e acabaram incorporando-se à tradição liberal.
Os direitos de segunda geração, os direitos sociais, econômicos
ou de crédito foram conquistados no século XX, com início nas lutas
do movimento operário e sindical. São os direitos ao trabalho, à saúde,
à educação, à aposentadoria, ao seguro-desemprego, enfim, à garantia de acesso aos meios de vida e bem-estar social. Tais direitos tornam
reais os direitos formais.
Assim sendo, Araújo (2007), em trabalho no qual analisa o marco
explicativo de Marshall para o desenvolvimento da cidadania, paralelamente com o direito à educação, observa que:
[...] a descrição das etapas de desenvolvimento dos direitos de cidadania acaba obscurecendo a coexistência
das idéias de responsabilidade e de igualdade social na
“etapa” dos direitos civis e políticos, como se essas noções fossem praticamente inexistentes no Estado liberal
e exclusivas do Estado providência.(...) não enfatizam
o problema da possibilidade ou da impossibilidade de
conciliação entre a igualdade formal defendida pela democracia e a desigualdade das divisões de classe advinda do capitalismo [...] (ARAÚJO, 2007, p. 06 - 07).

Existe uma tensão interna entre os diversos direitos que compõem o conceito de cidadania (liberdade x igualdade), e que a perspectiva evolucionista do direito não daria conta de discutir. Enquanto
os direitos de primeira geração - civis e políticos - exigiriam, para sua
plena realização, um Estado mínimo, os direitos de segunda geração
- direitos sociais -, demandariam uma presença mais forte do Estado
para serem realizados.
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Considera Araújo (2007), que o modelo de Marshall induz à
idéia de que existe um caminho, uma via para a cidadania, e essa indução acaba desconsiderando a possibilidade de existência de diferentes formulações dos elementos da cidadania para os diferentes
povos, sociedades e nações.
Na concepção de Marshall (1967), a cidadania está associada à
igualdade de oportunidades e de condições, sendo assim, o exercício
da cidadania minimiza desigualdades sociais. Trazendo essa concepção para a educação, o autor esclarece que o direito à educação das
crianças está diretamente relacionado com a cidadania, mesmo que
elas não sejam visualizadas com o status de cidadãs:
A educação das crianças está diretamente relacionada
com a cidadania, e, quando o Estado garante que todas
as crianças serão educadas, este tem em mente, sem
sombra de dúvida, as exigências e a natureza da cidadania. Está tentando estimular o desenvolvimento de cidadãos em formação. O direito à educação é um direito
social de cidadania genuíno porque o objetivo da educação durante a infância é moldar o adulto em perspectiva
(MARSHALL, 1976, p. 73).

Logo, o grande desafio para a educação, de acordo com Marshall, é tornar as crianças “futuras cidadãs”; isso implica em dizer que
crianças não são cidadãs e também não são pessoas de direitos, mas
estão em formação3. Com certeza, essas questões dariam uma grande discussão, mas não é o objetivo neste trabalho. É apenas uma consideração com o propósito de analisar, nessa perspectiva, se as crianças estão em formação da cidadania, ainda não atingiram a plenitude
como cidadãs, e as pessoas consideradas com deficiência? Haveria
um tempo para o exercício de sua cidadania? Caber-lhes-ia o status
de cidadãs? É o que vamos discutir adiante.
Cidadania, na verdade, se reflete em igualdade de oportunidades, na/no educação, saúde, segurança, habitação, emprego, lazer,
entre outros. É ter igualdade de oportunidades na sociedade. Isso
tudo somado resulta em cidadania, mais do que isso, resulta em dignidade humana.
Para Marshall, a história da educação apresenta semelhanças
com a história da legislação industrial. O século XIX foi o período em
que foram lançadas as fundações dos direitos sociais, porém, os princípios dos direitos sociais como parte integrante do status da cidadania ou foi negado, ou admitido definitivamente.

3 Essa idéia hoje se contrapõe aos estudos de Sarmento e Pinto (1999), Kramer (1993), dentre
tantos outros.
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Araujo (2007) analisando a questão do direito à educação no
Brasil, aborda que
[...]se o direito à educação tem como pressuposto que
a escolarização é indispensável para o usufruto dos demais direitos de cidadania, no Brasil, com esses direitos
adaptados a diagramas (representações) baseados nos
privilégios e nas desigualdades, o caráter emancipador e
igualitário do direito à educação foi mitigado pelo próprio
sistema normativo, ou seja, o direito à educação se viu
restringido até mesmo enquanto programa (intenção).
(ARAUJO, 2007, p. 12)

A autora me leva a refletir que, se o Estado vem negligenciando
o direito à educação de modo geral, essa negligência se faz muito
mais presente ao me referir às pessoas com algum comprometimento motor, mental ou sensorial. Isso fica muito claro nos estudos de
Januzzi (2006), Mazzota (2001), entre outros, que vêm sendo desenvolvidos na perspectiva da inclusão educacional. Neste sentido, faço
a reflexão: a inclusão é um direito social, é uma obrigação ou uma
política de regulação social?
Essas reflexões também me fazem questionar, o que é ser cidadão hoje para a pessoa que carrega a marca da deficiência? Onde
está o direito à liberdade neste país onde a grande parte dos locais
não foi adaptada para pessoas com mobilidade reduzida? E a liberdade de pensamento das pessoas acometidas pela deficiência mental,
numa sociedade impregnada de preconceito? E o direito à educação
das pessoas que vivem no meio rural? E a pessoa com deficiência que
vive no meio rural?
Historicamente, conforme estudos de Mazzota (2001), as pessoas com deficiência foram marcadas pela negação desses direitos,
acredito pelo fato de também não serem consideradas como cidadãs, pois sendo “a educação um pré-requisito necessário à liberdade
civil”, os direitos civis se destinavam às pessoas inteligentes e de bom
senso que aprendessem a ler e escrever. Ou seja, nessa categoria definitivamente, não se “encaixavam” as pessoas com deficiência, porquanto eram vistas como desprovidas de intelectual humano e não
acreditavam em possibilidades de aprendizagem, muito menos de
se tornarem “úteis ao estado”.
Januzzi (2006) descreve e interpreta de forma apropriada como
se organizou a educação escolar formal, intencional ao alunado com
limitações físicas, fisiológicas
[...] desde os primórdios de nossa colonização as diferenças individuais mais evidentes foram inspirando
acolhimento, em locais às vezes mais, às vezes menos
educativos, quer em hospitais junto aos doentes, quer
em asilos com outros “desvalidos” (crianças abandonadas, órfãos, pobres) (...), nos anos de 1850, no Império
foram organizadas oficialmente duas instituições escolares especializadas. (...) enquanto a educação popular
permanecia sob a responsabilidade das províncias desde o Ato Adicional de 1834, o governo da Corte, numa
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A autora mostra que o engajamento político da sociedade civil
com a educação das pessoas com deficiência foi silenciado por muitos anos, e só a partir de interesses pessoais, vínculos familiares se começou a pensar no atendimento a esse grupo. Apesar de o governo
já ter admitido, na 1ª Constituição (1824), a educação para todos, as
pessoas com deficiência continuaram esquecidas, ou seja, não faziam
(e não fazem) parte desse “todos”, e as primeiras iniciativas foram de
organizações da sociedade civil (liderados por familiares e amigos)
através de associações ou entidades filantrópicas especializadas.
Portanto, faço a seguinte reflexão: onde esteve /está a responsabilidade direta do estado com essa parcela de cidadãos? Será que
são, realmente, considerados cidadãos? Existe relação entre o conceito de cidadania e o conceito de inclusão social? De acordo com
a perspectiva clássica, o autor T. H. Marshall diz que a educação das
crianças está diretamente relacionada com à cidadania. E em se tratando de crianças com necessidades especiais por deficiências? Elas
têm as mesmas condições e oportunidades de exercer a cidadania?
E as crianças com deficiência que vivem em áreas rurais tem as mesmas condições das crianças que vivem em áreas urbanas? Atualmente, não é difícil constatar as violações cotidianas aos direitos, um
exemplo claro, é o desrespeito ao direito de ir e vir, de pessoas com
deficiência física, pois ainda são poucas as iniciativas de construção
de rampas, adaptações em prédios, calçadas públicas, banheiros públicos, ônibus adaptados e diversas outras adaptações que são essenciais a esse direito.
Entendo que a negação desses direitos simboliza a negação
da condição de cidadãos, ou mesmo de pessoas humanas. Quando
impeço o direito à educação, ao lazer, ao transporte, à saúde, ao trabalho, dentre outros direitos da pessoa, sendo deficiente ou não, residentes em áreas urbanas ou rurais, direitos esses que são fundamentais ao cidadão, está também sendo negado o direito de ser gente,
ser cidadão.
Bobbio (2004), como já foi referido (p. 24 e 25), mostra que não
se trata apenas de enveredar numa busca do fundamento absoluto,
ou mesmo, de discussões acadêmicas em torno dos fundamentos
dos direitos humanos. A efetivação dos direitos do homem mostra,
sem dúvida, o grande passo a ser dado, sem o qual, qualquer discussão assume um caráter meramente retórico. O autor ainda destaca
que: “O problema fundamental em relação aos direitos do homem,
hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se de
um problema não filosófico, mas político.”(BOBBIO, 2004, p. 43)
Acredito, então, que a educação para a cidadania deva contemplar em seu seio a luta pela dignidade humana, ou seja, a luta
pelos direitos humanos. Telles (1999) contribui para essa reflexão
compreendendo por cidadão o indivíduo que
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sociedade agrária, iletrada, assumia educar uma minoria
de cegos e surdos, movido, provavelmente, por forças
ligadas ao poder político, sensibilizadas com esse alunado por diversos motivos, inclusive vínculos familiares.[...]
(JANUZZI, 2006, pág. 67 ).
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[...] se eleva em dignidade e direito por sobre as instituições e estruturas, por sobre o próprio Estado, que, sob licença, o governa. Cidadão é todo homem e toda mulher
sem discriminação etária, igualado pela condição humana, de onde emana todo o poder político, que somente
no seu interesse se justifica.[...] (TELES, 1999, p. 09)

Pensando no discurso da educação que pretende a preparação do cidadão, acredito que, para atingir seu objetivo proclamado,
é necessário sobretudo, assimilar o conceito de cidadão como algo
universal: não só os alunos devem se constituir como cidadãos, mas
é muito necessário que os professores e todos os envolvidos com a
educação se constituam como cidadãos. A cidadania precisa ser vivenciada por todos os sujeitos envolvidos com a educação, seja no
campo ou na cidade.
Destarte, Dutra (2006) contribui para essa reflexão, ao abordar
sobre as políticas públicas de inclusão e o papel da educação especial,
[...] o que se torna fundamental na abordagem das políticas públicas pensadas a partir dos pressupostos éticos
da inclusão social é o princípio democrático da educação enquanto exercício de cidadania.[...] Entende-se que
a cidadania se efetiva mediante a ação concreta do Estado na garantia dos direitos e a ação dos indivíduos na
sociedade,destacando-se que essa abordagem não tem
relação com políticas de assistencialismo que ainda tem
permeado alguma conceitos acerca da educação especial. A cidadania como conceito histórico, apresenta a
perspectiva das mudanças sociais, que estão atualmente
no alicerce do movimento de inclusão que pressupõe o
acesso à educação articulado com a questão da qualidade do processo educacional. [...] (DUTRA, 2006, p. 70).

Portanto, deduzo que a busca da proteção e efetivação dos direitos do homem, é o grande desafio que os governos e cada pessoa,
na condição de seres humanos, tem para se empenhar, cada qual
contribuindo, levantando questões, dialogando e lutando para alcançar esse desafio. E admito que a educação tem muito a contribuir
nessa conquista, pois, a efetivação dos direitos humanos está diretamente, atrelada ao conhecimento dos direitos. E é, justamente, assim
que a educação pode contribuir, tanto para a construção de novos
direitos como para a efetivação dos direitos para todos os cidadãos.
É com esse olhar que trago essa base teórica na discussão da
configuração da educação especial e inclusiva do município, concluindo que não é possível pensar e fazer políticas públicas educacionais sem ter claros os conceitos de direitos humanos, cidadania
e educação inclusiva (que apresento adiante), subjacentes a essas
políticas.
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A década de noventa foi marcada por um amplo debate internacional e reformas estruturais e educacionais no país, inspiradas por
organismos internacionais e caracterizadas pelo discurso da educação
para todos, pela focalização de investimentos no ensino fundamental
e pela descentralização de ações, recursos e responsabilidades (CEPAL,
1992). Todos esses acordos internacionais interferiram e incentivaram,
diretamente, a chamada “educação inclusiva” e a “inclusão educacional”, no Brasil, imbricadas no debate maior da inclusão social.
A Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em
Jomtien (Tailândia), em 1990, sob orientação do UNICEF/PNUD, expressa e reforça a importância e obrigatoriedade da educação básica.
A proposta originada dessa Conferência está voltada para a ideia de
“satisfação das necessidades básicas de aprendizagem” cuja realização exige a integração da educação às demais políticas sociais.
A proposição apresentada pela Unesco (1990) na Declaração
Mundial de Educação para todos, de “satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem” ganhou força com a representação de vários
organismos internacionais. Na organização da Conferência Mundial
de Educação para Todos, realizada na Tailândia, em 1990, houve a
participação de organismos transnacionais, como BIRD, PNUD, UNICEF, UNESCO, e a magnitude do evento evidenciou-se pela inclusão
de 155 nações e 150 entidades não governamentais. Sobre a massiva presença mundial e a participação de importantes organismos
internacionais, é mister salientar que o Banco Mundial declarou-se
como o principal patrocinador da Conferência de Educação para Todos, além de se ter colocado como atual coordenador da cooperação
técnica internacional à educação (BIRD, 1990-a). (FONSECA, 1998).
Após a Conferência Mundial, foram realizadas Importantes
conferências sobre educação, de âmbito internacional e nacional, a
primeira na China (1993), seguida da Conferência de Cúpula de Nova
Delli (Índia), realizada no período de 13 a 16 de dezembro do mesmo
ano (1993), a Conferência de Aman (Jordânia), de 1996 e a Conferência de Islamabad (Paquistão), em 1997. O Brasil realizou a sua Conferência Nacional de Educação para Todos em Brasília, de 29 de agosto
a 2 de setembro de 1994 de onde resultou um “Acordo Nacional” assinado, entre outras entidades, pelo MEC, pela UNDIME (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação), pelo CONSED (Conselho
Nacional de Secretários de Educação) e pela CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação). (GADOTTI, 2000)
A Conferência de Nova Delli deu continuidade ao debate sobre
a proposta de educação para todos, iniciada em 1990. Participaram
os nove países mais populosos do mundo: Brasil, México, China, Índia,
Paquistão, Bangladesh, Egito, Nigéria, Indonésia. Dessa Conferência,
resultou a definição de metas humanitárias como a universalização
de oportunidades para crianças, jovens e adultos, e com qualidade
e equidade, estabeleceu duas vertentes importantes: a primeira diz
respeito à ênfase no nível primário de ensino; a segunda enfatiza a
importância da escolaridade feminina para sua participação crescen-
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te no mercado de trabalho (BIRD, 1990-b; BIRD/PNUD/UNESCO/UNICEF, 1990).
Dessas Conferências, o Banco Mundial (1995) assegurou a educação básica como estratégia primordial de redução da pobreza, por aumentar a produtividade dos pobres, reduzir a fecundidade e melhorar os
índices relacionados à saúde. Nesse cenário da discussão sobre políticas
educacionais, no que tange à América Latina, Garcia (2007), destaca a
proposta da Comissão Econômica das Nações Unidas para América Latina e Caribe (CEPAL), ao estabelecer o binômio cidadania e competitividade, atribuindo à escola básica o compromisso de acesso aos “códigos
da modernidade”.
Dentre os debates internacionais impulsionadores das políticas
inclusivas, ainda destaco a declaração que resulta da Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, realizada na Guatemala
(1999), cujo propósito foi de “promover e assegurar o desfrute pleno
e eqüitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais
por parte de todas as pessoas com deficiência e promover o respeito
pela sua inerente dignidade.” Tal documento contribuiu para as políticas de inclusão na perspectiva da remoção de barreiras arquitetônicas e atitudinais e para a ideia de acessibilidade, além de trazer toda
uma gama de informações referentes aos conceitos de discriminação e deficiência.
Enfim, a Educação Inclusiva tornou-se política preferencial no
Brasil, a fim de atender às pessoas com necessidades educacionais
especiais, conforme já dito, especificamente, a partir da segunda metade da década de 90, com a difusão da Declaração de Salamanca,
da qual o Brasil é um dos signatários. Considerada uma das mais importantes referências internacionais no campo da Educação Especial,
é o documento resultante da “Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: Acesso e Qualidade”, promovida pela
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura
(UNESCO) e pelo Governo da Espanha, da qual participaram cerca de
92 países e inúmeras organizações internacionais. Entre outros pontos, a Declaração propõe que “crianças e jovens com necessidades
educacionais especiais devem ter acesso às escolas regulares, que a
eles devem se adequar (...)”, já que tais escolas “constituem os meios
mais capazes para combater as atitudes discriminatórias (...), construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a Educação para Todos
(...)” (UNESCO, 1994, p. 8-9, grifo nosso).
Em âmbito federal, diversas leis e diretrizes institucionais passaram a estabelecer o direito social de pessoas com necessidades
especiais serem incluídas na rede regular de ensino. Por exemplo, a
Constituição Federal de 1988, no inciso III do artigo 208, estabelece
que o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiências deve se dar “preferencialmente na rede regular de ensino”.
Já a Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 2008), em suas
diretrizes, destaca que:
A educação especial é uma modalidade de en-
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O atendimento educacional especializado tem como
função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para
a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no
atendimento educacional especializado diferenciam-se
daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo
substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela.
(BRASIL, 2008, p.16)
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sino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos e serviços e
orienta quanto a sua utilização no processo de ensino
e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular.

Esses princípios estão afirmados na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394/96) e nas Diretrizes Nacionais
para Educação Especial na Educação Básica (CNE/CEB, 2001). Outra
referência importante é a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (1999) e o Plano Nacional de Educação
(Lei nº 10.172/01) que dispõem sobre a organização dos sistemas de
ensino e a formação de professores visando à inclusão educacional.
Ratificam a obrigatoriedade da matrícula de todos os alunos na rede
regular, cabendo às escolas se organizarem para o atendimento às
pessoas com necessidades especiais, apontando as condições necessárias para uma educação de qualidade.
Vale destacar que, em consonância com a Declaração de Salamanca, as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Especial
(MEC/SEESP, 1998) explicitam que a escola regular deve adotar uma
nova postura, propondo, no projeto político-pedagógico, no currículo, na metodologia de ensino, na avaliação e nas estratégias de
ensino, ações que favoreçam a inclusão social e as práticas educativas diferenciadas. O pressuposto adjacente a essa diretriz, que numa
escola inclusiva, a diversidade é valorizada em detrimento da homogeneidade, oferecendo a todos os alunos maiores oportunidades de
aprendizagem.
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Embora a educação seja um direito humano, fundamental e
tenha a escola comum como via principal, direito fundamentado
na Carta Magna e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL
1996), além de ser um direito de todas as pessoas, é dever do Estado,
e obrigatória conforme preconiza o art. 308, inciso I, da Constituição
Federal, no campo educacional, as perspectivas para a efetivação na
prática dos direitos humanos estão postas na lei, mas não estão, devidamente, traduzidas em ações políticas, e por isso, na maioria das
vezes, não chegam às escolas e, menos ainda, às salas de aula.
Exemplo disso é a educação inclusiva e também a educação no
campo que vem sendo discutida com maior ênfase desde a década
de 80 e enfrenta resistências para ser efetivada na prática. Grande
número dos alunos com deficiência ainda não estão nas escolas regulares; as escolas ainda não estão todas adaptadas; e os professores ainda se sentem despreparados; as crianças com deficiência que
residem no campo, ainda estão invisibilizadas. Ou seja, as políticas
públicas nessa área, não foram, totalmente, efetivadas na prática, no
entanto, encontra-se assegurada na legislação.
A conclusão deste estudo me remete à reflexão de Bóbbio
(2004), conforme destaquei no decorrer do texto, que a cidadania se
efetiva, mediante a ação concreta do Estado na garantia dos direitos
e a ação dos indivíduos na sociedade, e que cidadania como conceito
histórico apresenta a perspectiva das mudanças sociais, que estão,
atualmente, no alicerce do movimento de inclusão, pressupondo o
acesso à educação articulado com a questão da qualidade do processo educacional.
Insta ressaltar ainda, que a proposta de inclusão escolar não
pode ser tratada como se estivesse desvinculada da luta pela melhoria e transformação da educação pública como um todo. Assim,
“incluir” pessoas com deficiências, seja de qualquer natureza, nas escolas do campo ou da cidade, em um sistema submetido à forte precarização, pode significar mais uma forma de negar-lhes esse direito
fundamental.
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CARTOGRAFANDO POLÍTICAS PÚBLICAS DE
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ESCOLAR:DE QUE DISPOSITIVOS DE ATENDIMENTOS
DISPOMOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO?1
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Texto 4

Denise Meyrelles de Jesus2
Josiane Beltrame Milanesi3
Alexandro Braga Vieira4

Resumo

Apresentamos, neste texto, como as políticas públicas educacionais do Espírito Santo vêm instituindo dispositivos para garantir
aprendizagem a alunos que demandam apoios específicos em seu
processo de escolarização. Buscamos cartografar movimentos, pelas
vozes de profissionais em atuação nas Superintendências Regionais
e Secretarias Municipais de Educação, escolas especializadas e de ensino comum. Percebe que há diferentes formas de atendimentos que
perpassam desde a oferta de trabalhos em escolas especializadas até
iniciativas voltadas para a inclusão nas escolas de ensino comum.

Palavras-chave

Inclusão, Políticas, Dispositivos.

1. Introdução
Desde 2007, o grupo de pesquisa “Políticas de Inclusão Escolar,
Formação e Práticas Pedagógicas”, vinculado à linha Diversidade e
Práticas Educacionais Inclusivas da Universidade Federal do Espírito
Santo, vem desenvolvendo os estudos “Políticas de Educação, Inclusão Escolar e Diversidade pelo olhar daqueles que as praticam: por
diferentes trilhas” e “Políticas atuais para a formação de professores: impactos e perspectivas à educação inclusiva”, respectivamente, coordenados pelas professoras Denise Meyrelles de Jesus e Maria
Aparecida Santos Corrêa Barreto. Pela via desses estudos, tivemos a
oportunidade de conhecer os diferentes dispositivos de atendimento instituídos em favor do processo educacional de alunos com deficiência no Estado do Espírito Santo, que perpassam desde o atendimento
em escolas especializadas até a inclusão nas escolas de ensino comum.
Foi dialogando com profissionais da educação, em atuação no Sistema
Estadual e Municipal de Ensino, bem como em instituições especiali1 Agências de fomento: FAPES e CNPq.
2 Professora do PPGE/CE/UFES – bolsista CNPq-PQ. Email: jesusdenise@hotmail.com
3 Bolsista de Iniciação Científica – FAPES. Aluna do Curso de Pedagogia da UFES. Doutorando em Educação – PPGE/UFES. Email: josiane_milanesi@yahoo.com.br
4 Professora do PPGE/CE/UFES – bolsista CNPq-PQ. Email: allexbraga@hotmail.com
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zadas, que tivemos a oportunidade de cartografar esses dispositivos
de apoio. Nesse sentido, procuramos, neste texto, apresentar o que
esses profissionais nos disseram sobre quais tipos de dispositivos vêm
sendo instituídos em seus municípios, visando a garantir que alunos
com deficiência tenham, também, a oportunidade de aprender.

2. Um breve diálogo sobre educação especial, escolarização
e inclusão escolar
[...] Toda criança, todo homem é educável [...] e a história
da pedagogia, assim como das instituições escolares, nada
mais é do que a implementação cada vez mais audaciosa
dessa aposta: a escolha da educação contra a da exclusão
[...]. (MEIRIEU, 2005, p. 43).

A epígrafe que abre este diálogo nos faz pensar na relevância
que o aprendizado exerce no desenvolvimento humano. Somente
quando nos conscientizamos de que podíamos e devíamos aprender
é que passamos a nos humanizar. O aprendizado está presente em
nossas vidas desde o momento em que nascemos até o momento
em que morremos. Nossa sociedade nos imprime inúmeras necessidades de aprendizado. Aprendemos a andar, a falar, a ler, a escrever,
a trabalhar, a constituir família, enfim, aprendemos a nos constituir
gente. Esta mesma sociedade que nos coloca, cotidianamente, essas necessidades de aprendizado, constituiu um espaço conhecido
por escola para que alguns conhecimentos nela fossem construídos.
Como sabemos, pois a história nos conta, esse espaço nem sempre
foi acessível a todos, pois, em diferentes espaços-tempos, grupos minoritários dela não podiam extrair conhecimentos, ficando excluídos.
Foi pela via de movimentos sociais que reconheceram a relevância que os conhecimentos construídos na escola exercem na
constituição de uma sociedade mais justa e humanitária, que passamos a lutar para que estudar fosse um direito extensivo a todos,
ou seja, mulheres, negros, jovens e adultos trabalhadores, crianças
em situação de vulnerabilidade e, nos últimos tempos, sujeitos que
apresentam algum tipo de necessidade educacional especial por deficiência, de ordem sensorial, física, psíquica ou intelectual.
Nesse movimento, vários dispositivos legais vêm sendo elaborados para que a escola seja espaço de aprendizado para todos os
alunos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN nº
9394/96), ao tratar do processo de escolarização de pessoas com deficiência, sinaliza, em seu art. 58, que a Educação Especial necessita
ser oferecida, preferencialmente, na rede regular de ensino. A União
das Nações Unidas (UNESCO) convoca as escolas de ensino comum
a se transformarem em espaços inclusivos para que crianças com e
sem deficiências possam aprender juntas. Esses movimentos têm
levado tanto a União, quanto Estados e Municípios a implementar
políticas públicas que garantam o direito a pessoas com deficiência a
aprender e estarem incluídas em nossa sociedade que se faz, a cada
dia, mais globalizada, exigente e excludente.
Recentemente temos nos deparado com o documento “Política
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Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva”,
organizado pelo Ministério da Educação, que endossa a necessária
implementação de políticas públicas para que alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação tenham garantido o acesso, a participação e aprendizado nas escolas regulares (Ministério da Educação, 2008). Esse
documento, além de definir os sujeitos a serem trabalhados pela
Educação Especial, também reforça os princípios e fundamentos das
escolas inclusivas.
Paralelamente aos movimentos construídos em âmbito nacional no delineamento de diretrizes para a implementação de políticas
públicas de Educação Especial, na perspectiva da inclusão escolar,
encontramos iniciativas também nas esferas municipais e estaduais.
O Governo do Estado do Espírito Santo, pela via da Secretaria Estadual de Educação, vem, em colaboração com profissionais da educação
e com a Universidade Federal do Espírito Santo, instituindo as Diretrizes da Educação Especial da Educação Básica e Profissional na Rede
Estadual de Ensino, cujo objetivo é:
[...] a implementação de uma política de educação especial para subsidiar o Sistema Estadual de Ensino do
Estado do Espírito Santo buscando a organização de escolas que atendam a todos os alunos sem nenhum tipo
de discriminação/exclusão; escolas estas que valorizem
as diferenças como fator de enriquecimento do processo educacional, transpondo barreiras para a aprendizagem e a participação com igualdade de oportunidades
(VITÓRIA, SEDU, 2008, p. 4).

Assim, falamos que vivemos em tempos de inclusão escolar, ou
seja, em tempos de pensar/instituir uma escola que acolhe e não exclui as diferenças humanas. Acolher o “outro” nos reporta a desafios,
pois acolher aquilo que não nos reflete é uma atitude que nos faz
repensar valores e concepções. Meirieu (2005) nos fala que acolher
é o fundamento da escola, pois a escola que exclui se afasta de seus
princípios e de sua vocação.
Abrir a Escola para todos não é uma escolha entre outras:
é a própria vocação dessa instituição, uma exigência
consubstancial de sua existência, plenamente coerente
com seu princípio fundamental. Uma escola que exclui
não é uma escola [...]. A Escola [...] é uma instituição aberta a todas as crianças, uma instituição que tem a preocupação de não descartar ninguém, de fazer com que se
compartilhem os saberes que ela deve ensinar a todos.
Sem nenhuma reserva (MEIRIEU, 2005, p. 44).

Saviani (2003) corrobora o pensamento de Meirieu (2005) assinalando que trabalhar o ato educativo é o próprio fundamento da
escola, ou seja, o motivo de sua existência, tendo esta o compromisso de produzir em cada indivíduo a humanidade que é produzida,
histórica e coletivamente, pelo conjunto dos homens, ou seja, os
“[...] elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indi-
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víduos da espécie humana para que eles se tornem humanos [...]”
(SAVIANI, 2003, p. 13).
Essas reflexões nos levam a pensar que, quando tratamos do
processo de escolarização de pessoas com deficiência, necessitamos
falar de uma escola que se adéque para atender às especificidades e
necessidades que esse alunado traz para o cotidiano escolar. É buscando entender como o Estado do Espírito Santo vem se organizando para garantir o aprendizado dessa população de alunos que nos
fizemos as perguntas: quais dispositivos educacionais estão dispostos para a garantia da escolarização de alunos com deficiência nos
diferentes municípios do ES? Há inclusão desses sujeitos nas escolas
regulares? Há apoios? Quais são os apoios? Como estão organizados?
Há trabalho especializado? Como é realizado?
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu art.
58, convoca-nos a reorganizar os sistemas de ensino com vistas a
assegurar aos alunos com necessidades educacionais especiais por
deficiência com currículos, métodos, técnicas, recursos educativos,
organizações específicas, profissionais especialistas e professores capacitados para garantir o desenvolvimento educacional desses alunos. Como o Estado do Espírito Santo vem lidando com isso?
Na busca por entender os dispositivos disponíveis para a garantia do aprendizado escolar de pessoas com deficiência no Espírito Santo, lançamos nossas lentes para os movimentos realizados
de norte a sul do Estado, ouvindo aqueles que diretamente lidam
com as questões trazidas por esses alunos para o cotidiano escolar:
professores, pedagogos, dirigentes escolares, técnicos das Superintendências Regionais de Educação e das Secretarias Municipais de
Educação, bem como especialistas que atuam nas escolas de ensino
especializado, a partir da metodologia de trabalho, aqui explicitada.

3. Como chegamos até os municípios? Falando do
percurso de caminhada
Quando decidimos desenvolver este estudo, tínhamos, como
ideia inicial, analisar a experiência de Educação Especial na perspectiva da inclusão escolar em dez municípios do Estado, contemplando
as Superintendências Regionais de Educação (SRE). Assim, trabalharíamos com um município por SRE, adotando como critério de seleção
aqueles que possuíssem um Setor/Divisão/Cargo de Educação Especial que se colocasse como responsável pela área, bem como aceitasse participar de nosso processo grupal de discussão.
Nossa proposta inicial era reunir esses dez municípios, quando possível, e, se necessário, em reuniões regionais. Tal iniciativa
nos apresentava alguns desafios, pois o deslocamento para alguns
participantes seria complicado, uma vez que alguns municípios se
distanciam até 400 km da Capital. Com o passar do tempo, chegamos à conclusão de que esse desenho metodológico não apontaria
a realidade de Educação Especial do Espírito Santo. Assim, decidimos
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convidar os profissionais envolvidos com essas questões de todos
os municípios para participar de nossas discussões nas SREs. Então,
cada SRE convidava os municípios de sua região para conosco dialogar e falar de suas políticas em ação.
Nesse movimento, tivemos um primeiro encontro no ano de
2007. O objetivo foi conhecer os trabalhos de Educação Especial na
perspectiva da inclusão escolar de cada município e apresentar dados censitários encaminhados pelas escolas/Secretarias Municipais e
Estaduais de Educação ao Ministério da Educação. Para surpresa, os
dados não retratavam a realidade vivenciada pelas Redes Estaduais
e Municipais ali presentes. Tal iniciativa culminou na realização do I
Colóquio, intitulado “Pesquisa de Políticas Públicas em Educação Especial/Inclusão Escolar no Espírito Santo: constituindo bases teóricometodológicas”, realizado nos dias 8 e 9 de maio de 2008, na UFES.
Na oportunidade, foi apresentado aos 150 participantes do colóquio os artigos “As políticas instituídas/instituintes das ações da
Educação Especial/Inclusão Escolar no Espírito Santo: iniciando o diálogo” e “Desenho das políticas públicas atuais de Educação Especial/
Inclusão Escolar de formação de professores no Espírito Santo”, respectivamente, de autoria das professoras coordenadoras das pesquisas
e seus alunos-colaboradores.
Dando continuidade aos trabalhos de pesquisa, em 2008/2009,
realizamos outro encontro com os profissionais na sede das SREs,
visando a promover uma retomada/balanço das ações até então
realizadas, principalmente do I Colóquio. Neste segundo encontro,
lançamos as seguintes questões para os profissionais presentes: qual
a política de Educação Especial implementada em seus municípios?
Quais são os dispositivos de atendimento? Quem são os alunos da
Educação Especial? E como se dá a formação inicial de continuada de
professores? A partir desses indicadores, os grupos focais externaram
como esses movimentos vinham se constituindo nas políticas públicas de seus municípios.
O conjunto de informações desse segundo encontro nas SREs
se configura como base do II Colóquio – datado para 27 e 28 de maio
de 2009 – a ser realizado na UFES – que busca refletir e apresentar
as ações que vêm sendo implementadas nos município, visando à
garantia de escolarização de alunos com deficiência. O II Colóquio
se constitui com a participação de representantes das Superintendências Regionais de Educação, Secretarias Municipais de Educação
e Escolas Especializadas.
Considerando que os dispositivos de atendimento são eixos
que necessitam estar contemplados na política pública estadual e
municipal, buscamos, no segundo encontro nas SREs, ouvir/conhecer
as formas de atendimento que vêm se instituindo no Espírito Santo.
Os diálogos estabelecidos nos permitem considerar que a matrícula
de alunos com necessidades educacionais especiais por deficiência
se materializa em todo o Estado, seja pela via das instituições especializadas, seja nas escolas da rede municipal ou estadual de ensino.
Embora nem todas as especificidades sejam contempladas e nem todos os alunos estejam incluídos nessas instituições, há grande uma
variação nas formas de atendimento.
5
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Nas palavras da professora Denise Meyrelles de Jesus:
[...] o tipo de serviço disponível parece definir a política.
Se tem a sala multifuncional, a política é de atendimento
na sala multifuncional. Se tem uma fisioterapeuta, a fisioterapeuta entra no esquema. Se tem uma APAE, mais bem
equipada, os serviços clínicos estão mais disponíveis. Se
tem uma APAE com menos serviços clínicos [...] os serviços estão menos disponíveis [...]. Então, há uma variação
grande no estado (AFONSO CLAUDIO, 2008, II Ciclo).

Nesse movimento, voltamos a indagar: quais dispositivos estão
sendo instituídos para a garantia do direito à escolarização de alunos com deficiência no Espírito Santo? Os profissionais envolvidos
na pesquisa nos falam que há movimentos voltados para a inclusão
desses sujeitos nas escolas de ensino comum, a partir de diferentes
dispositivos. Assim, nos preocupamos, neste texto, em apresentar, de
forma geral, os movimentos que vêm sendo instituídos. Nosso interesse, neste momento, não é detalhar o que ocorre em cada município ou em cada superintendência, mas cartografar, de forma ampla,
como vem se instituindo a política de atendimento ao aluno com deficiência no Estado do Espírito Santo.
Como dito, há a preocupação em garantir o direito da matrícula
desses sujeitos nas escolas de ensino comum, disponibilizando apoio
em sala de aula, pela via de trabalho colaborativo entre professor de
ensino comum e de Educação Especial, com vistas a adequar os conteúdos, metodologias e processos avaliativos para os alunos e possibilitar que os professores, com perspectivas de formação diferentes,
aprendam a trabalhar juntos, dividindo atribuições, planejamentos e
as ações desenvolvidas em sala de aula:
[...] nós temos quatro itinerantes na escola, nós somos privilegiados [...]. Eles vão lá, pegam aquele
aluno e a maioria deles faz o atendimento na sala
(ESCOLA DA REDE ESTADUAL DE MIMOSO DO SUL).
[...] na rede municipal, tem muitos surdos [...]. O professor não sabe nem falar bom-dia em LIBRAS [...]. Nós
contratamos as pessoas para fazer esse atendimento [...].
Eles estão na sala junto com o professor [...]. Eles foram
contratados para [...] está fazendo essa ponte com os
alunos. Nós estamos conseguindo ensinar aos alunos
LIBRAS porque eles não sabiam e estamos começando
a alfabetizar (REDE MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO).

De norte a sul do Estado há, também, espaços denominados salas
de recursos que apoiam esses alunos no processo de aprendizagem. Há
uma pluralidade de estruturação desses espaços, pois, em um mesmo
município ou até em uma mesma escola, há alunos que somente são
atendidos nesses espaços, outros têm suas especificidades trabalhadas
no contraturno, outros fazem uma dobradinha entre a sala de aula e a
sala de recursos. Muitas vezes, a necessidade e/ou condição do aluno é
que determina como ele será atendido nesse espaço: “[...] trabalhamos
atualmente na rede municipal com as salas de apoio para atender os alunos
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das séries iniciais de 1ª à 4ª série, em turnos alternados” (REDE MUNICIPAL
DE JERÔNIMO MONTEIRO).
Contamos, também, com o trabalho de professores itinerantes. Esses profissionais, geralmente, percorrem várias escolas levando esse trabalho especializado. Não há vínculo com uma única escola, mas com várias, onde estiver o aluno, o professor leva esse atendimento. Como esse
trabalho é realizado no contexto da escola? Em alguns casos em sala de
aula, outros na sala de recursos, no horário de aula, no contraturno, bem
como em espaços “improvisados” pela escola: “[...] nós temos professores
itinerantes de manhã [...] e um itinerante à tarde. [...] Os alunos ficam dentro
da sala de aula” (ESCOLA DA REDE ESTADUAL DE VARGEM ALTA).

Outra realidade observada no Estado do Espírito Santo é a contratação de estagiários para acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos com os alunos que apresentam necessidades educacionais
especiais. Muitas vezes, esses futuros educadores, ainda em processo
de formação, acabam por se responsabilizar pelo atendimento educacional desses sujeitos, principalmente, quando efetivada a matrícula de alunos com maiores comprometimentos:
[...] este ano eu consegui algumas estagiárias. Vinte e cinco para está dando um apoio pedagógico, principalmente com as crianças com n.e.e.
porque eu não consegui professor de apoio [...]. A escola acaba vendo as estagiárias como especialistas [...]
(REDE MUNICIPAL DE VIANA).

Até o momento, falamos em trabalhos de itinerância, salas de
recursos e ações colaborativas e contratação de estagiários. Além
desses dispositivos, os profissionais envolvidos na pesquisa nos falam que atualmente há, na escola, um espaço denominado sala
multifuncional que se configura como outra forma de atendimento. Por incentivo do Ministério da Educação, muitas escolas públicas
municipais e estaduais receberam/receberão recursos financeiros e
pedagógicos para instrumentalização desses espaços para que os
professores realizem atendimentos especializados com os alunos
que necessitam de um acompanhamento mais específico, para além
dos recebidos em sala de aula, conforme estabelecido pelo Decreto
6.571, de 11de setembro de 2008:
[...] hoje nós temos uma sala multifuncional que está
funcionando e indo bem, da forma que a gente pode
fazer [...] (REDE MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA).
[...] na rede municipal, nós temos também as salas [...]
multifuncionais [...]. Ano passado era só uma. Agora nós
temos quatro [...]. São sete professores que trabalham
nesse espaço (REDE MUNICIPAL DE COLATINA).

Fazendo um balanço, até então, das falas dos sujeitos envolvidos na pesquisa, percebemos que elas nos reportam à perspectiva de inclusão e à ideia de atendimento especializado oferecido na
escola de ensino comum. Como dito, há diferentes dispositivos de
atendimento. A falta de apoio especializado na escola comum tam-
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bém se configura em dispositivo, pois alguns municípios sinalizam
que é efetivada a matrícula de alunos com deficiência, sem apoio específico. Os professores de sala de aula são os sujeitos que buscam
diversificar as atividades para esses alunos:
[...] a rede municipal já tem feito a inclusão. Temos crianças com Síndrome de Down, mas precisamos melhorar.
Na rede estadual, os professores não têm acompanhamento nenhum. Se você tem um aluno e você acha que
ele precisa de apoio, não temos uma parceria com a
Prefeitura. Está faltando um elo com esses profissionais
(REDE MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA).
[...] nós temos o aluno incluso [...]. Não temos ainda professor itinerante na sala de aula. Sabemos que
é uma necessidade do D.A, mas nós não temos este
professor na sala de aula, o que dificulta muito o trabalho do professor. Temos, aqui do lado, a Pestalozzi
(REDE MUNICIPAL DE ICONHA).
[...] no momento [...] as salas são regulares, nós não fazemos esse atendimento especializado, nem na rede municipal e nem na rede estadual [...]. Nós estamos atendendo na sala comum com atividades diversificadas para os
nossos alunos. Nós temos alunos com necessidades especiais e deficiência tanto na zona rural quanto na zona
urbana (ESCOLA DA REDE ESTADUAL DE VILA VALÉRIO).

Como podemos ver, não dispomos de uma única política de
atendimento no Espírito Santo. O Estado é um mosaico, com diferentes formas de atendimento. Às vezes, no mesmo município, essas
diferentes ações se coadunam. A organização dos municípios e SREs
e a disponibilidade de serviços e profissionais sinalizam para um momento híbrido, no que tange à perspectiva teórica dominante. Se, por
um lado, aponta um eixo educacional, por outro, apóia-se, também,
em uma perspectiva clínica (JESUS, 2008), conforme nos relatam os
profissionais envolvidos no estudo, ao sinalizar que outra forma de
atendimento são os serviços prestados por instituições especializadas que ora se configuram como a única política de atendimento
(principalmente para os alunos com maiores comprometimentos) e
divide os atendimentos com a escola de ensino comum:
[...] A Secretaria de Educação lá é a favor da integração. Já tem uma escola que é a Pestalozzi excelente,
não precisa estar se preocupando com isso, porque os
alunos já fazem a integração na Pestalozzi [...]. A Pestalozzi é uma escola em nível de primeiro mundo [...]
(REDE MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL).
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[...] Os alunos ficam meio turno na escola e meio na APAE [...]
(APAE DE BAIXO GUANDU).

Assim, podemos perceber que há movimentos para que o trabalho pedagógico seja realizado em sala de aula, mas, predominantemente, o atendimento educacional dos alunos é “lembrado” como
se realizando em espaços fora da sala de aula comum, mesmo nos
casos em que se realiza no contexto da escola. Nesse sentido, cabe
ainda ressaltar que, para além dos trabalhos pedagógicos, também,
há a predominância de atendimentos clínicos e terapêuticos que se
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[...] lá tem a APAE que também dá o apoio. Nos apoia,
principalmente, naqueles casos em que os alunos apresentam deficiências mais severas. Aí, eles só ficam lá.
(REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE MARATAIZES).

efetivam a partir de ações distintas, a saber:

Atendimento nas instituições especializadas. Para a realização
desse atendimento, há parcerias entre a Prefeitura Municipal na cessão de profissionais e/ou contratação por parte da própria instituição. Ocorre de algumas instituições especializadas atenderem alunos
de municípios ou Estados vizinhos, dada a proximidade ou inexistência de atendimento especializado naquela região. Há ainda uma forte
tendência para que os alunos com maiores comprometimentos tenham a escola especializada como único dispositivo de atendimento
clínico e pedagógico:
[...] temos alunos no município que damos reforço, não temos pessoas para recursos especializados, como terapeuta e psicólogo [...]. Nós, da
Pestalozzi de Porto Belo, atendemos alunos de Mucurici (SOCIEDADE PESTALOZZI DE PORTO BELO).
[...] nós temos uma parceria bem legal com a Pestalozzi, porque crianças com deficiência auditiva precisam, pois, como a rede não possui, quem
atende a criança é a Pestalozzi, pena que é só uma
vez por semana (REDE MUNICIPAL DE ICONHA).
[...] o município acha mais fácil levar para outro Estado
[...]. Então a maioria vai para outro Estado. Para a Prefeitura é mais fácil. Essa é a política que está funcionando lá
hoje (REDE MUNICIPAL DE BOM JESUS).

Estando o trabalho educacional do aluno com deficiência ainda muito atrelado à necessidade do acompanhamento médico, há,
também, movimentos, em alguns municípios, em favor da contratação de profissionais da área da saúde para atendimento clínico e
terapêutico aos alunos incluídos nas escolas comuns. Embora com
vínculo na área da saúde, seu âmbito de atuação passa a ser o campo
educacional:
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Os [...] pedagogos fazem o encaminhamento para o
psicólogo e para o fonoaudiólogo [...] que fazem o
atendimento em horário alternado [...]. São dois psicólogos e dois fonoaudiólogos [...]. Todo este atendimento é feito no contraturno [...]. É preenchida uma ficha,
a criança [...] passa pela triagem dos profissionais e entra no atendimento (REDE MUNICIPAL DE CASTELO).
[...] Nós temos o apoio da Secretaria de Saúde [...]. Presidente Kennedy nos cedeu uma psiquiatra, a gente marca consulta para aqueles que moram mais na zona rural,
com psicólogo, fono [...]. Através do meu setor, a gente
dá um apoio melhor (REDE MUNICIPAL DE MARATAIZES).

Continuando com o movimento que acabamos de descrever,
soma-se também a realização de parcerias com as Secretarias de
Saúde, Assistência Social e Conselhos Tutelares para apoio ao aluno
e à escola no processo de inclusão escolar. Em alguns municípios, há,
também, uma parceria com instituições de ensino superior para desenvolvimento desses trabalhos:
[...] [Já] precisamos reunir com a saúde, com a ação social, com a escola, com o conselho tutelar e com a família
[...]. A gente tem essa sistemática, de que, quando um
caso extrapola a ação pedagógica [...], a gente senta
em grupo, convida as outras Secretarias para tentar dar
um encaminhamento (REDE MUNICIPAL DE CASTELO).
[...] a gente encaminhou estas crianças para a UVV
e eles conseguiram aparelho e, de vez em quando,
nós vamos lá para saber como está este aparelho
(REDE MUNICIPAL DE ICONHA).

Assim como o trabalho especializado, na área pedagógica, apresenta diferentes configurações, podemos perceber que o mesmo acontece com a questão clínica. A mão-de-obra que o município disponibilizar passa a ser o atendimento. Nesse movimento, além dos dispositivos
descritos, equipes multidisciplinares, constituídas por profissionais da
área pedagógica, saúde e social em apoio ao processo de escolarização
do aluno com deficiência, é outra forma de atendimento disponível no
Estado do Espírito Santo: “[...] Temos também uma equipe multidisciplinar com: psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista e professor itinerante”
(REDE MUNICIPAL DE VILA PAVÃO).
Em alguns municípios é reconhecida a necessidade de um trabalho especializado e, nesse sentido, as pessoas analisam que não
há interesse de alguns profissionais em atuar na área da saúde ou
não há profissionais formados em algumas áreas, como Psicologia
e Fonoaudiologia, dentre outras, comprometendo, assim, a política
instituída ou a ser instituída pelos municípios.
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Em outros municípios, quando há insuficiência de mão-deobra qualificada, tem-se a iniciativa de investir na formação de profissionais para suprir essa demanda, como nos relata o município
de Afonso Cláudio: “[...] Não podemos contratar ninguém porque a gen-
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[...] temos dificuldades porque, em Guaçuí, não tem
profissional que quer trabalhar como psicólogo, fonoaudiólogo na saúde. Então, a gente tem dificuldade de ter esses especialistas na saúde porque, na região, não tem pessoal formado para estar trabalhando
(REDE MUNICIPAL DE GUAÇUI).

te não tinha ninguém que fosse qualificado para trabalhar com LIBRAS”
(REDE MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO).

Qualificar mão-de-obra especializada foi a alternativa adotada.
A única? Com certeza, não, pois cada município poderá e deverá estudar a melhor maneira para lidar com esse desafio. A educação é
um direito público e subjetivo extensivo. Cabe aos gestores federais,
estaduais e municipais implementar os dispositivos necessários para
a garantia desse direito:
[...] tenho dois alunos surdos [...]. [Fulana] estamos levando para Vitória para fazer o supletivo. Esse ano ela
termina o fundamental e nós vamos colocar, ano que
vem, no Ensino Médio, para a gente vê se ela consegue fazer esse pró-libras, para ela ser instrutora de
libras, porque ela é pérola, ela é rápida em LIBRAS [...]
(REDE MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO).

Esses movimentos nos permitem cartografar os movimentos
que vêm se instituindo no Espírito Santo. Como dito, no início deste texto, cabe aos sistemas de ensino se reorganizar para atender às
necessidades que os alunos trazem para o contexto escolar. A escola
é um lugar de trabalho e aprendizado. Para tanto, precisa se pensar
cotidianamente como trabalhar com as diferenças humanas. Parecenos que há um caminho longo pela frente, mas, de antemão, já podemos dizer, há movimentos.

4. Fazendo um balanço das questões apresentadas...
A partir dessas análises, podemos perceber que, no Espírito Santo predominam os vários serviços como forma de atendimento e como
política de Educação Especial na perspectiva da inclusão escolar. Ainda
se faz presente uma forte dependência dos trabalhos realizados pelas
instituições especializadas. No entanto, políticas vêm se instituindo
no interior de cada município para que alunos com processos diferenciados de escolarização tenham seu lugar na escola. Parece-nos que a
presença de alunos com necessidades educacionais especiais por deficiência vem disparando esses movimentos, pois vemos a instituição
de ações, criação de serviços e envolvimento de diferentes profissionais
que propõem políticas em ação.
É um movimento interessante e, como nos diria Boaventura (2006,
p. 316), é necessário que provoquemos movimentos que nos permitam
ser iguais e, ao mesmo tempo, diferentes, uma vez que “[...] temos o direito a ser iguais sempre que a diferença nos inferioriza; temos o direito
a ser diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza”.
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Unidade II
Formação de professores e a Educação Especial em
diferentes contextos de ensino

Estudar...
Estudar é muito importante, mas pode-se estudar de várias maneiras...
Muitas vezes estudar não é só aprender o que vem nos livros.
Estudar não é só ler nos livros que há nas escolas
É também aprender a ser livres, sem idéias tolas.
Ler um livro é muito importante, às vezes, urgente.
Mas os livros não são o bastante para a gente ser gente.
É preciso aprender a escrever, mas também a viver, mas também a sonhar.
É preciso aprender a crescer, aprender a estudar.
Aprender a crescer quer dizer:
aprender a estudar, a conhecer os outros, a ajudar os outros, a viver com os outros.
E quem aprende a viver com os outros aprende sempre a viver bem consigo próprio.
Não merecer um castigo é estudar.
Estar contente consigo é estudar.
Aprender a terra, aprender o trigo e ter um amigo também é estudar.
Estudar também é repartir, também é saber dar o que a gente souber dividir para
multiplicar.
Estudar é escrever um ditado sem ninguém nos ditar;
e se um erro nos for apontado é sabê-lo emendar.
É preciso, em vez de um tinteiro, ter uma cabeça que saiba pensar, pois, na escola da vida, primeiro está saber
estudar.
Contar todas as papoilas de um trigal é a mais linda conta que se pode fazer.
Dizer apenas música, quando se ouve um pássaro, pode ser a mais bela redação do mundo...
Estudar é muito
mas pensar é tudo!
JOSÉ CARLOS ARY DOS SANTOS

Unidade II: Formação de professores e a Educação Especial em diferentes contextos de ensino
Objetivos da Unidade

[...] não posso ser professor sem me achar capacitado
para ensinar certo e bem os conteúdos de minha disciplina, não posso, por outro lado, reduzir minha prática
docente ao puro ensino daqueles conteúdos. Esse é um
momento apenas de minha atividade pedagógica. Tão
importante quanto ele, o ensino dos conteúdos, é o meu
testemunho ético ao ensiná-los. É a decência com que
o faço. É a preparação científica revelada sem arrogância, pelo contrário, com humildade. É o respeito jamais
negado ao educando, a seu saber de ‘experiência feito’
que busco superar com ele. Tão importante quanto o
ensino de conteúdos é a minha coerência na classe. A
coerência entre o que digo, o que escrevo e o que faço
(FREIRE, 1996, p. 103)

Unidade II

• Refletir sobre as implicações da Educação Especial/Inclusão
Escolar nos processos de formação inicial e continuada de professores;
• Assumir a escola como espaço plural e a prática docente contextualizada à necessidade de todos aprenderem;
• Propor sugestões de práticas de inclusão escolar nas escolas
campesinas, através de um planejamento com a escola, as famílias e a comunidade.

A necessidade de ruptura da escola, como instituição pensada
para poucos reforça a necessidade de ressignificação dos processos de
formação inicial de educadores e investimentos na formação continuada, pois reflexão sobre essas questões “[...] ajuda o profissional e seus
colegas de profissão a pensar sobre sua identidade e competências e
como elas são construídas, seja no âmbito individual ou coletivo, na formação acadêmica ou no campo da prática” (FOERSTE, 2005, p. 33-34).
Alarcão (2001), por sua vez, salienta que é preciso mudar o pensamento sobre a escola, refletindo sobre a vida que lá se vive, em
uma atitude de diálogo com seus problemas, suas frustrações, seus
sucessos e fracassos, com seu pensamento próprio e o dos outros.
Esse dialogo reflexivo deve ser aproveitado para que a formação continuada em contexto seja uma prática vivida no cotidiano da escola.

Unidade II: Formação de professores e a Educação Especial em diferentes contextos de ensino
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Referindo-se as mudanças apontadas por Alarcão, Nóvoa (1992)
nos diz que necessitamos falar de professores críticos, reflexivos, pesquisadores, detentores de conhecimentos e, nessa mesma linha de
raciocínio, em investimentos na formação docente por serem esses
processos necessários para se estimular o desenvolvimento profissional dos professores, no quadro de uma autonomia contextualizada da profissão docente.

Unidade II

A autonomia docente não é uma qualidade presente
em cada sujeito, mas um processo que vai, gradativamente, garantindo a assunção, por parte do professor,
de sua responsabilidade social pela condução do ensino em situações complexas, historicamente construídas e ideologicamente comprometidas. Isto só pode
ser feito com um sujeito que se sinta, se perceba como
ator de sua história, como sujeito ‘empoderado’, habilitado ao exercício do poder que advém de sua práxis
(FRANCO; LISITA, 2004, p. 10).
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Para esse autor, há necessidade de se investir positivamente
nos saberes do professor, explorando-os de um ponto de vista teórico e conceitual, pois os problemas da prática docente não são meramente instrumentais; comportando situações problemáticas que
obrigam decisões num terreno de grande complexidade, incerteza,
singularidade e de conflito de valores. Em suas palavras, “[...] as situações que os professores são obrigados a enfrentar (e a resolver) apresentam características únicas, exigindo, portanto, respostas únicas: o
profissional competente possui capacidades de autodesenvolvimento reflexivo” (NÓVOA, 1992, p. 27).
Nesse processo, o desenvolvimento de políticas de formação
continuada configura-se como possibilidade para os professores
emergirem das situações enfrentadas em sala de aula que, muitas vezes, parecem insolúveis, para sobre elas refletir, tomar fôlego e retomar
esses trabalhos, dialogar com seus pares e construir novas possibilidades de atuação, confrontando-as com aportes teóricos que também
procuram compreender o trabalho escolar na perspectiva da diversidade, pois tornar-se professor é, de fato, investir no futuro, é trabalhar,
cotidianamente, nas e sobre as aprendizagens (MEIRIEU, 2006).
Pensando sobre essa configuração formativa e, principalmente,
nos processos de formação inicial, Zeichner (1993, p. 17) afirma que,
“[...] independentemente do que fazemos nos programas de formação de professores e do modo que fazemos, no melhor dos casos só
podemos preparar os professores para começarem a lecionar”, uma
vez que a formação do educador deve ser assumido como um ato
contínuo que se estende por toda a sua trajetória profisssional.
Apostando no investimento da formação docente e na valorização do magistério poderemos vislumbrar, no contexto das escolas
de educação básica, o esboço feito por Góes (2002) da perspectiva
de educador que gostaríamos de ter, ou seja, um educador que fosse:
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Investir na formação docente é também investir na instituição
escolar como espaço de produção de conhecimento para alunos e
professores, pois esse cotidiano é um espaço propício para que professores, dirigentes escolares e professores possam vivenciar processos
de formação continuada em contexto. O trabalho educativo, a partir
de uma lógica na diversidade, deve, também, estar contemplado no
currículo de formação de todas as licenciaturas, pois precisamos superar a representação tradicional, que opõe o ensino nas séries iniciais e
nas séries finais do ensino fundamental. “[...] Não temos, de um lado,
animadores benevolentes desprovidos de verdadeiras competências
disciplinares e, de outro, conhecedores especializados, sem a preocupação de acompanhamento das pessoas” (MEIRIEU, 2006, p. 18).
Nesse movimento, esperamos a preparação de professores que
saibam buscar, na reflexão crítica da práxis, isto é, no entrelaçamento da teoria-prática, possibilidades para dialogar com a diversidade
trazida pelos educandos para o contexto da sala de aula, pela via de
uma formação que desperte a consciência crítica nesses profissionais
para auto-regular sua atividade docente, para a ministração de aulas
que não encurralem os conhecimentos historicamente constituídos
em conhecimentos escolares e da prática avaliativa como punição
ou castigo para aqueles que não se enquadram às normas escolares,
muitas vezes inflexíveis e engessadas.
Pensando nesses investimentos, falaremos de professores que
se formam pedagogos em processo (MEIRIEU, 2002), em escolas
onde todas as crianças têm a oportunidade de efetivamente aprender juntas e de professores que tomam os desafios da prática como
momentos ápices de sua atuação docente, ou seja, como nos diria
Meirieu (2002), em profissionais que transformam os desafios da prática no “momento pedagógico”:
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[...] orientado prospectivamente, atento à criança, às
suas dificuldades e, sobretudo, às suas potencialidades,
que se configuram na relação entre a plasticidade humana e as ações do grupo social. É aquele que é capaz
de analisar e explorar recursos especiais e de promover
caminhos alternativos, que considera o educando como
participante de outros espaços do cotidiano, além do
escolar, que lhe apresenta desafios na direção de novos objetivos, que o considera integralmente, sem se
centrar no não, na deficiência.
(GÓES, apud FERREIRA, 2005, p. 151-152).

[...] o instante em que o professor é levado pela exigência daquilo que diz, pelo rigor de seu pensamento e dos
conteúdos que deve transmitir e em que, simultaneamente, percebe um aluno concreto, um aluno que lhe
impõe um recuo que nada tem de renúncia [...]. Esse instante em que o professor, sem renegar seu projeto de
transmitir, descobre que o aluno, diante dele, escapa ao
seu poder [...] (MEIRIEU, 2002, p. 57-58).
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Para tanto, necessitamos de “boa” formação para todos os professores da educação básica, por ser esse um possível caminho para
o reconhecimento de que a educação não pode tudo, mas, em contrapartida, pode alguma coisa, pois uma das tarefas dos educadores
é descobrir o que “[...] pode ser feito no sentido de contribuir para a
transformação do mundo, de que resulte um mundo [...] mais humano, em que se prepare a materialização da grande Utopia: Unidade
na diversidade” (FREIRE, 1993, p. 35-36).
Nóvoa (1992, p. 28) nos diz que “[...] é preciso trabalhar no sentido da diversificação dos modos e das práticas de formação, instituindo novas relações dos professores com o saber pedagógico e científico”, principalmente ao considerarmos que a formação do educador
se alimenta “[...] de modelos educativos, mas asfixia quando se torna
demasiado (educado). A formação vai e vem, avança e recua, construindo-se num processo de relação ao saber e ao conhecimento que
se encontra no cerne da identidade profissional” (DOMINICÉ, apud
NÓVOA, 1992, p. 25).
Acreditamos que, se quisermos transformações significativas
nas escolas de Educação Básica no trabalho com a diversidade, necessitamos assumir a formação docente como compromisso de todos e,
ainda, se almejamos fazer da escola espaço-tempo para formação de
professores, necessitamos assumir os desafios e possibilidades que
constituem o ato educativo como oportunidades de aprendizado
para melhor compreender e trabalhar com/sobre o humano.
Assim, caro cursista, sua tarefa é relacionar os pressupostos
presentes nos textos dessa Unidade II com as questões presentes
nas escolas campesinas. O campo tem as suas especificidades. Nem
sempre todas as escolas desse cotidiano contam com o trabalho de
muitos professores. Há muitas escolas unidocentes nas quais atuam
um único professor que, também ocupa o lugar de dirigente e secretário escolar, merendeira e pessoal de apoio. Ensinam, registram, administram, limpam e cozinham na escola. Muitos andam horas para
chegar à escola, atuam em mais de um turno de trabalho e realizam
seus cursos de formação no período noturno. As políticas públicas
educacionais necessitam considerar essa realidade e esperamos que
continuemos juntos pensando e agindo para a promoção das necessárias mudanças na vida das escolas do campo e da cidade se inscrevem nessa perspectiva.
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Para tanto as atividades a serem desenvolvidas nessa unidade são:
Atividades Didáticas
Explorando os Textos:

b) Que sugestões você apresenta para esses processos formativos? Na medida do possível, formule as sugestões, em grupo, com
colegas de trabalho.
c) Entendendo a formação do educador como um investimento próprio, como um investimento da rede na qual você atua e como
um movimento, também, desencadeado na/pela escola, relate por
escrito como vem se conjugando a sua formação levando em consideração essas três esferas.

Sugestão - Grupo de estudo: formar grupos de até quatro componentes para trabalhar os textos e
realizar atividades propostas. Este
grupo prepara discussões para os
encontros coletivos.

Unidade II

a) Reflita sobre as políticas de formação continuada da rede de
ensino na qual você atua cuja temática centra-se na Educação Especial/Inclusão Escolar. Discorra como elas dialogam com as especificidades do campo, com as suas necessidades formativas e com o os
movimentos de inclusão escolar nas escolas campesinas.

d) Os desafios e possibilidades da prática docente são momentos fecundos de formação contínua. Atuar no contexto da diversidade é uma oportunidade de o educador se formar em contexto. Assim:
• Relate como você desenvolve sua ação docente para que seus
alunos se envolvam nas atividades que você desenvolve em sala de
aula; principalmente os com aqueles que apresentam deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação
• Como você relaciona tal situação com o enriquecimento da
sua formação como educador (a).
Acreditamos que a formação continuada deve ser entendida
como parte de nosso desenvolvimento humano e profissional, pois,
à medida que enfrentamos e vencemos os obstáculos da vida, crescemos, amadurecemos, aprendemos a olhar o mundo com outros
olhos, produzimos conhecimentos, formamo-nos continuamente.
Esse movimento nos faz refletir sobre o que temos chamado/considerado formação contínua nos dias atuais, pois não podemos encurralar esses processos somente a encontros agendados, reuniões,
planejamentos, estudos, pois nossa vida, nossa presença neste mundo, nossa atuação profissional, nossos encontros e desencontros são
movimentos que nos falam de formação.
Gostaríamos de destacar que atuar com pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação é uma grande oportunidade de formação docente. Com
eles, reavivamos nosso senso de humanidade, fraternidade, solidariedade, pois é sempre bom lembrar que somos humanos, que temos
corpo e mentes que também falham, por isso nos cabe aprender a
Unidade II: Formação de professores e a Educação Especial em diferentes contextos de ensino
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lidar com as questões da diversidade humana. Ter essas crianças em
nossas salas de aula configura-se em desafios a serem respondidos,
mas também em oportunidades para que todos possam refletir sobre essas questões, uma vez que convivemos em um mundo aonde
o valor humano vem perdendo a sua essência a cada dia.
Justamente as possibilidades formativas que a inclusão escolar
traz para o educador e os alunos que leva Mantoan a argumentar
que:
A escola tem que ser o reflexo da vida do lado de fora.
O grande ganho, para todos é viver a experiência da
diferença. Se os estudantes não passam por isso na
infância, mais tarde terão muita dificuldade de vencer os preconceitos. A inclusão possibilita aos que são
discriminados pela deficiência, pela classe social ou
pela cor que, por direito, ocupem o seu espaço na sociedade. Se isso não ocorrer, essas pessoas serão sempre dependentes e terão uma vida cidadã pela metade. Você não pode ter um lugar no mundo sem
considerar o do outro, valorizando o que ele é e o que
ele pode ser. Além disso, para nós, professores, o maior
ganho está em garantir a todos o direito à educação.
(MANTOAN, 2005, p. 2)

Assim, caro professor, esperamos que essas reflexões o ajude
a pensar nas ações políticas e pedagógicas a serem feitas para atuarmos em uma perspectiva inclusiva. Muitos desafios surgem nesse
processo e encaminhamentos precisam ser dados para que a escola seja um espaço de aprendizado para todos os alunos. Precisamos
continuar lutando pela valorização do saber docente, pela formação
inicial e continuada dos educadores, pela profissionalidade docente
e pela construção da escola que opta pela educação em detrimento
da exclusão.
Filmes recomendados
• “Meu Filho, Meu Mundo” - James Farentino (autismo)
• “Experimentando a Vida “- Elisabeth Shue (autismo)
• “Tommy” - Roger Daltrey (autismo)

Atividades Didáticas
Explorando os Filmes:
Selecione um dos filmes indicados nesta unidade e reflita sobre
a perspectiva de formação – inicial e continuada - que o educador
necessita vivenciar para garantir o ensino e aprendizagem de todos
os alunos, em especial, daqueles que apresentam necessidades mais
específicas de aprendizagem.
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Texto 1
A FORMAÇÃO DO PROFESSOR NA PERSPECTIVA
INCLUSIVA: DIÁLOGOS ENTRE A EDUCAÇÃO ESPECIAL
E A EDUCAÇÃO DO CAMPO
Maria Aparecida Santos Corrêa Barreto1
“[...] A escolha é sua,
Deficientes nas ruas,
Lutando por escola, terra e dignidade,
Uma conquista que deve favorecer toda sociedade”.
(F.T.S.- aluna da 1ª. Turma do Curso de Pedagogia da
Terra- Paulo Freire-2000)

A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais
no ensino regular requer uma revisão conceitual da estrutura curricular dos cursos de formação de professores. Este trabalho discute
a política de formação de professores, o movimento da inclusão, os
seus fundamentos e o dialogo entre educação especial e educação
do campo. As pesquisas sobre a inclusão escolar enfatizam a necessidade de reflexão sobre: as concepções, crenças e atitudes diante
da diversidade, diferença; a qualidade das ofertas educativas e da
gestão escolar; e a necessidade de rever os programas de formação
inicial e continuada de professores. O debate acerca da formação
de professores para atuação no sistema regular e na Educação Especial (Educação do Campo) tem gerado polêmica, contradições e
omissões. Torna-se imprescindível focalizar este tema na revisão dos
cursos de Pedagogia e nas demais licenciaturas, para que não fique
restrito ao campo da especialização, como sugere a Resolução CNE/
CP nº 01/2006. As discussões e análises preliminares deste estudo
anunciam a proposições para o ensino superior e torna-se evidente
a exigência de reformas educativas, de projetos de cursos de Pedagogia tendo em vista a formação de professores para o atendimento
educacional especializado e para a inclusão de pessoas com deficiência no ensino regular para atuação na educação do campo. Algumas
tensões e possibilidades que se revelam, desde essa realidade, são
apresentadas ao longo do texto.
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Resumo

Palavras-chave

Educação Especial, Formação de Professor, Educação do Campo,
Educação Inclusiva.

1 Email: cida67@terra.com.br
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A década de 80 foi marcada pelos movimentos sociais de reivindicação e luta pela democratização do ensino, acesso à escola gratuita e inserção das minorias marginalizadas e excluídas do sistema
educacional. Nessa expansão, de um lado criam-se serviços especializados em escolas públicas e, de outro, aumenta-se a implantação de
Instituições e Escolas Especializadas em todos os Estados. O foco das
políticas públicas deixa então de ser a formação acadêmica ou licenciatura e passa a enfatizar a capacitação em serviços de professores
para atender à demanda de expansão da Educação Especial.
Mediante a reforma do Estado no Brasil, as políticas públicas
sociais e educacionais compuseram o programa de reformas, cuja
elaboração e controle ficaram a cargo da União e, a execução dessas
políticas sob a responsabilidade de Estados e municípios, com a colaboração da sociedade civil, organizações não governamentais, por
meio de convênios e parcerias. A implementação de políticas como
o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária/PRONERA/INCRA, criado em 1998, vem ocorrendo por meio de convênios entre
universidades, órgãos públicos, instituições governamentais e entidades da sociedade civil
O Movimento Sem Terra-ES em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo - UFES e o Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária - INCRA, no período de 1999 a 2002 realizou o Curso de Licenciatura Plena e Pedagogia da Terra – Turma Paulo Freire,
formando a primeira turma de educadores e educadoras dos assentamentos de Reforma Agrária do Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais,
Pernambuco, Maranhão e Rio Grande do Norte. Foram 56 educandos
que concluíram o curso e atualmente se encontram totalmente engajados nos processos de educação do campo. Muitos lecionando nas
escolas de assentamentos e tantos outros coordenando cursos de
graduação em diversos estados do Brasil ou coordenando as discussões de Educação Básica do Campo por meio do Setor de Educação
do MST.
A segunda Turma iniciou em 2003 com 60 pessoas e 58 deles,
apresentaram seus trabalhos de conclusão. São educadores ligados
ao Movimento Sem Terra, ao Movimento dos Pequenos Agricultores
e a Comissão Pastoral da Terra, dos estados do Espírito Santo, Bahia e
Rio de Janeiro. 90% da turma atuam diretamente em sala de aula em
suas respectivas comunidades. Os demais atuam em processos de
educação popular em seus respectivos movimentos.
Sem dúvida essas experiências foram importantíssimas para
os assentamentos de Reforma agrária no Espírito Santo e em outros
estados. Essas são experiências pioneiras que abriram as portas para
a realização de cursos de graduação em vários estados do Brasil e
conseqüentemente vem viabilizando o acesso de populações, antes
tão excluídas, à universidade, ao saber e proporcionando melhores
condições de vida a essas pessoas.
Nas turmas especiais do Curso de Pedagogia da Terra da UFES,
já havia a disciplina de Introdução á Educação Especial, com carga
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horária de 60 horas, obrigatória, com uma necessidade de construção de um dialogo entre Educação do Campo e Educação Especial.
Tal experiência nos faz refletir sobre alguns aspectos da formação de
professores que passamos a discorrer.
A educação especial no Brasil vai se organizando ao longo das
ultimas décadas pela ampliação da rede paralela de programas assistenciais de atendimento educacional especializado em Escolas
Especiais. Tal situação auxiliou no modelo de uma rede paralela e segregada que contribuiu para que o poder público se desobrigasse:
de discutir a questão, investir na criação de cursos em nível superior
e prover ações de política pública para a formação de professores
no sistema das redes públicas estaduais e municipais. Transfere-se,
dessa forma, a responsabilidade pela educação de pessoas com deficiências às instituições especializadas, de caráter filantrópico e segregado, que passaram a ocupar e cumprir, naquele momento histórico,
o papel do Estado quanto à oferta de educação gratuita às pessoas
com deficiência.
Em razão da ausência de política de formação de professores
para o atendimento educacional especializado, observa-se que a
oferta desse serviço na rede pública tem diminuído consideravelmente a partir do final da década de 90. Algumas universidades extinguiram cursos de habilitações específicas. Na falta de professores
especializados, os serviços públicos e as escolas especiais para deficientes mentais e instituições especializadas na área da deficiência
visual, auditiva, física e outras tiveram que recorrer a cursos de extensão ou treinamento em serviço. Assim, abre-se uma lacuna no ensino superior e torna-se evidente a exigência de reformas educativas,
de projetos de cursos de Pedagogia tendo em vista a formação de
professores para o atendimento educacional especializado e para a
inclusão de pessoas com deficiência no ensino regular para atuação
na educação do campo.

2. A política de formação de professores e o movimento da inclusão escolar
A discussão sobre a formação de educadores para a educação
de todos, para a inclusão e escolarização adequada de pessoas com
dificuldades de aprendizagem surgiu a partir da Conferência Mundial sobre Educação para Todos em Jomtien, Tailândia em 1990.
Nessa tendência de direitos sociais, a Declaração de Salamanca
(1994) recomendava que a formação inicial deveria incitar em todos
os professores uma orientação positiva sobre a deficiência, de forma
que permitisse entender o que as escolas poderiam conseguir avançar com a ajuda dos serviços locais de apoio.
Observam-se, nessa proposta, duas questões básicas que dizem respeito ao contexto educacional europeu, onde esses conceitos foram elaborados: primeiro, a existência de ampla formação em
Educação Especial nos países da Europa; segundo, os professores do
ensino regular possuem formação pedagógica e tecnológica consis-
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tentes. Precisam conviver, discutir e construir práticas e saberes para
a inclusão de alunos que estavam anteriormente integrados em classes especiais ou em salas de recursos nas escolas públicas.
Cabe enfatizar que o inciso III do artigo 59 da LDBEN refere-se
a dois perfis de professores para atuar com alunos que apresentam
necessidades educacionais especiais: o professor da classe comum
capacitado e o professor especializado em educação especial.
Com base nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial
na Educação Básica (2001), são considerados professores capacitados
para atuar em classes comuns com alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, (...) foram incluídos conteúdos ou disciplinas sobre educação especial e desenvolvidas competências para:
[...] I – perceber as necessidades educacionais especiais
dos alunos;
II - flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de
conhecimento;
III - avaliar continuamente a eficácia do processo educativo;
IV - atuar em equipe, inclusive com professores especializados em educação especial (p. 33-34).

Ainda, referindo-se nas Diretrizes Nacionais para a Educação
Especial na Educação Básica (2001, p. 34)
[...]são considerados professores especializados em educação especial aqueles que desenvolveram competências para identificar as necessidades educacionais especiais, definir e implementar respostas educativas a essas
necessidades, apoiar o professor da classe comum, atuar nos processos de desenvolvimento e aprendizagem
dos alunos, desenvolvendo estratégias de flexibilização,
adaptação curricular e práticas pedagógicas alternativas, entre outras.

A formação de professores é, sem dúvida, o aspecto determinante para a efetivação de uma política de inclusão educacional. Inúmeros estudos têm demonstrado que a principal barreira para sua
efetivação é o despreparo dos professores para lidar com alunos com
significativos déficits cognitivos, psicomotores e/ou sensoriais na
complexidade cotidiana de uma classe regular (BUENO, 1999; GLAT
e FERREIRA, 2003). (...) No entanto, temos clareza de que a transformação de práticas e culturas tradicionais que conduzem à retenção, à evasão e às condições excludentes de ensino na escola, não se refere apenas
a formação de professores. (VICTOR e BARRETO, 2006, p.187).
Nesse universo conceitual, as discussões pós-LDB/96 tiveram a
colaboração de diversos autores, os quais pontuaram como principais desafios para a formação de professores numa perspectiva de
educação inclusiva: rever a concepção da formação de professores
de Educação Especial, superando os delineamentos clínicos e reabilitadores; orientar a formação a partir de enfoques mais interativos
do processo de aprendizagem para as diretrizes educacionais e curriculares do ensino regular (AINSCOW e BLANCO, 1997). Defenderam
a formação para educação inclusiva na educação básica e especia-
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lização para a Educação Especial. Observaram que as pesquisas em
Educação Especial são escassas na América Latina e os investimentos
para a pesquisa nessa área não têm sido prioridade do poder público.
Como bem lembra Bueno (1999), esta problemática afeta tanto os professores regulares, quanto aqueles do ensino especial. No
primeiro caso, verifica-se que os professores regulares não têm experiência com esse tipo de alunado, e mal dão conta, em suas classes
lotadas, de um número grande de alunos que, embora não tenham
deficiências específicas, apresentam inúmeras dificuldades de aprendizagem e/ou de comportamento. Os professores especializados, por
sua vez, vêm construindo sua formação com base no conhecimento
das dificuldades específicas do alunado que atendem, dando ênfase à diminuição ou compensação dos efeitos de suas deficiências.
Acrescente-se a isso o fato de que esses professores trabalham em
situações, quase que, individualizadas com sua dinâmica e racionalidade próprias, as quais, em grande parte dos casos, são estruturadas
sem um planejamento acadêmico e/ou sistema de avaliação consistente.
Bueno (1999) coloca quatro desafios que a educação inclusiva
impõe à formação de professores: formação teórica sólida ou uma
formação adequada no que se refere aos diferentes processos e procedimentos pedagógicos que envolvem tanto o “saber” como o “saber fazer” pedagógico; formação que possibilite dar conta das mais
diversas diferenças, entre elas, as crianças deficientes que foram incorporadas no processo educativo regular; formação específica sobre características, necessidades e procedimentos pedagógicos para
as diferentes áreas de deficiência.
A Constituição de 1988 garantiu, em seu Artigo 206, a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola: a educação como direito de todos é dever do Estado e da família (Art. 205) e
deve estender-se também ao atendimento educacional especializado, quer dizer, aos deficientes (Art. 208, Inciso III), preferencialmente
na rede regular de ensino.
De acordo com a LDB no Art. 62 “a formação de docentes para
atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades (...)”. Assim, a formação
inicial dos professores deverá se tornar exclusiva responsabilidade
das universidades ou institutos superiores de educação. Convém
lembrar que o Ministério da Educação já vem a muito apontando sobre a necessidade de incorporar conteúdos sobre necessidades educativas especiais em todos os cursos de graduação, principalmente
na área da formação de professores. Como recomenda a Portaria n.º
1.793, de dezembro de 1994: “[...] Art.1º. Recomendar a inclusão da
disciplina “Aspectos Ético-Politicoeducacionais da Normalização e
Integração da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais”, prioritariamente, nos cursos de Pedagogia, Psicologia e em todas as Licenciaturas”.
No entanto, ainda são raros os cursos de licenciatura, vide a
UFES, que oferecem ou disciplinas voltadas às especificidades de
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alunos com necessidades educativas especiais. Essa é uma questão
bastante preocupante porque o processo de inclusão escolar está
sendo implementado no país, a composição do alunado das escolas
se tornando cada vez mais diversificada, e o currículo dos cursos de
formação de professores tem dificuldades de contemplar essa nova
realidade. Em conseqüência, os futuros professores continuarão despreparados para atuar sob novo paradigma da escola aberta à diversidade, resultando em prejuízo social e acadêmico aos alunos incluídos e aos demais agentes participantes.
Para fazer frente a essa realidade, as universidades precisam urgentemente, assumir o seu papel e ser capazes de formar dois tipos
de educadores: professores do ensino regular que sejam formados
com um mínimo de conhecimento e prática sobre o alunado diversificado, contemplados nas licenciaturas em geral; e professores “especializados” nas diferentes necessidades educacionais especiais, em
nível de graduação, por meio de ênfases, nos Centros ou nas Faculdades de Educação.
Esta dupla formação docente está prevista no Art. 59 - inciso III
da LDB que diz que “[...] os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais: professores com especialização
adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a
integração desses educandos nas classes comuns”.
Estes seriam preparados para atuar no atendimento direto a
essa população (em salas de recursos, laboratórios pedagógicos ou
atendimento individualizado), na supervisão e orientação aos professores do ensino regular, bem como na gestão de sistemas educacionais visando à inclusão (Bueno, 1999; Mendes, 2002). Essa proposta
vem ao encontro do Plano Nacional de Educação – PNE (MEC /2000),
que aponta a integração entre professores da Educação Especial e da
Educação Regular como uma das ações necessárias para efetivação
da educação inclusiva. O Art. 8º, por exemplo, dita que
[...] As escolas da rede regular de ensino devem prever e
prover na organização de suas classes:
I – professores das classes comuns e da educação especial capacitados e especializados, respectivamente, para
o atendimento às necessidades educacionais especiais
dos alunos;
II – condições para reflexão e elaboração teórica da
educação inclusiva, com protagonismo dos professores,
articulando experiência e conhecimento com as necessidades/possibilidades surgidas na relação pedagógica,
inclusive por meio de colaboração com instituições de
ensino superior e de pesquisa.

As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação
Básica (2001) representam um certo avanço no sentido de responsabilizar a União, os Estados e Municípios quanto à formação continuada de professores regentes de classe comum, e recomendam o
aprofundamento de estudos por meio de cursos de especialização.
No entanto, contraditoriamente, prevê a figura do professor gene-
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[...] A formação de professores deve assegurar a aquisição de conhecimentos sobre o desenvolvimento humano e a forma como diferentes culturas caracterizam
as diferentes faixas etárias e as representações sociais e
culturais dos diferentes períodos: infância, adolescência, juventude e vida adulta. Igualmente importante é o
conhecimento sobre as peculiaridades dos alunos que
apresentam necessidades educacionais especiais (...) esses conhecimentos que o ajudarão a lidar com a diversidade dos alunos e trabalhar na perspectiva da escola
inclusiva.
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ralista, sem identificação clara de tipo, caracterização da formação
e das competências pedagógicas que esse professor deve assumir.
Esse documento já anunciava a extinção dos cursos de habilitação
em Educação Especial nos cursos de Pedagogia.
O grande desafio posto para as universidades é formar educadores para educação especial e a educação do campo, na perspectiva
inclusiva que não sejam apenas instrumentos de transmissão de conhecimentos, mas, sobretudo, de novas atitudes frente à diversidade
humana. Além disso, devem ser formados para construir estratégias
de ensino e adaptar atividades e conteúdos não só para os alunos
considerados especiais, mas para todos os integrantes de sua classe.
Cabe a Universidade, também, trabalhar com a formação continuada
dos atuais professores, e incentivar o vínculo direto entre os professores da Educação Especial e do Ensino Regular. O Parecer CNE/CP
009/2001 (p.45-46) orienta:

Na Resolução CNE/CP 01/2002 (p.3) no seu Art. 6º quando normatiza a construção do projeto pedagógico dos cursos de formação
dos docentes, no § 3º diz:
[...] A definição dos conhecimentos exigidos para a constituição de competências deverá, além da formação específica relacionada às diferentes etapas da educação
básica, propiciar a inserção no debate contemporâneo
mais amplo, envolvendo questões culturais, sociais, econômicas e o conhecimento sobre o desenvolvimento
humano e a própria docência, contemplando:
(...) II - conhecimentos sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos, aí incluídas as especificidades dos alunos
com necessidades educacionais especiais e as das comunidades indígenas (...)

Devemos, então, ter como fonte de preocupação nos cursos de
formação de professores a ênfase na aprendizagem de todo e qualquer aluno, independentemente de suas diferenças, na indissociabilidade da teoria à prática, contemplando compulsoriamente o “saber”
e o “saber fazer”, ou seja, a articulação entre a teoria e a prática. O futuro professor precisa aprender que todos seus alunos deverão participar coletivamente da construção de um saber, levando em conta
as suas necessidades, mas possibilitando-lhes oportunidades para
transformarem-se em sujeitos construtores de sua própria história.
Por outro lado, também precisamos estar alertas às propostas
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de cursos de formação de professores especialistas em Educação Especial que irão atuar com crianças e adolescentes com necessidades
educacionais especiais frente às novas perspectivas da educação inclusiva, uma escola onde a diferença estará presente.
Historicamente, na realidade brasileira, estes cursos vêm centrando esta especialização nas dificuldades específicas das diferentes deficiências. Entretanto, hoje, esta postura se confronta com os
princípios da educação inclusiva, onde a ênfase deverá ser dada às
potencialidades das crianças e adolescentes com necessidades educacionais especiais.
Estes cursos precisam ter como eixo condutor uma proposta
de formação básica voltada para a indissociabilidade da teoria e prática, o princípio de educação para todos e a formação específica que
atenda às características peculiares de uma determinada categoria
de necessidades educacionais especiais.
Nesse sentido, os estudos estão em curso e nesse momento só
nos é possível confirmar a realidade que está posta: é necessário um trabalho interdisciplinar junto a todas as disciplinas que integram a grade
curricular do curso, de modo que incluam em seus programas conteúdos teóricos, análises e discussões sobre o excluído de modo geral.
Assim, é preciso intensificar não só estudos sistemáticos sobre
a complexidade da educação e da escola já nos semestres iniciais do
curso de pedagogia, mas também realizar pela disciplina Pesquisa,
Extensão e Prática Pedagógica e dos estágios de observação e docência tanto em classes regulares, que incluem alunos ditos especiais,
quanto em outros espaços educativos. Somente assim será possível
repensar a teoria e a prática da formação do professor.
Nesse sentido, estudos de Ferreira e Ferreira, Góes e Laplane,
Martins e Mendes (2004), Mettler (2003), Padilha (2001), Kassar, Bruno e Bueno (1999), Barreto (2006; 2007; 2008) defendem a formação
inicial e continuada de professores para lidarem com a diversidade,
a formação de educadores para o atendimento educacional especializado e para o apoio e suporte à inclusão. Entendem que o papel do professor especializado, além de atender às especificidades
decorrentes da deficiência, deve priorizar o trabalho conjunto com
a família, escola e comunidade, acompanhar e apoiar o projeto pedagógico e colaborar para a adequação da prática pedagógica no
contexto escolar.
Temos um grande desafio: como dar conta dos alunos cumprirem as disciplinas da formação geral reafirmando a educação especial como parte integrante e indissociável do curso de formação do
profissional da educação? Uma outra preocupação se coloca, hoje,
onde e como se dará a formação mais específica do professor, para
atuar mais diretamente com os deficientes mais comprometidos e/
ou lesados, aqueles que nem sequer chegavam à educação formal?
Esses autores propõem uma relação dialógica, ação reflexiva e
trabalho cooperativo entre o ensino regular e o especial para que sejam identificadas as necessidades especiais dos alunos, as de ensino,
e a criação de estratégias didático-metodológicas que promovam a
aprendizagem e favoreçam o acesso ao conhecimento, aos instru-
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mentos materiais e culturais produzidos pela comunidade.
O professor para a educação especial deve saber buscar o específico no geral, na totalidade do saber construído e historicamente
socializado; sua formação dar-se-á em permanente embate da teoria
com sua prática pedagógica e com a extensão e a pesquisa daí decorrente. Como tal, deve ser pensada no bojo das reformulações que
vêm sendo realizadas nos cursos de pedagogia, concebendo, assim,
o trabalho do professor orientado por uma intencionalidade dirigida para a formação humana por meio de conteúdos e habilidades
de pensamento e ação, implicando escolhas, valores e compromissos éticos, vinculados a processos metodológicos e organizacionais
voltados para a apropriação, re-elaboração e produção de saberes e
modos de ação.
Porém, fazer mudanças/reestruturações curriculares, incluindo
ou excluindo disciplinas ou conteúdos de uma ou outra, não é o suficiente para que se tornem adequados às novas realidades sociais
emergentes. É preciso ir além dos interesses políticos e corporativistas e avaliar as reais contribuições de uma ou outra disciplina, de
um ou outro conteúdo nos currículos de formação do profissional da
educação, em dado momento da história.
A formação do profissional da educação deve inserir-se nesse
mundo de mudanças e ser repensada com base nessas novas realidades e exigências da contemporaneidade. É preciso garantir ao futuro
professor não só uma incontestável cultura geral, na qual se inclui as
diversas vivencias na universidade, como também o acesso a outras
linguagens e formas de comunicação.
Vale ressaltar que, em nossa opinião, vem sendo criada uma
falsa dicotomia entre educação inclusiva e Educação Especial, como
se o advento de uma representasse a descontinuidade da outra. Na
realidade, ocorre justamente o contrário. Em um sistema educacional
inclusivo torna-se fundamental a especificidade da experiência em
processos diferenciais de aprendizagem da Educação Especial, tanto
como campo de conhecimento quanto como área de atuação aplicada.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia
resultam, pois, do determinado na legislação em vigor e no Parecer
CNE/CP nº. 05/2005 (p. 11-13) onde se referem a formação do pedagogo. Nessa perspectiva afirmam:
...tem que se destacar a importância desses profissionais conhecerem as políticas de educação inclusiva e compreenderem suas implicações organizacionais e pedagógicas, para a democratização da
Educação Básica no país. A inclusão não é uma modalidade, mas um princípio do trabalho educativo.
Inclusão e atenção às necessidades educacionais
especiais são exigências constitutivas da educação
escolar, como um todo. Por conseguinte, os professores deverão sentir-se sempre desafiados a trabalhar com postura ética e profissional, acolhendo os
alunos que demonstrem qualquer tipo de limitaUnidade II: Formação de professores e a Educação Especial em diferentes contextos de ensino
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ção ou deficiência (...). Por isso, sobremaneira, os Licenciados em Pedagogia, uma vez que atuarão na
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, níveis do sistema educacional que vêm
abrigando maior número de pessoas com necessidades especiais, deverão ser capazes de perceber
e argumentar sobre e pela qualidade da formação
humana e social em escolas e organizações, incentivando para que haja a convivência do conjunto
da sociedade, na sua diversidade, em todos os ambientes sociais. (...) merece, igualmente, destaque a
exigência de uma sólida formação teórico-prática
e interdisciplinar do Licenciado em Pedagogia, (...)
torna-se imprescindível que, no decorrer de todo o
curso, os estudantes e seus professores pesquisem,
analisem e interpretem (...).
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3. Algumas considerações provisórias
As reflexões e estudos realizados indicam a necessidade de
incluir na agenda dos cursos de formação de professores, e demais
licenciaturas, a discussão sobre como articular os conhecimentos, os
fundamentos e práticas de educação inclusiva na grade curricular e
no projeto pedagógico dos cursos do ensino superior.
Esses estudos anunciam a importância da reflexão sobre a cultura escolar: os pensamentos, crenças, valores e hábitos compartilhados que influenciam a maneira como os professores, pais e gestores
escolares lidam com a diversidade, com os desafios e barreiras enfrentadas no processo de aprendizagem dos alunos.
A formação de educadores para o atendimento educacional
especializado e para o apoio e suporte ao professor do ensino regular não pode se distanciar do que propõem os teóricos da formação
geral de professores. Enfatizam uma formação envolvendo múltiplos
saberes - formação pessoal e profissional produzidos pelas ciências
humanas da educação; saberes disciplinares - formação inicial e continuada nas diferentes áreas do conhecimento; saberes curriculares
relacionados ao projeto de ensino - aos conteúdos, métodos, técnicas de ensino para a formação dos alunos; a proposta no âmbito da
escola - os saberes da experiência, da prática cotidiana que provêm
da cultura (SHON e NÓVOA, 1995, FREIRE, 1998).
Esses aspectos são essenciais na formação de professores para
o ensino regular e especial. Este último, além das questões apontadas, deve: aprofundar o conhecimento relativo às pessoas com
deficiência, suas necessidades, a formação da identidade, o desenvolvimento da autonomia pessoal, social e intelectual; avaliar as necessidades específicas e educacionais especiais; dominar as metodologias específicas e as estratégias didático-metodológicas de acesso
ao conhecimento, às artes e à cultura.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação
em Pedagogia (2006) focalizam mais a educação para a diversidade
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[...] Dessa forma, entendemos que, ao mesmo tempo em
que os princípios norteadores da educação inclusiva (o
direito de todas as crianças à educação, o respeito às necessidades, interesses e capacidades de aprendizagem
de cada criança, o acesso das pessoas com necessidades
educativas especiais às escolas comuns e a importância
de uma pedagogia centrada na criança, etc.) exigem dos
professores do ensino regular conhecimentos específicos sobre os alunos com necessidades educacionais
especiais, exigem, também, que os professores especialistas em diferentes áreas de atuação em Educação Especial tenham formação com ênfase não no possível déficit do aluno, mas, fundamentalmente, valorizando suas
potencialidades e possibilidades (BARRETO, 2006 p.89).
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e multiculturalidade e apresentam um discurso vago e genérico sobre a formação de professores para o atendimento às necessidades
educacionais especiais. Há omissão quanto às competências para
o trabalho conjunto de professores do ensino regular e especial no
contexto escolar, quanto às práticas de ensino cooperativo e articulação entre essas áreas do conhecimento.
Nesse sentido, Peterson (2006) opina que os programas de inclusão não podem ser bem-sucedidos em escolas públicas se ambos,
professores da educação geral (do campo) e da Educação Especial,
não forem capacitados para implementar programas de ensino colaborativo.
Assim de acordo com Barreto :

E mais, que os futuros especialistas tenham consciência e instrumental teórico que lhes permitam refletir e analisar o contexto escolar em seu conjunto de forma que possam contribuir efetivamente
na busca de soluções, objetivando o aprimoramento dos processos
de escolarização, objetivando uma efetiva diminuição da exclusão
escolar. Consideramos que todos nós professores devemos assumir
a responsabilidade na formação dos propósitos e condições da escolarização de todos os alunos. Sendo assim, a formação do professor
na perspectiva inclusiva: diálogos entre a Educação Especial e a Educação do Campo necessita de continuidade.
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Texto 2
O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL E SUAS
CONTRIBUIÇÕES NA INCLUSÃO DA CRIANÇA COM
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS
Sonia Lopes Victor1

Resumo

Palavras-chave

Inclusão, Brincadeira de faz-de-conta, Deficiência, Abordagem
histórico-cultura

Unidade II

O presente artigo pretende apresentar, a partir das teorias sobre a brincadeira infantil dos autores representantes da abordagem
histórico-cultural, elementos que nos permitirão discutir a temática
para a educação na perspectiva da inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais tendo como referências duas experiências de pesquisa.

1. Introdução
Nos estudos sobre o desenvolvimento infantil, Vygotsky mostra
que não é correto definir o jogo infantil como uma atividade que dá
prazer à criança, porque muitos jogos, no final da idade pré-escolar,
causam-lhe desprazer.
Para Vygotsky (1991), muitos teóricos desprezam os motivos
que levam a criança à ação, preferindo estudar o seu desenvolvimento a partir das funções intelectuais. Devido a isso, criam dificuldades
no entendimento do processo de desenvolvimento da criança. Assim, não percebem como as mudanças nas necessidades das crianças estão diretamente relacionadas aos incentivos e motivações que
as levam à ação e que acompanham gradativamente o seu desenvolvimento e a sua percepção da realidade. Dessa forma, diz que “[...]
se não entendermos o caráter especial dessas necessidades, não podemos entender a singularidade do brinquedo como uma forma de
atividade” (VYGOTSKY, 1991, p.106).
Como explica Vygotsky, para resolver essa tensão, a criança em
idade pré-escolar envolve-se num mundo ilusório e imaginário, onde
os desejos não realizáveis podem ser realizados, e tal mundo é o que
esse autor definiu como brinquedo.
De acordo com Leontiev (1988), colaborador nos estudos de
1 Pedagoga pela Universidade Federal do Espírito Santo. Mestre em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos  SP. Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo. Professora da
Universidade Federal do Espírito Santo, do Centro de Educação do Departamento de Fundamentos da
Educação e Supervisão Escolar. Email: solovic@hotmail.com
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Vygotsky, o brinquedo surge a partir das necessidades da criança
em agir, em relação não apenas ao mundo dos objetos diretamente
acessíveis a ela, mas também em relação ao mundo mais amplo dos
adultos. Essa contradição de querer agir sobre a realidade objetiva,
mesmo não tendo condições para tal, faz com que surja o brinquedo.
Por isso, é necessário compreendê-lo a partir de sua origem, com o
propósito de saber lidar com a sua manifestação na infância, submetendo as crianças às suas leis próprias de desenvolvimento, porque,
caso contrário, podemos nos deparar com a paralisação do brinquedo, no lugar do seu controle.
Para Elkonin (1980), no jogo são reconstruídas, sem fins utilitários, as relações sociais. Nesse sentido, afirma que, embora o jogo
pareça estar ligado mais à esfera do irreal (fantasia, imaginação, sonhos), porque nele as crianças utilizam objetos e ações substitutivos
para realização da brincadeira, isso não acontece, pois é a realidade
circundante que é decisiva para o surgimento do jogo. Para tanto, essa
realidade divide-se em duas esferas: a dos objetos e a das atividades e
relações humanas, sendo a segunda a sua maior influenciadora. Dessa
forma, considera que são precisamente o papel e as ações ligadas organicamente com ele que constituem a unidade do jogo.
Para o estudo do jogo, Elkonin recomenda que não separemos
os processos psíquicos que o envolvem, senão esse poderia perder
totalmente a sua originalidade qualitativa como atividade peculiar
da criança. Contudo, o autor observou em suas pesquisas alguns aspectos que estão presentes no jogo protagonizado, como os papéis
assumidos no momento da brincadeira pela criança, as suas ações lúdicas de caráter sintético para desenvolver o papel, o emprego lúdico
dos objetos e as relações autênticas entre as crianças para direcionar
o jogo. Enfim, todos esses aspectos evoluem a partir ou em torno da
definição do papel a ser protagonizado pela criança na brincadeira.
Referindo-se aos temas dos jogos das crianças, o mencionado
autor diz que esses são variados, representam as condições concretas da vida da criança e se modificam de acordo com as condições
amplas de sua vida e as condições restritas de seu desenvolvimento.
Dessa forma, o conteúdo do jogo pode revelar o grau de envolvimento da criança na atividade do adulto.
Portanto, para o referido autor, o fundamento do jogo é social,
porque nasce ao longo do desenvolvimento histórico da sociedade,
como resultado da mudança de lugar da criança no sistema de relações sociais. Para ele, os jogos protagonizados são um modo peculiar de penetração na esfera, vedada para as crianças, da vida e das
relações dos adultos. Nesses jogos, as crianças não só reconstituem
uma esfera do trabalho dos adultos inacessível para elas, como também os afazeres domésticos nos quais participam mais diretamente.
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O brincar é um dos componentes do currículo da Educação Infantil. No entanto, a sua posição dentro desse currículo tem corrido
riscos, porque, na melhor das hipóteses, o brincar é freqüentemente
relegado a atividades, brinquedos e jogos que as crianças podem escolher depois de terminarem seu “trabalho” (MOYLES, 2002).
Mas os educadores esquecem, muitas vezes, que o brincar,
além de proporcionar alegria e divertimento, desenvolve a criatividade, a competência intelectual, a força de estabilidade emocional e
afetiva e a socialização da criança, atuando como fator significativo
para a aprendizagem.
Com o objetivo de contribuir na discussão sobre o papel do
brincar no currículo da Educação Infantil e na educação de crianças
com necessidades educacionais especiais de base orgânica, passamos a apresentar duas pesquisas que desenvolvemos: a primeira,
sob o título “Aspectos presentes na brincadeira de faz-de-conta da
criança com síndrome de Down”, foi desenvolvida como um dos prérequisitos para a conclusão do nosso curso de doutorado em Educação; e a segunda, sob o título “O jogo, a mediação pedagógica e a
interação entre a criança com deficiência mental e a criança com o
desenvolvimento típico”, pretendeu dar continuidade aos estudos da
relação entre esses dois fenômenos.
A abordagem histórico-cultural representada pelos autores soviéticos L. S. Vygotsky, A. N. Leontiev e D. B. Elkonin foi o aporte teórico que permitiu refletir, discutir e encaminhar os resultados obtidos
nesses trabalhos.
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2. Duas experiências de investigação da brincadeira da
criança com necessidades educacionais especiais

2.1. Pesquisa 1 – Aspectos presentes na brincadeira de
faz-de-conta da criança com síndrome de Down
Em linhas gerais, a referida pesquisa foi definida como qualitativa, aproximando-se da abordagem etnográfica. Teve como participantes quatro crianças – um menino e três meninas – que freqüentavam duas classes especiais de uma escola pública destinadas
à Educação Infantil de crianças com deficiência mental; os métodos
utilizados para a coleta dos dados foram a observação participante, a
entrevista semi-estruturada e a análise documental; os dados da observação participante foram registrados por meio da videogravação
e tal forma de registro permitiu a descrição e análise de 102 episódios
de brincadeiras de faz-de-conta desses participantes, desenvolvidos
durante 47 dias letivos nas classes especiais e no parque de uma escola da rede estadual de ensino, localizada na cidade de São Paulo.
De forma geral, nossos dados mostraram que as quatro crianças com síndrome de Down desenvolveram brincadeiras de faz-deconta com temas que, em sua maioria, representavam as relações sociais e de trabalho entre as pessoas. Não registramos nenhum caso
de ausência de brincadeira de faz-de-conta, embora algumas crian-
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ças apresentassem uma freqüência maior do que outras.
De acordo com os dados, todas as crianças participantes dessa
pesquisa, dentro do período de nossas observações, gastaram um
tempo significativo brincando de faz-de-conta.
Durante as brincadeiras, foram apresentadas situações domésticas, que se dividiam entre os temas que destacavam os cuidados
com a prole e as atividades domésticas diárias, principalmente, da
mãe dona-de-casa (cozinhar, lavar, arrumar, etc.) e representações de
situações domésticas envolvendo toda a família (pai, mãe, filho, etc.).
Houve também representações das situações escolares destacando
atitudes estereotipadas da professora e dos alunos mediadas por materiais (papel, canetas, cola, etc.) e equipamentos escolares (carteira,
lousa, etc.), que pareciam definir as atividades que seriam realizadas.
Além disso, registramos o desenvolvimento de temas lúdicos
que destacavam as relações de trabalho que mostraram a representação de papéis de variados profissionais, como cabeleireira, artista de
circo (apresentador, mágico, palhaço, etc.), médico, dentista, jogador
de futebol, fotógrafa e peão de boiadeiro. Esses papéis foram mediados pela manipulação de objetos, como bola de futebol, máquina fotográfica de brinquedo, peças de brinquedos de encaixe, cavalo-depau, chapéu, etc., mas também por ações e/ou falas protagonizadas
relativas ao personagem social que estava sendo representado. Por
exemplo, na representação do papel de cabeleireira, a criança alisou
os cabelos de outra colega, que estava sentada de costas para ela
com as pernas enfiadas entre o assento do banco e o encosto, como
se estivesse penteando os cabelos.
Assim, tanto o critério verbal quanto o de natureza comportamental foram utilizados para delimitarmos os episódios considerados como faz-de-conta.
Mediante a análise dos episódios de faz-de-conta intitulados
por nós, de acordo com seus aspectos mais significativos, construímos o seguinte quadro:2

2 Para a organização dos diversos temas lúdicos, utilizamos como modelo a classificação elaborada por
Moraes e Carvalho (1994) para a sua pesquisa, que objetivou analisar elementos das brincadeiras de
faz-de-conta de crianças de quatro anos.
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Quadro 1 – Episódios de faz-de-conta organizados de acordo com os seus temas

Temas

Atividades

Atividades domésticas

Brincar de casinha, cuidados com a prole, brincar de
família
Casamentos, batizados, aniversários, velórios, enterros, etc.
Missas, passeatas, festa junina, rodeios, etc.

Papéis sociais

Profissões, médico, professora, etc.

Aventura

Brincadeiras de heróis, tesouro, monstros, guerra,
polícia e ladrão, etc.

Transportes

Dirigir carros, avião, ônibus, trem, etc.

Esportes

Jogos como futebol, camping e pescaria

Edificações

Construção de casas, castelos, bolos, estradas

Manipulação de objeto/
brinquedo com indícios
de faz-de-conta

Quando a criança manipula o objeto ou brinquedo
temáticos, utilizando as suas funções padronizadas
socialmente, não se percebendo um tema explícito
que indique a imersão dela em um episódio de fazde-conta

Unidade II

Acontecimentos sociais
domésticos ou microssociais
Acontecimentos sociais
não domésticos ou macrossociais

Inclui episódios de leitura simulada (revistas em
quadrinhos e livros infantis) que têm imagens e
letras, conversa com a imagem no espelho (quando
não conseguimos deduzir qual papel está sendo
Representações apoiadas
representado pela imagem no espelho, apesar de
em imagens e letras
notarmos, pelos gestos e expressões faciais da criança participante, uma interação com a sua imagem) e
conversa com gravuras e fotos das revistas (apenas
imagens de objetos, animais, pessoas, etc.).

Os temas identificados foram, em seguida, submetidos a uma
categorização.
A categoria (1) acontecimentos sociais domésticos ou microssociais foi elaborada para englobar episódios que representassem situações que envolvessem apenas o grupo familiar e membros próximos a ele. Imaginamos e selecionamos, dentro de nosso universo de
episódios de faz-de-conta, acontecimentos sociais que não se identificaram com a simples atividade doméstica de brincar de casinha, de
cuidar da prole ou brincar de família.
A categoria (2) acontecimentos sociais não domésticos ou macrossociais incluiu um conjunto de situações que ocorrem na sociedade, mas que não se limitam a um pequeno grupo de pessoas, e sim
a um público maior.
A categoria (3) manipulação de objetos/brinquedo com indícios
de faz-de-conta representou os episódios nos quais a criança manipula o objeto ou brinquedos temáticos, utilizando as suas funções
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padronizadas socialmente, sem que tivéssemos percebido um tema
explícito que indicasse a imersão dela em um episódio de faz-deconta.
A última categoria organizada por nós foi a que reuniu (4) representações apoiadas em imagens e letras e originou subcategorias.
A primeira delas recebeu o título de (a) leitura simulada. Nessa subcategoria, a criança parece fazer de conta que está lendo revistas em
quadrinhos e livros de histórias infantis. O outro tema é o que chamamos de (b) conversa com a imagem no espelho. Aqui não conseguimos deduzir qual papel estava sendo representado pela imagem
no espelho, apesar de notarmos, pelos gestos e expressões faciais da
criança participante, uma interação com a sua imagem. Por último,
incluímos nesta categoria (c) conversa com gravuras e fotos das revistas, onde a criança parecia manter um diálogo com imagens de objetos, animais e pessoas.
Nessa pesquisa, investigamos as relações entre a criança com
síndrome de Down e a sua brincadeira de faz-de-conta, examinadas
em seus vários aspectos, como a relação da fantasia e dos elementos
da realidade; a comunicação lúdica; o papel, as regras, o gênero e a
situação socioeconômica; o uso do objeto e do espaço lúdicos e as
relações sociais.
Quase não existiram atos lúdicos mediados pelas representações de elementos do fantástico, como fadas, bruxas, super-heróis e
personagens de desenhos da TV. Registramos alguns episódios nos
quais as crianças utilizaram fantasias e roupas comuns (roupas e adereços que ficavam em uma caixa de papelão no “canto da fantasia”)
e não pareciam representar uma situação para qual pudéssemos dar
um tema. As crianças pareciam se interessar por temas cujo papel do
personagem-chave sabiam interpretar.
Os dados mostraram que o jogo nasce e se desenvolve conforme as condições da vida da criança na sociedade. Dessa forma,
vimos que, desse tipo de jogo, fizeram menos parte do enredo os elementos e fatos do fantástico do que os elementos e acontecimentos
da realidade externa.
A comunicação lúdica durante a brincadeira de faz-de-conta
mostrou basicamente que a criança, embora estivesse próxima a outra lançando e trocando olhares e até mesmo abordando-a verbalmente, parecia falar consigo mesma, existindo apenas um fragmento
de um diálogo que aparentemente não exigia um interlocutor explícito, mas alguém que permitisse a representação do seu papel, sem
necessariamente interagir, mesmo quando o convite era expresso
formalmente por uma das partes para brincar junto.
Desse modo, o papel se instalava sem que a brincadeira fosse
planejada e comunicada ao outro. A criança iniciava sua representação e envolvia os colegas em torno dela, mas eles não sabiam ou
pareciam não saber que brincavam de um tema qualquer.
A comunicação lúdica constituída como fala protagonizada
apresentou variações no anúncio da brincadeira, na dicotomia brincadeira e realidade e nos diferentes modos de se relacionar com o
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objeto ou com o outro. Notamos um maior domínio da linguagem
pela criança com deficiência mental nessas variações. A linguagem
parecia tornar-se mais plástica e indicar um maior número de detalhes, apresentando-se de forma diferente da habitual utilizada para
interagir com professores, pais e colegas em situações lúdicas e nãolúdicas.
Os resultados das observações mostraram que as brincadeiras
das crianças-participantes dessa pesquisa apresentaram caráter temático. Elas reconstruíram os papéis sociais a partir das ações genéricas típicas e organicamente ligadas. No entanto, representaram
esses papéis caricaturando os seus personagens, isto é, enfatizavam
o autoritarismo da professora em seus comportamentos e verbalizações lúdicas.
Percebemos, também, que a criança muda de papel à medida
que necessita inserir um novo personagem na brincadeira.
No que se refere ao gênero, tanto as meninas participantes
dessa pesquisa quanto o menino ocupavam um espaço restrito para
desenvolver seus episódios de faz-de-conta, como os cantos temáticos ou uma pequena parte da sala de aula.
A posse do objeto foi o primeiro aspecto observado por nós
no que se refere à sua utilização lúdica. O desejo de possuir o objeto
parecia superar a possibilidade da brincadeira conjunta.
Os objetos também pareciam indicar o papel a ser representado. O cavalo-de-pau e o chapéu, por exemplo, sugeriam a representação do pai que ia e vinha do trabalho; a bolsa e a boneca estruturavam
o papel da mãe; o jaleco branco induzia à representação de médico;
livros, canetas, papel e bolsa conduziam ao papel de professora.
Os significados dos objetos são conhecidos pelas crianças por
meio de sua vivência cotidiana. Mas, no faz-de-conta, os sentidos a
eles atribuídos não são os mesmos. Os objetos são substituídos por
outros de acordo com a necessidade da criança.
Quanto às relações sociais, conforme os registros, as agressões
de todos os tipos, físicas e verbais de ambas as partes, impossibilitavam as crianças da classe especial de brincarem junto com as crianças
das salas de Educação Infantil. Geralmente, quando a criança da classe especial participava das brincadeiras de faz-de-conta promovidas
pelas crianças das classes de Educação Infantil, ela representava um
papel de coadjuvante, submetendo-se às ações lúdicas das outras
crianças com desenvolvimento típico. No entanto, apesar disso, a
participação da criança com síndrome de Down nessas brincadeiras
revelava que ela apresentava condições concretas e latentes para as
brincadeiras conjuntas. Mesmo falando pouco ou não falando, repetindo o comportamento de outras crianças, deixando-se levar pelas
imposições dos colegas, etc., ela parecia se favorecer com essa participação, pois adquiria um repertório maior de temas e ações lúdicas
para a representação de seus personagens solitários ou em conjunto
com um ou mais colegas da classe especial.
Conforme o conceito de zona de desenvolvimento proximal de
Vygotsky (1991), constatamos que, na brincadeira conjunta, há con-
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dições maiores de a criança com déficit intelectual se desenvolver a
partir do que aprende com o outro, que lhe dá sugestões ou até mesmo a conduz ou, simplesmente, quando ela tem como suporte para
a brincadeira as lembranças de suas observações das ações entre os
indivíduos no cotidiano e dos colegas em suas brincadeiras.
A análise dos dados obtidos destacou que a criança com deficiência mental apresenta dificuldades para iniciar e dar continuidade às
ações que interpretam os papéis sociais em suas relações cotidianas
e de trabalho na situação de brincadeira de faz-de-conta, porque lhe
falta conhecer a realidade externa que ultrapassa o limite de sua realidade circundante. Além disso, considerou-se a ínfima interação entre a criança com desenvolvimento típico e a criança com deficiência
mental como um dos motivos para sua performance limitada na brincadeira de faz-de-conta e para a sua dificuldade de inserção nas brincadeiras promovidas pela primeira. Concluímos, ainda, que a pouca
e ineficiente mediação do professor tanto para conduzir o aluno ao
conhecimento por uma via não verbal, como a brincadeira, quanto
para promover e favorecer situações de inter-relacionamentos entre
esses dois tipos de crianças no ambiente escolar, está permitindo sentimentos e atitudes de exclusão na escola, contrários à perspectiva de
inclusão que atualmente tem fundamentado a educação para todos.

2.2. Pesquisa 2 – O jogo, a mediação pedagógica e a
interação entre a criança com deficiência mental e a
criança com o desenvolvimento típico
Nessa pesquisa, interessou-nos retomar as análises dos resultados obtidos na pesquisa apresentada anteriormente, a fim de caminhar em nossas reflexões teórico-empíricas e abrir a possibilidade de
reverter esses dados de forma positiva, contribuindo com o movimento de educação inclusiva da criança com deficiência mental que apresenta necessidades educativas especiais, tendo por referência a atividade lúdica da criança expressa em sua brincadeira de faz-de-conta.
O nosso olhar tentou captar, principalmente, as interações entre as crianças com deficiência (Síndrome de Down) e as crianças com
desenvolvimento típico e, também, o movimento entre as iniciativas
e redimensionamentos das ações dos alunos de iniciação científica,
no sentido de observar os rumos e as temáticas das brincadeiras da
criança com deficiência; dar sugestões e organizá-las durante os encontros do grupo de pesquisa a fim de fazer fluir a brincadeira dessa
criança e inseri-la na brincadeira compartilhada com as outras crianças e mesmo entre elas próprias.
Posto isso, em linhas gerais, nossa meta foi contribuir com a formação do professor em um movimento dialético de promoção e reflexão da mediação pedagógica, tendo como referência a brincadeira de faz-de-conta de crianças com deficiência mental e crianças com
o desenvolvimento típico em uma situação de interação física. Para
tal, utilizamos uma abordagem qualitativa do tipo estudo de caso.
Os participantes dessa pesquisa, especificamente, foram três
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crianças com necessidades educativas especiais portadoras da Síndrome de Down – duas meninas e um menino – na faixa etária entre
quatro a seis anos. As duas meninas freqüentavam um dos Centros
de Educação Infantil do Município de Vitória (CMEI) e, em horário
oposto, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vitória
(APAE). O menino freqüentava apenas a APAE no turno matutino.
Além dessas crianças, participavam, aproximadamente, quinze crianças com desenvolvimento típico, de ambos os sexos, na faixa etária
entre três e sete anos, oriundas de um orfanato localizado no município da Serra.
Todos os dados relativos às crianças participantes aqui registrados foram obtidos por meio de entrevista com o diretor do orfanato
de onde vinham às crianças participantes da pesquisa e por meio de
entrevistas com as mães das crianças com síndrome de Down. As
entrevistas foram agendadas previamente e realizadas no Núcleo de
Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação Especial do Centro Pedagógico da Universidade Federal do Espírito Santo (NEESP/CP/UFES).
Solicitamos autorização dos entrevistados para gravá-las e, em seguida, transcrevê-las a fim de facilitar o trabalho de redação do texto
sobre a história de vida de cada criança. Para nos orientar nessas entrevistas, utilizamos um roteiro de Anamnese e uma ficha de dados
pessoais obtida nos arquivos do NEESP/CE/UFES.
As alunas de iniciação científica foram tanto colaboradoras
da pesquisa como participantes, porque nos propusemos a analisar
suas mediações que foram, também, nosso objeto de estudo. Duas
alunas estavam cursando a graduação em Pedagogia, Habilitação em
Educação Especial, e estavam realizando a iniciação científica. Uma
delas pertencia ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica (PIBIC) e a outra ao Programa Institucional de Voluntários
de Iniciação Científica (PIVIC), vinculados a Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação (PRPPG) da UFES.
Contamos, também, com a colaboração e participação de uma
aluna egressa do curso de Pedagogia que havia realizado a Habilitação em Educação Especial, bolsista de aperfeiçoamento pelo Fundo
de Apoio à Ciência e Tecnologia do Município de Vitória (FACITEC).
Esse estudo foi desenvolvido em uma brinquedoteca implementada no espaço físico do NEESP. Esse ambiente foi especialmente preparado e organizado para esse trabalho.
No âmbito de uma universidade, a implementação de uma
brinquedoteca contribuiria, em termos gerais, para a realização de
pesquisas relacionadas com aspectos da aprendizagem e do desenvolvimento geral da criança – social, afetivo-emocional, psicomotor e
cognitivo – que tenham como referência a brincadeira infantil, formação de recursos humanos e prestação de serviços às comunidades.
Atualmente, algumas brinquedotecas são designadas como locais destinados a promover, principalmente, o desenvolvimento de
atividades lúdicas das crianças, visando a estimular a sua criatividade
e operatividade e a favorecer o equilíbrio emocional e a sociabilidade, entre outros itens.
Pensamos em utilizar uma brinquedoteca como espaço que
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propiciasse a expressão lúdica de diferentes maneiras: livre, em grupo, individual, orientada, etc.
Sendo a brinquedoteca um ambiente para estimular a criatividade deve ser preparada de forma criativa, com espaços que incentivem a brincadeira de faz-de-conta, a socialização e a vontade de
inventar. Nesse sentido, os cantos da brinquedoteca foram divididos
em: casinha, escolinha, fantasia, teatro de fantoches, música, construção, leitura, sucata e artes.
Os cantos temáticos foram organizados com doações e materiais disponíveis no NEESP, contando com a colaboração de professores e alunos na decoração dos ambientes e na confecção de alguns
brinquedos necessários, utilizando-se consultas a livros, trocas de
opiniões e trabalho conjunto.
A realização das atividades vinculadas, em especial, a essa pesquisa, começaram, efetivamente, após os três primeiros encontros
coletivos com as crianças. Nossas atividades foram desenvolvidas em
três momentos distintos, mas inter-relacionados: o planejamento, a
atividade dirigida e a atividade livre que em conjunto representaram
dez encontros com as crianças na brinquedoteca. Foram realizados
três encontros no mês de janeiro/02, nos dias 7, 14 e 21; apenas um
no mês de fevereiro/02, no dia 4; dois no mês de março/02, nos dias
4 e 18 e três em abril/02, nos dias 1, 15 e 22. Antecedeu os encontros
um momento dedicado ao lanche, previsto para ser realizado em um
tempo de quinze a vinte minutos, na sala 4, onde reunimos algumas
carteiras e organizamos um refeitório.

3. O planejamento
O planejamento tinha como objetivo pensar e organizar as
atividades a serem realizadas com as crianças durante os encontros
na brinquedoteca. Para tanto, tínhamos como referência, a partir da
nossa primeira intervenção, as nossas análises e impressões sobre os
momentos de compartilhamento das brincadeiras entre as crianças
e as nossas mediações pedagógicas.
Utilizávamos como recurso para análise a última videogravação, que era exibida antes de começarmos a conversar sobre o planejamento das atividades, propriamente dito. Assistíamos, atentamente, à videogravação e fazíamos alguns destaques e comentários,
paralisando a imagem ou voltando à cena quando necessário, a fim
de que a análise da cena pudesse contribuir para a organização de
novas atividades para o grupo de crianças e para a construção da
formação do professor.
Essa técnica é conhecida como autoscopia: “[...] confrontação
da imagem de si na tela”. Para Linard, apud Sadalla (1997, p. 33) “Consiste em realizar uma vídeo-gravação do sujeito, individualmente ou
em grupo e, posteriormente, submetê-lo à observação do conteúdo
filmado para que exprima comentários sobre ele”.
Esse recurso e essa técnica nos possibilitaram discutir as interações entre as crianças e, principalmente, as mediações pedagógicas
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sem que ficássemos preocupada se, ao abordar o problema com o
estagiário, pudéssemos iniciar uma situação de constrangimentos,
gerando dificuldades para que o diálogo se estabelecesse. Nas videogravações, o próprio estagiário ou os colegas se viam e destacavam
situações em que ele poderia ter agido de outra maneira ou considerando a adequação de suas iniciativas.
Após os destaques, discutíamos os episódios e propúnhamos
algumas idéias que poderiam estar presentes nos momentos das atividades dirigidas, favorecendo a possibilidade de as estagiárias, ao
lidarem com situações semelhantes, recorrerem às soluções das experiências anteriores.
Nossa intenção era levar para as crianças idéias sobre o mundo
concreto constituído pelos personagens reais e fictícios, já que esses
últimos também são produtos da realidade objetiva.

Após o lanche, as crianças entravam na brinquedoteca. Havíamos combinado com elas que, antes de começarem a brincar, elas
deveriam sentar-se para uma conversa e, depois, participar de uma
atividade dirigida. O momento da conversa foi, convencionalmente,
chamado de hora da rodinha. Era quando acompanhávamos situações que nos possibilitaram mediar o conhecimento da criança com
seu mundo.

Unidade II

3.1. A atividade dirigida

3.2. Atividade livre
Durante a atividade livre, todo o grupo de pesquisa – a coordenadora, as alunas de iniciação científica e a bolsista de aperfeiçoamento – ficava na brinquedoteca acompanhando as brincadeiras das
crianças. A bolsista de aperfeiçoamento filmava os acontecimentos,
focando aqueles em que participavam as crianças com deficiência
mental e, quando necessário, realizando algumas mediações. As alunas de iniciação científica ficavam atentas às necessidades de mediação das atividades e às oportunidades de realizá-las, que surgiam no
processo da brincadeira da criança. Observávamos os acontecimentos e contribuía no sentido de garantir o registro dos acontecimentos
fundamentais para a discussão do nosso objeto de estudo.
As crianças se espalhavam por todos os cantos da brinquedoteca. Elas pareceriam preferir, inicialmente, o canto da fantasia, mas,
após alguns encontros, elas, gradativamente, foram se familiarizando
com os outros cantos por meio das atividades dirigidas, que procuravam destacar bonecos, histórias, objetos que estão associados a elas.
A dificuldade de entendê-las nas videogravações, porque o barulho interferia no áudio, levou-nos ao registro de forma manuscrita
de alguns dados.
Nossas análises revelaram que a parceria do educador na brincadeira de faz-de-conta da criança, sem fazer com que ela se afaste de
seu propósito, contribuiu para a construção compartilhada da brin-
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cadeira entre as crianças com síndrome de Down e as crianças com
o desenvolvimento típico. Notamos, também, que as intervenções
pedagógicas são significativas para a continuidade das brincadeiras.
Percebemos que a interação entre as crianças, no decorrer do
compartilhamento das ações, durante a brincadeira, ocorreu a partir
da compreensão mútua dos papéis representados por elas. Pudemos observar também que o faz-de-conta e a interação vão se estruturando no momento em que uma seqüência de ações é mantida,
promovendo a esquematização de um novo comportamento a partir
de cada ação do outro.
A interação proporcionou a possibilidade de as crianças participarem da coordenação e da representação de papéis. Quando as
crianças interagiam na brincadeira de faz-de-conta, podíamos perceber que elas aprendiam com o outro a respeitar regras implícitas ou
explícitas do faz-de-conta. Trocando ações advindas do imaginário
e de suas vivências, as crianças tinham a possibilidade de ampliar conhecimentos gerais. O faz-de-conta vivido pelas crianças é fruto de
uma participação num mundo cultural repleto de idéias, valores e
significados, que são por elas vividos e representados na brincadeira.
Notamos que as intervenções e as mediações pedagógicas foram fundamentais para a continuidade das brincadeiras e também
para ampliar o conhecimento sobre a realidade vivida e a realidade
conhecida nos livros de histórias e sobre personagens do fantástico.
Para contribuição à brincadeira de faz-de-conta da criança, foi fundamental: contar histórias com detalhes; respeitar o conhecimento
prévio da criança sobre o acontecimento; realizar uma articulação
entre o real e o fantástico; participar da brincadeira sem impor regras;
promover um contrapapel; promover a interação entre as crianças;
inserir outros participantes em brincadeiras iniciadas individualmente e solucionar, junto com as crianças, problemas que as impediam
de continuar a brincar com a temática específica.

4. Considerações finais
Nota-se que as mediações pedagógicas se contrapõem às
mediações cotidianas, que são assistemáticas, circunstanciais e não
intencionais, por suas intencionalidades e sistematicidades. Elas
apresentam um lugar de destaque nas ações do professor, porque
promovem a emergência de novas capacidades cognitivas, produzindo alterações diferenciadas na atividade mental em relação às
mediações cotidianas.
A oportunidade de se inserir em um espaço onde a mediação
pedagógica se faz presente leva a criança ao aprendizado e ao desenvolvimento de forma organizada. A escola é apontada como o lugar
ideal para que isso aconteça, porque é o local onde o conhecimento
historicamente acumulado pelo homem é vinculado. No entanto,
existem outros espaços que propiciam esse saber sistematizado e
intencional além da escola. Espaços como brinquedotecas são constituídos em ambientes diferentes e apresentam objetivos diversos,
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entre eles, o de promover às crianças o conhecimento da sua cultura
e da sua história por meio da brincadeira infantil.
O educador/brinquedista tem como função acompanhar o
movimento lúdico da criança, percebendo aspectos que envolvem
o seu brincar, como os temas escolhidos para suas brincadeiras de
faz-de-conta, os papéis assumidos pelas crianças, o tempo dedicado
a cada representação, os espaços escolhidos para representar o real e
o fantástico, as contradições nessas representações, as partículas de
novidade que as crianças inserem para cada representação, as suas
dificuldades em dar continuidade à representação de determinado
papel, a sua forma de brincar individual ou compartilhada, etc.
Ele, dentro da brinquedoteca, pode ser um sujeito especialmente capacitado para possibilitar aos indivíduos caminharem além
dos níveis de desenvolvimento já garantidos na esfera de suas competências individuais e criar zonas de desenvolvimento proximal,
dentro desse contexto, como nos fala Rocha (2000) a respeito do professor na escola.
No entanto, a formação desse profissional na brinquedoteca
poderá sinalizar dados importantes sobre as possibilidades de mediação pedagógica do educador junto as crianças, principalmente
na faixa etária de Educação Infantil, período em que o jogo imaginário se faz mais presente. Contudo, também poderá mostrar que
a escola atual necessita passar por mudanças significativas em suas
configurações físicas e pedagógicas. Para tanto, precisamos investir
na formação do professor no sentido de colaborar para que ele possa
“[...] perceber que tipo de recursos e de instrumentos o aluno precisa
receber, variável entre os sujeitos e segundo as atividades propostas”
(ROCHA, 2000, p. 45) com vistas a possibilitar superações.
Sendo assim, o jogo infantil, na forma de jogo de faz-de-conta,
apresenta-se como atividade principal pela qual se pode observar a
criança para além da situação imediata, porque nele, ao representar um papel, a criança desloca-se do seu mundo imediato assumindo comportamentos e discursos de uma fase mais avançada do
desenvolvimento humano. Durante o jogo, a criança transita também por um mundo imaginário que é fruto das experiências e informações, obtidas através das vias mediadoras, sobre a sua cultura.
Nele a criança reconstrói as ações sociais e de trabalho das pessoas,
representando-as de forma generalizada e simbólica, sem, contudo,
torná-las algo que não apresenta sua expressão na realidade concreta. Sendo assim, “[...] quanto mais diversificado for o cotidiano, tanto
maiores serão as possibilidades de criação e a diversidade de jogos,
uma vez que é daí que se extraem os elementos necessários para seu
imaginário” (ROCHA, 2000, p. 46).
Cabe ao educador sistematizar a quantidade e a heterogeneidade de experiências que a criança poderá ter sem perder de vista
a sua qualidade. Além disso, não investir na criação das condições
necessárias para que a criança se aproprie de sua cultura e de sua história, mantendo-a circunscrita ao limites de suas experiências imediatas, implicará a cristalização de sua capacidade imaginária e da
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sua atividade lúdica, mencionada por Leontiev (1988, p. 122). Para
autor [...] é essencial saber como controlar o brinquedo de uma criança, e para fazer isto é necessário saber como submetê-las às leis de
desenvolvimento do próprio brinquedo, caso contrário haverá uma
paralisação do brinquedo em vez de seu controle.
Também nos estudos Elkonin (1980) fica clara a preocupação
em instrumentalizar o professor para que ele possa organizar o brinquedo. Para tanto, apresenta como condição fundamental o seu conhecimento das particularidades do jogo infantil, seus elementos
estruturais e as premissas necessárias para o seu surgimento e desenvolvimento.
Se a criança aprende e se desenvolve em contato com um adulto ou um companheiro mais experiente, como nos revela a abordagem histórico-cultural, então, por que a escola apresenta formas de
agrupamentos que dificultam e, muitas vezes, impedem essas aproximações para que se criem zonas de desenvolvimento proximal na
criança? Por que as crianças com necessidades educativas especiais,
sobretudo aquelas com deficiência mental, estão geralmente afastadas do convívio social e educacional? Por que, quando estão freqüentando as escolas regulares, são submetidas a ações pedagógicas
que não promovem o compartilhamento de experiências com outras
crianças, principalmente aquelas que apresentam desenvolvimento
típico? Sendo o jogo infantil a principal atividade da criança e significado de aprendizagem e desenvolvimento, por que a escola muitas
vezes o desqualifica como objeto de trabalho e estudo?
A escolha da abordagem histórico-cultural e a compreensão
da mediação pedagógica por via dessa abordagem nos possibilitou/
possibilita intervir junto às crianças, em especial, as crianças com
deficiência, no sentido de promover sua aprendizagem e seu desenvolvimento. Para tanto, o educador precisa estudar essa abordagem
a fim de rever suas idéias sobre: aprendizagem, desenvolvimento,
jogo, criança, mediação, interação, inclusão, educação e escola.
Uma vez que vivemos um movimento no sentido da inclusão
de crianças com deficiência mental que apresentam necessidades
educativas especiais nas salas regulares de ensino das escolas públicas e privadas do sistema educacional e que a mediação pedagógica do professor tem se apresentado como um dos principais fatores
necessários para a efetivação dessa nova proposta, daqui pra frente,
recomendamos que as investigações esperam contribuir com esse
processo a partir da investigação da mediação pedagógica tendo
como referência as manifestações da brincadeira de faz-de-conta
entre as crianças com deficiência mental e a criança com desenvolvimento típico no ambiente escolar.
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Sugestões de atividades
Utilizando as informações do texto
1 – Como que a brincadeira à luz da abordagem histórico-cultural pode contribuir para a inclusão de crianças com deficiências
que apresentam necessidades educacionais especiais? Qual o papel
do/a professor/a? Responda as questões individualmente e depois
discuta com os seus colegas.

1 – Observe crianças com deficiências que apresentam necessidades educacionais especiais em situação de brincadeira de faz-deconta (a) individual, (b) coletiva com outras crianças e (c) com adulto,
com idades de 1 a 3 anos, de 4 a 6 anos, de 7 a 9 anos. Descreva essas
situações e as analise destacando os aspectos presentes nelas. Discuta em grupo com os seus colegas a fim de organizar um quadro
com aspectos gerais observados nas situações indicadas, conforme
as idades sugeridas.
Durante as observações, prestem atenção aos seguintes aspectos: (a) no enredo da brincadeira; (b) nos papeis assumidos pela
criança; (c) nos objetos utilizados e os significados e funções que recebem nas brincadeiras; (d) no que falam e a quem se dirigem; (e)
como se relacionam na brincadeira.
Cada grupo deve organizar seus quadros com aspectos gerais
das brincadeiras das crianças e apresentá-los para a classe.

Sugestão - Grupo de estudo: formar grupos de até quatro componentes para trabalhar os textos e
realizar atividades propostas. Este
grupo prepara discussões para os
encontros coletivos.

Unidade II

Trabalho de Campo
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Texto 3
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM
NECESSIDADES ESPECIAIS: RASTREANDO ALGUNS
APONTAMENTOS PARA REFLEXÃO 1

João tem hoje 18 anos. Quando era criança consideravam-no um aluno terrível na escola. Um dia a diretora
lhe disse que da maneira como agia, iria virar ladrão. Na
terceira série, com 13 anos de idade analfabeto, foi para
a classe de aceleração. Lá conheceu o professor Antônio
que o escutou, o ensinou e que não entendia como pessoais suas atitudes agressivas,achando que ele precisava
de ajuda. João aprendeu a ler e a escrever, saiu da classe de aceleração aos 16 anos e voltou para sala regular
(na quinta série) na qual não encontrou outros Antônios.
Sentia-se incapaz e discriminado. Desistiu de estudar.
Aos 18 anos estava desempregado e teve um filho com
sua namorada. Depois de se tornar pai, vestiu-se arrumado e foi para a escola levando sua mulher e carregando
seu filho no colo. Foi à sala da diretora e afirmou: “A senhora precisa ver que eu sou um homem ‘de bem’, não
sou ladrão, não.Todos se emocionaram. Ficaram felizes
(MACHADO, 2004, p. 4-5).
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Edna Castro de Oliveira2

1. Introdução
No que concerne ao tema desta mesa, o exemplo da epígrafe é
apenas uma das tantas histórias de jovens que, como João, apresentam no seu percurso escolar, descontínuo, as marcas sociais produzidas pelas práticas de discriminação e preconceito que, por sua vez,
tendem a agrupá-los no quadro daqueles que têm dificuldades de
aprendizagem e passam a ser caracterizados como alunos com defasagem idade série, para quem as classes de aceleração se tornam o
espaço ideal de atendimento. Se nos voltamos para os adultos, podemos nos encontrar dentre tantos outros analfabetos, com um adulto
como o Pedro3 que, vitimado por uma série de adversidades desde
os 7 anos, teve acesso à escola apenas aos 58 anos, e para quem a
interação com os colegas e professores, no espaço da sala de aula
e fora dela, para além da interação com a leitura e escrita passa a se
constituir fator de mudança e aprendizagens para a vida deste aluno,

1 Texto apresentado no XI Seminário Capixaba de Educação Inclusiva, realizado nos dias 15 a 17 de
setembro de 2008, em Vitória, ES.
2 Professora do Centro de Educação e do PPGE/CE/UFES, coordenadora do Núcleo de Educação de
Jovens e Adultos e coordenadora geral do Grupo de Pesquisa interinstitucional PROEJA/CAPES/SETEC/
ES. E-mail: oliveiraedna@yahoo.com.br
3 Nome fictício dado a um aluno da sala de aula do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos do Centro
de Educação da UFES - Sub – Projeto Atendimento a demandas de Educação Básica do Programa de
Extensão “Educação de jovens e adultos: múltiplos espaços e tempos de formação”, sob coordenação da
Profa. Edna Castro de Oliveira.
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principalmente, no trabalho, quando compartilha suas histórias com
os colegas. Diz ele,

Unidade II

Sobre estudo, eu nunca estudei, nem eu, nem meus irmãos. Esse aqui é meu primeiro colégio. Eu via os filhos
do patrão estudando e também queria aprender a escrever, A falta do estudo me deixou envergonhado das pessoas, não tinha coragem de fazer uma pergunta, tinha
medo de má resposta. Hoje mudei, hoje pego ônibus pra
tudo quanto é lugar e ainda puxo conversa nos pontos.
Hoje tenho muita “colegagem” no serviço, converso e
brinco com todo mundo. (Pedro, aluno da sala de aula
do NEJA/CE/UFES, 2007)4

Em ambos os casos, o do João e do Pedro, estamos diante do
fato que importa afirmar nas contradições que encerra: a educação
como direito humano universal e como direito a ser exercido por esses sujeitos parece ainda um horizonte que se põe, não alcançado
ainda por e para todos.
Por essa razão, celebramos a inclusão da mesa Educação de Jovens e Adultos com necessidades especiais, com destaque neste XI
Seminário, uma vez que esta postura afirma a abertura da academia
ao necessário acolhimento do tema e sua provocação ao reconhecimento do outro, esse outro que do ponto de vista das práticas investigativas não temos conseguido enxergar conforme sugere Tavares
(2007). Considerando a relevância desse tipo de investigação para a
Universidade, a mesma autora adverte que:
no campo político-epistemológico, na produção de conhecimento, se, especialmente o contexto de pesquisa envolver os setores, os grupos subalternos (Martins,
1989), os pobres (Santos, 1997) e os oprimidos (Freire,
1987), o reconhecimento do outro é muito mais complexo e epistemologicamente difícil, pois hegemonicamente o pensamento científico brasileiro, a nossa intelectualidade [...] define esses sujeitos como carentes, lacunares,
não somente no campo material, como no campo simbólico (TAVARES, 2007, p.5).

É desse lugar de difícil produção e reconhecimento que tento
organizar alguns apontamentos para reflexão. Pela primeira vez, ao
longo de mais de 20 anos de uma trajetória de militância na educação de jovens e adultos (EJA), sou desafiada a discutir um tema que,
de certa forma me é estranho mas, ao mesmo tempo, interpela boa
parte dos militantes e intelectuais da área. Nessa trajetória, falo do lugar de quem trabalha com a formação de educadores de EJA e acompanha, do interior das práticas de sala de aula do Núcleo de Educação
de Jovens e Adultos do Centro de Educação (NEJA), as demandas de
diferentes naturezas que exigem atentar permanentemente para as
especificidades dos sujeitos jovens e adultos com quem estamos envolvidos. Embora tenhamos tido a oportunidade de acolher e de lidar
com sujeitos vistos por eles mesmos como quem tem dificuldades de
4 Excerto de registro de sala de aula realizado pela educadora Ivanete Rocha, aluna do Curso de Letras
da UFES e monitora do NEJA no Sub–Projeto Atendimento a demandas de Educação Básica do Programa de Extensão “Educação de jovens e adultos: múltiplos espaços e tempos de formação”.
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aprendizagem, chama a atenção o fato de que, só em 2008, o NEJA
passa a receber uma aluna com necessidades especiais, impondo-se
assim, na prática, a busca da confluência de ações de ensino, pesquisa e extensão entre os profissionais da EJA e da educação especial.
Entendemos esta confluência como desafio e possibilidade de engendrar práticas apropriadas que considerem as especificidades dos
sujeitos e nos permitam escapar das ciladas do discurso da inclusão.
O rastreamento da produção no campo de confluência EJA e
pessoas com necessidades especiais revela o lugar incipiente da pesquisa, em nível local, no que se refere à produção dos IX e X Seminários Capixabas de Educação Inclusiva (2005) e (2006), 5 e talvez em
nível nacional, conforme se pode observar também na produção do
Seminário de Pesquisa em Educação Especial: mapeando produções
(JESUS et al, 2005). Isto suscita a auto-crítica e inquietações sobre o
por quê da ausência desses estudos principalmente na EJA, e indica um campo de investigação praticamente em aberto para seus
pesquisadores. Dessa forma, as reflexões que trazemos para dialogar
nesta mesa tendem a problematizar, num primeiro momento, os sentidos da ausência dessa produção, apropriando-nos da idéia da sociologia das ausências explorada por Santos (2008) como pertinente
para pensar o que arrisco a chamar de a produção da não existência
ainda desse campo de confluência educação de jovens e adultos
com necessidades especiais, como campo de pesquisa. O que nos
leva a considerá-lo como um campo em construção com significativas contribuições para a formulação de políticas públicas. Num segundo momento busco problematizar o olhar sobre os sujeitos com
necessidades especiais e sua quase (in) existência como sujeitos da
EJA, ou como o outro que estamos sendo instados a reconhecer (TAVARES, 2007).

2. Jovens e adultos com necessidades especiais: da retórica das políticas à ausência de produção que se faz.
Em tempos de políticas de inclusão social em diferentes perspectivas, é ainda desafiador o quadro de exclusão a que estão submetidos milhares de jovens e adultos trabalhadores. No âmbito das políticas macro, a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990), a
Declaração de Salamanca (1994) e a Declaração de Hamburgo (1997)
são unânimes em explicitar a ênfase no direito de todos à educação,
instando a que a legislação reconheça “o princípio da igualdade de
oportunidades para as crianças, os jovens e os adultos com deficiência na educação primária, secundária e terciária, sempre que possível
em contextos integrados” (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, p.5).
De forma específica, mas sem reconhecer esse outro “com necessidades especiais” o Parecer CEB 11/2000 das Diretrizes Curriculares
Nacionais da de EJA traz para pensar o argumento de que
5 No que nos foi possível rastrear no IX Seminário tivemos um minicurso relativo ao tema. O X Seminário teve como tema “10 Anos de Educação Inclusiva no Espírito Santo: diversidade, compromisso e
formação”. Dentre os temas das 12 mesas redondas, dos 10 minicursos e grande número de pôsteres,
observa-se apenas nesta última categoria, 3 trabalhos diretamente voltados para a educação de jovens
e adultos e especificidades da terceira idade.
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a Educação de Jovens e Adultos (EJA) representa uma
dívida social não reparada para com os que não tiveram
acesso a e nem domínio da escrita e leitura como bens
sociais, na escola ou fora dela, e tenham sido a força empregada na constituição de riquezas e na elevação de
obras públicas. Ser privado deste acesso é, de fato, a perda de um instrumento imprescindível para uma presença significativa na convivência social contemporânea.
[...] Fazer a reparação desta realidade, dívida inscrita em
nossa história social e na vida de tantos indivíduos, é um
imperativo e um dos fins da EJA porque reconhece o advento para todos deste princípio de igualdade (p. 5-6).

No entanto, pensar a relação educação de jovens e adultos com
necessidades especiais requer levantar algumas problematizações
que causam estranhamentos, pela obveidade das questões. Começamos por nos perguntar quem são os sujeitos dessa educação, a que e
a quem nos referimos quando usamos a expressão “jovens e adultos
com necessidades especiais”, o que significa pensar o sobre o pensamento que vai se configurando nesse campo de confluência, na medida em que os profissionais envolvidos o exercitam como ação com
e entre sujeitos que, situados no mundo, produzem sua existência e
lhe dão significado.
No caso da EJA, a consciência desse movimento de pensar interpela a idéia da ausência de investigação nesse campo, ao mesmo
tempo em que vamos nos surpreendendo na interlocução com pesquisadoras no campo da educação especial, Mafezol e Góes (2004),
Carvalho (2004), (2006), Padilha (2007) que, a partir da perspectiva
histórico cultural, vêm se debruçando sobre o que podemos denominar uma dupla especificidade: jovens e adultos com necessidades especiais, com ênfase na deficiência mental de pessoas jovens e
adultas. Corroborando a idéia da incipiência de estudos nessa área,
Maria de Fátima Carvalho (2006), chama a atenção para o fato de que
a despeito da existência de uma política de educação
básica ostensivamente inclusiva, que defende a privilegia o atendimento do alunado com necessidades especiais preferencialmente em classes de ensino comum
e que avança no sentido de atribuir à escola a responsabilidade de adaptação à diversidade desses alunos,
ainda são lacunares e pouco explicitas no contexto da
legislação, as formulações acerca da educação de jovens
e adultos com deficiência mental, assim como é rara, no
âmbito dos debates, a discussão sobre as formas como
o discurso e as práticas de inclusão repercutem sobre as
possibilidades educacionais vividas por essas pessoas
(CARVALHO, 2006, p.161).

A ausência do debate envolvendo esses sujeitos do ponto de
vista da legislação e das práticas escolares é, a nosso ver, indicativo
da invisibilidade, da marginalidade, ou mesmo da segregação a que
têm sido submetidos. Essas são preocupações que, do lugar da EJA
chamam a necessidade da pesquisa na busca de compreender o por
quê da ausência de jovens e adultos com necessidades especiais, na

114

Unidade II: Formação de professores e a Educação Especial em diferentes contextos de ensino

nas 19 escolas que atendem o noturno, com 3.400 alunos, os alunos com deficiência mental são em número
reduzido, mas em função das especificidades dos alunos
adultos que apresentam um tempo diferente de aprendizagem, esses são, muitas vezes, caracterizados como
deficientes mentais e acabam entrando no censo escolar
como tal. Esse atendimento é feito no próprio turno (noturno) e no contraturno. Existem também alunos com
baixa visão em número não identificado. A rede atende
ainda 34 alunos surdos numa das escolas considerada
bilíngüe. (CEJA/SEME, 2008).
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escola pública, ou mesmo problematizar sua inclusão, sem oferecer
condições de acolhimento e trato de suas diferenças, considerando
aí, também, os idosos em processos de escolarização.
Se tomarmos para reflexão a referência da taxa de analfabetismo da população de 15 anos e mais no Espírito Santo (segundo PNAD
e IBGE 1998 e 2000) encontramos explícito, nas taxas de alfabetização/analfabetos por grupos de idade, que as gerações mais velhas
(50 anos e mais) apresentam as maiores taxas de analfabetismo No
entanto, podemos dizer que essa é também uma discussão rara, nas
formulações de políticas e no debate, sobre necessidades especiais,
não restritas à deficiência mental. Prosseguindo nessa discussão, a
partir de uma realidade próxima, a do Município de Vitória, no que
tange à política de educação de pessoas com necessidades especiais,
na rede, parece que não há ainda uma preocupação específica com o
ensino noturno uma vez que segundo informações da Coordenação
de Educação de Jovens e Adultos (CEJA),

Retoma-se, nesse recorte de realidade, a questão já posta por
Carvalho sobre a não explicitação da deficiência mental nas práticas
escolares e suas implicações na vida das pessoas. Temos indícios de
que o pequeno número de pessoas jovens e adultas com necessidades especiais, em processo de escolarização, no caso dos jovens e
adultos vêm sendo produzido pelo fato de terem esses permanecido
muito tempo fora da escola, como no caso do Pedro, 58 anos, citado
no início, e que nos desafia como problema de pesquisa, a partir da
lógica da igualdade das inteligências (RANCIÈRE, 2001). No caso dos
“diagnosticados” como deficiência mental Carvalho (2006) sugere
que a ausência desses sujeitos na escola pública é também produzida
pelo fato de a educação da maior parte dessa população
ainda ser de responsabilidade de escolas exclusivamente especiais, ligadas às instituições privadas, de caráter
filantrópico, o que concorre para uma percepção da situação educacional dessa população como uma questão
concernente apenas à educação especial (IDEM, p.162).

Ainda considerando a quase (in) inexistência desses sujeitos na
escola pública, na rede municipal de Cariacica vamos encontrar num
universo “de 4.200 alunos, 38 pessoas com necessidades especiais,
dentre elas pessoas com deficiência mental, física, visual, síndrome
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de down e surdos6.
Essa realidade tenciona o campo das políticas e das práticas de
educação inclusiva, e problematiza o sentido da classificação dos sujeitos como “especiais quando coloca os surdos, os deficientes mentais, os cegos etc., numa descrição que é na verdade descontínua. Isto
é, juntos, mas separados de outros sujeitos, dentro de um processo
indiscriminado de patologização” (SKLIAR,2005,p.12). Esse tencionamento persiste quando nos deparamos também com os dados de
matrícula da educação especial em nível nacional. Em 2006, temos
na EJA apenas 8,3% do total das matrículas, 58.420 alunos, segundo
Documento de Política de Educação Especial do MEC (2008), o que
nos leva a insistir nas perguntas: quem são esses sujeitos jovens e
adultos? Onde estão? O que realmente demandam como necessidades especiais e de aprendizagem? O que se entende por necessidades educacionais especiais, necessidades definidas a partir de que e
de quem? Que anseios e sonhos abrigam?

2.1. Confluências que incomodam e desafiam
Ao rastrear documentos oficiais do âmbito das políticas educacionais macro, encontramos com freqüência referências ao termo
“necessidades especiais”. Esse termo é traduzido na Declaração de
Salamanca (1994, p. 1) com relação à estrutura de ação da educação
especial em que a expressão utilizada necessidades educacionais especiais se refere a aquelas necessidades que se originam em função
de “deficiências ou dificuldades de aprendizagem.”7 O Documento de
Política de Educação Especial do MEC (2008), numa releitura da Declaração de Salamanca considera que o
conceito de necessidades educacionais especiais, que
passa a ser amplamente disseminado, a partir dessa Declaração, ressalta a interação das características individuais dos alunos com o ambiente educacional e social,
chamando a atenção do ensino regular para o desafio de
atender as diferenças ( 2008, p. 14,15).

É importante observar ainda segundo a Declaração de Salamanca que, dado que num passado recente,
só um grupo relativamente reduzido de crianças com
deficiência teve acesso à educação, especialmente nas
regiões do mundo em vias de desenvolvimento, existem
milhões de adultos deficientes que carecem dos rudimentos duma educação básica. É preciso, portanto, uma
concentração de esforços, através dos programas de educação de adultos, para alfabetizar e ensinar aritmética e
as competências básicas às pessoas com deficiência (p.4).

Embora o Documento de Política de Educação Especial busque
avançar nas formulações, esse fragmento da Declaração Salamanca,
com sua atualidade, traz como inferências três idéias que se encon6 Informações repassadas pela Coordenadora de EJA do Município de Cariacica
7 Grifo nosso
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tram, no campo de confluência EJA e pessoas com necessidades especiais: a idéia da educação da criança como referência para a educação do adulto, a idéia da carência e a da educação rudimentar. Essas
idéias parecem atravessar a literatura nesses campos.
Começando pela última, no Brasil, essa idéia de uma educação
rudimentar tem origem histórico-cultural e resulta do “caráter subalterno atribuído pelas elites à educação escolar de negros escravizados, índios reduzidos, caboclos migrantes e trabalhadores braçais
[...] impedidos da plena cidadania”, (PARECER CNE/CEB, 11, 2000, p.
6), constituindo-se assim uma referência para a oferta da educação
destinada a jovens e adultos trabalhadores no país. A esses sujeitos,
independentemente da consideração das deficiências e dificuldades
de aprendizagem, por longo tempo, e ainda hoje, não obstante os
avanços no campo da EJA, empiricamente, temos nos defrontado
no âmbito de vários sistemas, quando não com o descaso, com uma
oferta de educação que desconsidera as potencialidades dos sujeitos, fomentando uma cidadania pela metade, o fracasso e exclusão
escolar. Uma educação em que, resguardadas as dimensões da afetividade e subjetividade envolvidas no processo da alfabetização, os
próprios sujeitos parecem que naturalizam e se dão por satisfeitos
com o aprender a escrita do seu nome e com o acesso a rudimentos
da leitura e da escrita.
A propalada idéia da Declaração de Hamburgo (1997, p.7) de
que a alfabetização “é direito básico, necessário a todos num mundo
em transformação [e tem] o papel de promover a participação em
atividades sociais, econômicas, políticas e culturais, além de ser um
requisito básico para a educação continuada durante a vida”, persiste ainda como horizonte longínquo, para a grande maioria da população e expressa, no Brasil, as desigualdades sociais produzidas por
novas formas de estratificação social. A transformação desse quadro
de conformismo com uma educação minimalista que desconsidera
as potencialidades de aprendizagens do sujeito, tem na conscientização no sentido proposto por Freire (1981) sua ressignificação – pela
necessidade da tomada de consciência do direito à educação – por
parte dos sujeitos que permanecem à margem do acesso, interditados de exercerem a cidadania plena. Nesse sentido, a educação
como ato político e como ato de conhecimento se afirma como exercício de emancipação.
A segunda idéia, a da carência que traz em si implícita a do déficit e da educação compensatória, tem sido também um dos pontos
de confluência da EJA e pessoas com necessidades especiais, e tem
inspirado no campo da EJA, ao longo de sua trajetória, políticas compensatórias. Na educação especial essa idéia tem como fundamento
uma “concepção patologizante que tem orientado as práticas clínico
terapêuticas no sentido de ‘sanar déficits’ tendo como referência para
caracterizar a deficiência, o critério do normal”(MAFEZOL E GÓES,
2004, p.1). É apoiado em práticas dessa natureza que se define de fora,
sem a ação simbólica dos sujeitos sobre o mundo, quais são as suas
necessidades e os limites de sua formação. Essas práticas produzem
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o embrutecimento de que nos fala Jacques Rancière (2001), uma vez
que se subestima a capacidade intelectual dos alunos e suas possibilidades de emancipação. Apoiando-se na perspectiva histórico-cultural,
as pesquisadoras acima referidas insistem em problematizar a concepção de deficiência mental. Mafezol e Góes (2004) ressaltam, dos estudos de Vygotsky, questões relativas à formação da pessoa com deficiência e “suas críticas à concepção de deficiência fundadas na idéia de
redução ou de falta de capacidades em decorrência do defeito, [bem
como à] idéia negativa de débito do desenvolvimento, para os que
apresentavam comprometimento por algum tipo de deficiência”. (p.4).
Carvalho por sua vez, inspirada também em Vygotsky, explora a deficiência mental com jovens e adultos tomando-a
como uma condição diferenciada de desenvolvimento,
processo resultante da síntese de aspectos orgânicos,
socioculturais e emocionais constitutivos e constituídos
na/da vida dos sujeitos, [o que a leva a autora a afirmar]
a idéia de que a pessoa limitada por uma deficiência não
pode ser vista como uma pessoa menos desenvolvida,
mas sim como uma pessoa que se desenvolve de forma
diferenciada (CARVALHO, 2006, p. 163).

Os pontos de confluência pelo veio da falta e da carência se
intensificam se considerarmos que jovens e adultos, em processos de
escolarização descontínuos, compartilham, como os jovens e adultos
com necessidades especiais, experiências semelhantes de formação,
“experiências precárias de vida, o estigma da baixa escolaridade” diferenciando-se substancialmente dos demais, no entanto, quanto às
possibilidades de enfrentamento da vida cotidiana (IBID, p.165).
A terceira idéia, que produz confluência nesses campos, é a que
toma a educação de crianças como referência para a educação de jovens e adultos, e que talvez mais impacto produza nas práticas, configurando o que chamamos na EJA de infantilização. Essa tem também
como referência, nas relações pedagógicas, a idéia de suprimento de
carências produzidas na infância, o que acaba por desconsiderar as
experiências de vida dos sujeitos e suas formas de inserção social.
O rastreamento das pesquisas na área de educação especial mostra
também o caráter infantilizador que marca o trato com pessoas com
necessidades especiais e reitera “a concepção da pessoa jovem e adulta com deficiência mental como uma criança quanto às suas possibilidades de elaboração cognitivas e socioafetivas” (CARVALHO, 2006,
p. 162), o que faz com que as práticas e estratégias utilizadas com as
crianças se tornem referência para os adultos. A infantilização na EJA
envolvendo pessoas com necessidades especiais ou não toca diretamente a ação do professor e remete-nos à questão da maioridade em
contraposição a necessidades consideradas secundárias (MACHADO,
2004), concebidas pelos familares e mesmo pelos profissionais, e que
produzem a dependência, a discriminação, a insegurança o medo, a
inferiorização do outro, a crença na sua incapacidade – referida sempre pelos analfabetos pelo sentimento da negação: “eu não sei”, “eu
não posso”, “eu não consigo”. Nessas práticas, o controle e a tutela do
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outro, acabam por se constituir ferramentas de domesticação e conformação de corpos e subjetividades submissas.

3. Da especificidade dos sujeitos e suas possibilidades de
aprendizagem

O adulto, para a educação de jovens e adultos, não é o
estudante universitário, o profissional qualificado que
freqüenta cursos de formação continuada ou de especialização, ou a pessoa adulta interessada em aperfeiçoar seus conhecimentos em áreas como artes, línguas
estrangeiras ou música, por exemplo. Ele é geralmente o
migrante que chega às grandes metrópoles proveniente de áreas rurais empobrecidas, filho de trabalhadores
rurais não qualificados e com baixo nível de instrução
escolar (muito freqüentemente analfabetos), ele próprio
com uma passagem curta e não sistemática pela escola
e trabalhando em ocupações urbanas não qualificadas,
após experiência no trabalho rural na infância e na adolescência, que busca a escola tardiamente para alfabetizar-se ou cursar algumas séries do ensino supletivo. E
o jovem, relativamente recentemente incorporado ao
território da antiga educação de adultos, não é aquele
com uma história de escolaridade regular, o vestibulando ou o aluno de cursos extra-curriculares em busca de
enriquecimento pessoal. Não é também o adolescente
no sentido naturalizado de pertinência a uma etapa biopsicológica da vida...(KHOL,1999 p.59).
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Na busca de um estudo mais detido sobre os sujeitos da EJA e
suas especificidades, dentre os raros trabalhos que se debruçam sobre
o tema explorando especificidades e potencialidades cognitivas dos
jovens e adultos, temos como referência clássica no âmbito dos estudos do desenvolvimento humano a referência de Marta Khol (1999)
que consideramos sempre importante retomar literalmente, quando
afirma serem as especificidades desses sujeitos, de natureza sociocultural, afirmando-os, num primeiro momento, por aquilo que não são:

As múltiplas especificidades que se afirmam na dinâmica da
existência desses sujeitos vão configurando a compreensão muito
bem caracterizada pela autora de que são as marcas socioculturais
que diferenciam esses sujeitos que, no caso, não obstante à tendência de pensá-los como uma abstração, não são qualquer adulto ou
qualquer jovem. O lugar social que ocupam como excluídos da escola vai produzindo marcas socioculturais que os fazem constituir
de certa forma “um grupo homogêneo no interior da diversidade de
grupos culturais da sociedade contemporânea” (KHOL, 1999, p.12).
No caso dos adultos, talvez os que mais estão ausentes nas discussões de políticas e práticas envolvendo pessoas com necessidades especiais, algumas características que lhes são distintivas, suas
histórias de vida marcadas por experiências singulares, a inserção no
mundo do trabalho, em funções quase sempre residuais, bem como
as relações interpessoais que travam, os diferenciam das crianças e
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dos jovens (KHOL, 1999). Por sua vez, os jovens da EJA, jovens pobres,
longe de se constituírem uma abstração, reafirmam-se como sujeitos
que marcados também pelas especificidades culturais de suas vivências na cidade e no campo experimentam, principalmente nas cidades, a vulnerabilidade da vida que lhes impõe o medo, a insegurança,
a incapacidade de sonhar, tornando-se a escola muitas vezes, para
eles, no confronto das culturas, um espaço de conformação.
Evidenciando o recorte de classe, na relação com o domínio
cognitivo, com a capacidade de aprender e suas formas de construir conhecimento, Khol (1999) chama a necessária atenção para o
óbvio,considerando que
como os adultos e os jovens que são objeto das práticas
e reflexões sobre a educação de pessoas jovens e adultas
não pertencem ao grupo social dominante ou caracteristicamente objeto das práticas educativas de que se ocupa a área da educação em geral, o problema que aqui se
coloca é o da homogeneidade e da heterogeneidade cultural, do confronto entre diferentes culturas e da relação
entre diferenças culturais e diferenças nas capacidades e
no desempenho intelectual dos sujeitos (p. 63).

Coloca-se assim, mais que uma questão epistemológica, uma
questão política para esse campo epistemológico atravessado por relações de poder e saber na difícil tarefa de desconstruir mitos, preconceitos e apontar as possibilidades que, do ponto de vista da formação
integral esses sujeitos podem construir, pelo exercício pleno do direito
à educação. No que concerne ao funcionamento cognitivo dos jovens
e adultos, Marta Khol aponta algumas características sempre na relação com a especificidade cultural dos grupos: “a referência ao contexto
da experiência imediata, dificuldade de operar com categorias abstratas, dificuldades de utilização de estratégias de planejamento e controle, [..] pouca utilização de procedimentos metacognitivos” (p. 72).
Mais um ponto de confluência se abre na relação com a necessidade
de se considerar as diferenças nas especificidades culturais dos sujeitos com necessidades especiais tendo em vista que, do ponto de vista
cognitivo, integram com os jovens e adultos, os grupos considerados
inferiores, incapazes de avançar no conhecimento e, portanto, restritos na sua capacidade de aprender bastando-lhes para isto o acesso a
simples rudimentos.

4. Desafios e perspectivas
Mais do que dar respostas às perguntas que fomos fazendo ao
longo de nossas reflexões, temos clareza das lacunas que ficam para
serem preenchidas pelo leitor, nesse nosso primeiro exercício de pensar a educação de jovens e adultos com necessidades especiais. Nesse movimento, retomamos alguns dos desafios que nos mobilizam: o
de exercendo a auto-crítica, lançar o olhar pela primeira vez para esse
outro – ausente na escola pública porque também ausente nos espaços de participação cidadã, nas micro-políticas, embora presente
na retórica das políticas educacionais macro – e reconhecê-lo, como
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esse outro, alguém que marcado por suas diferenças socioculturais
nos incomoda, desestabiliza nossas certezas, e nos faz impotentes,
porque desconhecemos seus modos de pensar, conhecer e interagir
com o mundo. Daí que as práticas de infantilização, de menosprezo
pela capacidade cognitiva desses sujeitos e do reconhecimento de
suas diferenças como déficits têm sido presentes nas pesquisas que
buscam problematizar essa visão obtusa.
Os desafios são vários e se abrem para novos desafios, dentre
eles, um que é aparentemente simples e nos interpela do interior da
própria universidade, o de articularmos esforços no sentido de viabilizar espaços de experimentação neste campo de confluência, envolvendo a ação dos núcleos de Educação Especial e Educação de
Jovens e Adultos na formação inicial e continuada pelo veio da pesquisa, ensino e extensão. Isto significa que o diálogo que iniciamos
a fazer neste momento precisa continuar com aqueles que estejam
abertos a interagir.
Talvez uma das questões que mais instiga quando buscamos
entender o porquê da ausência da pesquisa na área, principalmente
na relação EJA e pessoas jovens e adultos com necessidades especiais na escola pública, é a sua quase inexistência e invisibilidade na
relação com o atendimento das redes de ensino em que os situamos.
Se constatamos um número tão inexpressivo de alunos atendidos,
onde estão essas pessoas, que lugar lhes está reservado na sociedade? Que políticas implementar para dar conta de democratizar o
acesso dessas pessoas à escola pública? De que forma tornar a democratização da educação de qualidade um instrumento de cidadania
e perspectiva de integração, que garanta o exercício do direito e o
acesso de todos a todas as formas de educação e formação?
Tomando a repetição para expressar outros sentidos, os desafios apontam que é preciso exercitar nos campos de confluência, pela
mediação da pesquisa, e da inserção nas práticas efetivas que, de seu
interior, apresentam novas demandas no atendimento de questões
que nos têm desafiado: o trato com os jovens e adultos vistos como
sujeitos com necessidades especiais. Arriscamo-nos a afirmar que esses têm sido marcados em seus corpos muito mais pelo anacronismo
da classificação de diversas formas de deficiências primárias (com ênfase para a deficiência mental), do que pelas chamadas deficiências
secundárias – “produzidas pelo medo, preconceito, estigma e receio,
[que] podem prejudicar, mais do que as restrições das deficiências
primárias, e trazem à tona as questões do processo de produção de
subjetivação e das relações de poder e de saber” Machado (2004, p.
8) – ou por suas diferenças socioculturais.
Como uma espécie de síntese que engendra novas questões,
a experiência de participar desta mesa reitera a necessidade de nos
exercitarmos nesse campo de confluência quase inexistente, para
construí-lo de forma solidária, na fecundidade de nossas diferenças e
na abertura à interlocução com outras áreas de conhecimento.
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Texto 4
A INTERFACE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
COM A EDUCAÇÃO DO CAMPO: DIALOGANDO COM AS
POLÍTICAS PÚBLICAS E A FORMAÇÃO DOCENTE.
Maria da Glória Nunes Ponzo 1

Este trabalho constitui-se como uma contribuição para pensar as
implicações que as políticas públicas de educação exercem na constituição de práticas pedagógicas inclusivas propiciadoras de garantia de ensino com qualidade a todos os alunos. Ao analisar as políticas de formação
dos professores em atuação nas séries iniciais do Ensino Fundamental do
Município de Guarapari-ES, focalizo a atenção nos profissionais da educação que atuam no campo do município de Guarapari-ES, problematizando
como eles significam e ressignificam suas práticas a partir das políticas públicas de formação continuada instituídas elo município.Busca entender
como esses profissionais se apropriam das políticas públicas de formação
continuada, instituídas pela Secretaria Municipal de Educação, principalmente para aqueles que atuam como alunos que apresentam algum tipo
necessidade educacional especial por deficiência. Por meio de análise
documental, procura compreender as políticas em ação, já que a inclusão
escolar pressupõe o reconhecimento e a valorização das diferenças entre
os sujeitos, tendo como pressuposto que a educação é um direito social estendido a todos, necessitando de políticas públicas que garantam o acesso,
a permanência e o ensino com qualidade aos educandos. Ao analisar os
documentos nacionais que expõem a educação especial numa perspectiva inclusiva, verifica-se a necessidade de apreender os discursos sobre inclusão produzidos por agências multilaterais que têm levado os governos
nacionais a assumir e implantar propostas educacionais inclusivas À luz da
etnometodologia, com aspectos da etnopesquisa-formação, de Macedo
(2006), Coulon (1995) e da abordagem multirreferencial de Ardoino (1998)
pretende contribuir para a compreensão do processo de formação (autoformação) a partir da leitura da realidade dos professores do campo do município de Guarapari-ES, já que uma das consequências dos princípios
preconizados pela etnometodologia/etnopesquisa-formação é a valorização intercrítica da experiência e do vivido como reflexões seminais
para a teorização da prática. A pesquisa demonstrou que as políticas de
educação preconizadas pelo município chegavam à escola repletas de tensões. Evidenciou-se também a necessidade de respeitar as singularidades
que constituem alunos e professores que buscam nesse cotidiano produzir
conhecimentos e reconhecê-los como sujeitos capazes, líderes, problematizadores e pesquisadores de novos outros saberes-fazeres.
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Tomando como ponto de partida as reformas educacionais
implementadas na década de 90 e os desafios que esse movimento
trouxe para os cotidianos escolares que perpassam desde a reorganização da escola, para pensar sua proposta educativa atrelada à diversidade humana, até a gestação de ações políticas e pedagógicas
que façam emergir ideais voltados para sua autonomia, espírito de
colaboração, formação de sujeitos produtivos, críticos e reflexivos,
dentre outras ações, a formação docente vem assumindo um lugar
de destaque no panorama educacional, pois, nos últimos tempos,
essa temática vem ganhando espaços em seminários, congressos,
simpósios e na literatura direcionada à área educacional.
Nunca se falou tanto em processos de formação inicial e continuada de educadores. Mas, afinal, que perspectiva de formação
docente a literatura educacional vem tratando nos últimos tempos?
Que concepção de formação inicial nos faz pensar em profissionais
capazes de responder às demandas sociais presentes na sociedade e
na escola de educação básica? O que vem a ser a formação contínua?
São questões como essas que têm motivado pesquisadores
e professores a direcionarem suas lentes para a formação inicial e
continuada de educadores, pois os conflitos presentes nas escolas de
educação básica são plurais, demandando reflexões teórico-práticas
fundamentadas em concepções formativas que concebam os professores como sujeitos pesquisadores, problematizadores das questões presentes na educação, construtores de novas/outras práticas e,
ainda, capazes de produzir conhecimento por se assumirem leitores,
críticos, reflexivos e sujeitos de conhecimento.
Apropriar-nos das legislações que regem a educação brasileira
se torna um movimento necessário, pois, se tomarmos como exemplo a década de 90, perceberemos que, nesse período, foi, firmada
uma série de acordos visando à renovação/modernização do sistema
educativo e sua adaptação às exigências da economia globalizada,
fazendo esses movimentos parte da agenda política nacional que
objetivava reformar toda a gestão de políticas públicas educacionais.
Foram implantadas reformas educativas de ordem pedagógica e administrativa, financiadas pelo Banco Mundial e Banco Interamericano
de Desenvolvimento, visando a alcançar eficiência, qualidade, equidade, conciliação e formação de recursos humanos, principalmente
em países considerados em desenvolvimento, como o Brasil. Nessa
tessitura de ideias permeadas por produtividade, eficiência, desenvolvimento, surge o questionamento: como ficam resguardadas as
diferenças e as subjetividades humanas?
Shiroma (2007,p.1) argumenta que o consenso sobre essas reformas tem sido alcançado graças ao “exercício lingüístico” que sutilmente
vem sendo posto em prática nos últimos tempos, ou seja: “[...] à forja
pragmática de um novo vocabulário que ressignifica conceitos, inverte termos e sinais, de modo a torná-los condizentes com os novos paradigmas
que referenciam a transformação almejada para a educação nacional”.
É justamente essa perspectiva de qualidade e equidade edu-
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cacional alicerçada em uma vertente de desenvolvimento neoliberal
que aguça ainda mais nosso desejo de focalizar lentes sensíveis para
a escola, procurando capturar a cultura pedagógica por ela produzida, observando como essas ações se concretizam nas práticas que os
educadores desenvolvem em sala de aula. Esse entendimento pressupõe ver a escola como um espaço de interpretação e reinterpretação dessas políticas, porque é nesse contexto que elas produzem
significado e podem imprimir influências à prática docente.
Foi considerando os impactos que essas ações trazem para os
cotidianos escolares e, consequentemente, a necessidade de investimentos na formação docente que esses movimentos suscitam, que
focalizamos nossas lentes para o município de Guarapari, buscando compreender como as políticas de formação docente instituídas
pela Secretaria Municipal de Educação produzem rebatimentos nas
práticas dos educadores que atuam nas escolas do campo, principalmente ao considerar as subjetividades que constituem esse aluno,
os impactos das políticas neoliberais no cotidiano escolar e o desafio que o professor enfrenta em atuar em contextos que absorvem
a matrícula de alunos com necessidades educacionais especiais por
deficiência, em um tempo em que se valoriza o socialmente belo,
produtivo e eficiente.
Pensando que o professor, cuja situação de precariedade sobrepõe-se as condições de infraestruturafísica e abordagens pedagógicas, atua nas localidades consideradas zona rural/campo2e que,
além dos baixos salários, em muitos lugares ainda exerce, concomitantemente, a função de professor, diretor, profissional responsável
pela alimentação dos alunos e manutenção da limpeza do prédio
escolar, nos sentimos motivada a trazer à tona os movimentos constituídos nesse cotidiano, problematizando os impactos da formação
continuada nas práticas dos educadores que ali atuam.
O documento Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da inclusão escolar(2008) apresenta novas diretrizes para o
trabalho educacional com os alunos que apresentam deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação3 nas escolas de ensino comum, que necessitam dialogar
com as interfaces da educação do campo e sua diversidade cultural como a educação indígena, quilombola e assegurar recursos e
serviços para o atendimento educacional especializado, bem como
discussões nos projetos políticos pedagógicos das unidades de ensino com base nas diferenças sócio culturais desses grupos. Enfim,
diferenças étnicas, sociais, culturais, ou de qualquer outra forma passaram a ser alvo das políticas de inclusão social. Apesar dessas questões levantadas pela Política de Educação Especial na perspectiva da
inclusão escolar, fica a pergunta: quais as condições que estão sendo
dadas para que essa interface ocorra?
Sabemos que o direito4 à educação sempre foi negado às clas2 Ambas as expressões serão usadas para tratar da educação daqueles que vivem e são das áreas rurais.
3 A partir de 2008 o MEC define os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades/superdotação como público alvo da Educação Especial.
4 Na educação especial esses direitos foram evidenciados com a adesão do Brasil à Declaração Mundial
de Educação para Todos e a assunção à Declaração de Salamanca e a linha de Ação sobre Necessidades
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ses mais pobres do nosso país. Isso vem aos poucos mudando graças
à força das lutas sociais5 a favor da escola para todos, que buscam o
direito à inclusão para superação de práticas sociais vinculadas à segregação, exclusão e preconceito. Também, nos movimentos sociais
do campo, esta realidade vem aos poucos sendo visibilisada especialmente as luta travadas pelo MST (Movimentos dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra) que desvelam, na luta pela reforma agrária e pela
educação dos seus militantes, novas formas de olhar a educação e,
como direito não pode ser tratada como um serviço, por isso rechaçam as políticas compensatórias até então vigentes, lutando por políticas publicas que levem em conta as relações sociais produtivas e
culturais desse povo.
O desafio que nos propusemos ao desenvolver esse estudo, foi
a experiência de confrontar uma visão do real – pelos dados documentados do município de Guarapari-ES – com as questões presentes nas escolas do campo, pouco contempladas pelas políticas públicas de educação, com outros significados emitidos pelos gestores,
pelos atores da realidade escolar pela ação governamental traduzida nas leis e diretrizes e as pesquisas em educação. Também, minha
participação nas pesquisas “Políticas de Educação, Inclusão Escolar
e Diversidade pelo olhar daqueles que as praticam: por diferentes
trilhas” e, “Políticas atuais para a formação de professores: impactos
e perspectivas a educação inclusiva”, respectivamente, coordenadas
pelas professoras Denise Meyrelles de Jesus e Maria Aparecida Santos Corrêa Barreto do Programa de PPGE6 UFES7.
Proporcionar um diálogo aberto entre as pesquisas que vêm
discutindo as políticas públicas de formação docente diante do desafio de construção da escola inclusiva se configura como um movimento interessante, pois tais processos vêm apontando conhecimentos que nos permitem repensar/ressignificar os processos de
formação de educadores e considerar os profissionais da educação
como sujeitos pesquisadores e produtores de novos/outros saberesfazeres.
Pela via desses estudos tivemos a oportunidade de conhecer
os diferentes dispositivos de atendimento instituídos em favor do
processo educacional de alunos com deficiência no estado do Espírito Santo, que perpassavam desde o atendimento em escolas especializadas até a inclusão nas escolas de ensino comum. Foi dialogando com profissionais da educação em atuação no Sistema Estadual e
Municipal de Ensino, bem como em instituições especializadas com
fins filantrópicos que tivemos a oportunidade de cartografar esses
dispositivos de apoio. Nesse movimento, percebíamos o quanto a
educação do campo caía no esquecimento desses sujeitos, provoEducativas Especiais (1994). A partir desses movimentos novos documentos nacionais foram elaborados: Plano Decenal de Educação para Todos (Brasil, 1993), a Política Nacional de Integração da Pessoa
com Deficiência (Brasil, 1994), LDB/96 a Resolução CNE/CEB02/01 que estabeleceu as Diretrizes Nacionais de Educação Especial na Educação Básica e o Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade
(Brasil, 2003).
5 Destacamos, os Conselhos Estadual e Municipal de Educação, (CONADE), Fórum de Educação Inclusiva, Associação de pessoas com Deficiência, dentre outros.
6 Programa de Pós-Graduação
7 Que buscam mapear os 78 municípios capixabas, via SRE, analisando as políticas atuais de educação
especial/inclusão escolar para a formação continuada dos professores do Estado do Espírito Santo, dialogando com seus dilemas/movimentos para a construção de práticas educacionais da/para a educação
inclusiva, a partir dos olhares e das vozes dos atores locais e dos nossos participantes da pesquisa.
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cando a sensação de que esses espaços-tempos não vivenciavam
processos de inclusão de alunos com deficiência e quando tratada
tal questão, muitas vezes, aparecia resumida a situações presentes
nas escolas localizadas em âmbito urbano.
As primeiras aproximações com o campo pesquisado já revelavam a necessidade de mergulho nas políticas instituídas para
compreendê-las, bem como os anseios e desafios enfrentados pelos
professores em seus cotidianos de atuação. Nesse sentido, o estudo
se constituía a partir desses movimentos que se correlacionavam, se
interpenetravam e se complementavam, uma vez que o campo nos
permitia compreender a tessitura dessas políticas legais e essas nos
possibilitavam analisar seus desdobramentos nas escolas. Com base
nos documentos, obtivemos pistas que nos permitiram compreender o conteúdo legal dessas políticas e o mecanismo de sua difusão.
Analisando o discurso neoliberal presente na educação atual e
a necessidade que temos em construir uma escola acessível a todos
os alunos, nos aproximamos do pensamento de Garcia (2007), quando nos alerta para o cuidado que nós, professores, devemos ter sobre o discurso político que chega até nós, carregado de valores, princípios, diretrizes e ações atreladas a uma perspectiva de sociedade
pensada para poucos, requerendo a necessidade de compreendermos os sentidos presentes na concepção dessas políticas em foco.
São esses movimentos que buscamos capturar no desenvolvimento deste estudo, isto é, problematizar os discursos e princípios que
fundamentam os processos de formação continuada do município
e seus desdobramentos nas práticas pedagógicas dos educadores,
verificando se contribuíam para a construção de uma escola para todos ou reafirmavam os ideais neoliberais tão presentes na educação
contemporânea.

2. Traçando caminhos
Para isso, trouxemos as contribuições teóricas da Etnometodologia com a Etnopesquisa-formação e a abordagem multirreferencial, cuja discussão vem possibilitando uma melhor compreensão do
processo educativo como forma de apreender o que se nos passa nos
“entrelugares” do dia-a-dia das atividades escolares. Essa forma de
investigação se mostra como uma dimensão pedagógica e de produção de conhecimento. Permitiu-nos, também, lançar uma “escuta
sensível” (BARBIER, 2002) sobre esse cotidiano, na busca de entender
suas tensões e possibilidades e de procurar compreender como os
professores lidam com os movimentos que os alunos trazem para as
salas de aula, buscando entender/problematizar as suas razões, motivações, sonhos anseios, pois cada ação ali observada articula significados e sentidos diversos.
Percebíamos que os investimentos na formação de professores
se concretizam pela via de grupos de estudo, seminários etc. Além
desses processos formativos, os professores participavam, também,
do programa “Educar na Diversidade”, subsidiado pelo Ministério da
Educação. Infelizmente, com a absorção do Processo de Formação
“Educar na Diversidade”, os grupos de estudos mensais e os semi-
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nários, que já faziam parte da política de formação docente, foram
extintos, ficando as discussões que estavam em andamento sem finalização com os grupos de professores. Tal situação trouxe muitos
constrangimentos e insatisfações, conforme relatos que aparecerão
no transcorrer deste estudo.
Ao analisarmos a formação inicial dos educadores, procuramos investigar se tais processos traziam reflexões sobre o trabalho
com alunos com necessidades educacionais especiais por deficiência. Como já esperado, percebemos uma grande carência desses
conhecimentos na habilitação dos profissionais, principalmente por
constatar que muitos já haviam concluído o Curso de Pedagogia ou
as demais licenciaturas em períodos em que as questões da Educação Especial com foco nas escolas de ensino comum ainda não eram
discutidas nos currículos de formação docente. O investimento na
formação continuada se configura como uma das questões mais presentes nos discursos dos educadores do município.
Unidade II

Acredito que o sistema deveria investir em nossa formação. Não acho que somente com palestras ou reuniões isso se resolve. Por que não oferecer uma pósgraduação para realmente nos capacitar? Tudo sai do
nosso bolso. O salário não ajuda. Não é não querer. É
não ter condições. E o município tem que entender isso
(PROFESSORA DAS SÉRIES INICIAIS).

Analisando os dados presentes nos questionários sobre o
quantitativo de alunos com necessidades educacionais especiais por
deficiência, matriculados na zona rural, a situação funcional dos professores em atuação nesse cotidiano e a participação desses sujeitos
nos processos de formação continuada, instituídos pelo município,
optamos pela comunidade de Rio Claro, mais precisamente pela Escola Aquarela8, por apresentar situações interessantes e oportunas
para o desenvolvimento deste estudo.
A atmosfera que constitui a escola escolhida para desenvolvimento deste estudo já despertou nosso desejo em nela fixar nossas
lentes, A paisagem é belíssima! O pequeno espaço interno da escola,
também com muitas flores, fez-nos pensar sobre a importância desse
lugar para a comunidade, o que mais tarde veio a se confirmar, à medida que conhecia mais aquelas pessoas e nos encharcávamos com
suas belas histórias, seus sonhos e anseios. A escola fica praticamente isolada, cercada por poucas casas, aproximadamente a 30 km da
sede do município, atendendo a um quantitativo total de 120 crianças aproximadamente. As questões pedagógicas são coordenadas
pela diretora juntamente com as demais professoras. A comunidade
escolar sempre se faz presente na escola para discussão de situações
que dizem respeito aos alunos que ali estudam.

8 Nome fictício
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Quando refletimos sobre educação do campo e observamos os
movimentos feitos na escola, vemos um sistema composto por fragmentos da educação urbana introduzida nesse cotidiano. Na maioria
das vezes, apresenta estrutura que funciona de forma precária, fundamentando suas ações em repasse de valores presos a uma ideologia urbana. A formação ofertada aos educadores que atuam nesses
cotidianos segue esse mesmo caminho, pois as subjetividades que
constituem a educação trabalhada nesse contexto não são levadas
em consideração, bem como não são respeitadas as condições de
trabalho dos educadores, seus horários, os alunos concretos que estão em sala de aula, os anseios da comunidade e as temáticas que necessitam estar incorporadas à formação continuada dos professores
em atuação nas escolas de zona rural.
A nossa questão é muito difícil. Nós começamos a fazer
‘Educar na Diversidade’, mas nós já trabalhamos a semana toda, uma correria. Chega 5ª feira, íamos para o curso
à noite, sendo que o último horário de ônibus sai às 16
horas de volta para casa. Tudo bem que era para a escola,
mas tudo era direcionado à realidade deles. Não era isso
que a gente queria! (PROFESSORA ESPERANÇA).

Unidade II

[...] Contar com o apoio da comunidade é mais fácil nas
escolas rurais. A escola, a igreja, o posto de saúde e até o
cemitério são conquistas da comunidade. Tudo isso faz
parte da conquista de quem mora aqui. Então o povo zela
porque sabe que tudo foi conquistado com muito esforço.
(PROFESSORA ESPERANÇA).

Essa realidade tem gerado, ao longo dos anos, uma situação de
precariedade para a população do campo. Nesse movimento, criase uma identidade do professor do campo como aquele que detém
pouco saber, que possui pouca formação, que se encontra esquecido
nos arredores rurais. Parece-nos que injetar os conhecimentos trabalhados com os educadores da zona urbana nesses sujeitos, para
alguns órgãos gestores, configura-se como uma oportunidade de
crescimento profissional e uma possibilidade de colocar esses profissionais no mesmo patamar das que trabalham na cidade – reais detentores do saber. A meu ver, fica o questionamento: será essa uma
atitude inteligente e coerente?
Além disso, é importante reconhecermos que os compromissos firmados para a educação do campo são os mesmos que se colocam para as escolas da cidade, quando nos referimos à oferta de
educação com qualidade a todo cidadão brasileiro, necessitando que
o desdobramento desse compromisso, feito em políticas públicas de
educação, leve em consideração as subjetividades que constituem
alunos e professores das escolas localizadas no campo, isto é, trata-se
de uma educação, como afirma Caldart(2002p.27) “dos9 e não para os
sujeitos do campo”, pensadas através de políticas publicas e construídas com os próprios sujeitos dos direitos que as praticam.

9 Grifos do autor.
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Inicialmente, as nossas conversas em tons informais com os
professores falavam sobre sua formação, suas lutas, suas vitórias e,
principalmente, sobre o distanciamento entre a formação inicial e as
situações concretas presentes nas escolas de educação básica, sobretudo as das escolas do campo.

Unidade II

[...] na verdade, não nos preparamos nem para a escola da cidade, nem para a escola rural. Tem momentos
que você faz de um jeito e, em outro, você faz diferente
(PROFESSORA).
[...] A gente aprende muito um com o outro. O que eu
não sei, ela me ensina. O que ela não sabe, eu ensino
(PROFESSORA CONQUISTA).

Fica claro, nas falas das educadoras, o quanto as práticas, as
experiências cotidianas, o dia-a-dia escolar se configuram em movimentos considerados importantes no processo de formação docente. Nesse movimento, podemos perceber a necessária articulação
entre teoria e prática, pois uma sólida formação inicial, com toda
certeza, trará subsídios e reflexões pertinentes para que a formação
docente não se esgote na teoria e nem se disperse na prática, pois
“[...] a reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação
Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blábláblá e a prática
ativismo (FREIRE, 1996, p. 22).
Os professores formados em realidades urbanas falam de suas
dificuldades em lidar com esse contexto, relembram a distância percorrida para ali chegar e o isolamento que esse ambiente vive cotidianamente. Outro aspecto ressaltado até agora nas narrativas
desses profissionais é a necessidade e o desejo de aprender sempre,
de estudar, de conhecer mais, mostrando um grande interesse pela
formação continuada e pela valorização do trabalho feito pela SEMED10. Muitos desses professores ainda estão em formação e cursam
faculdades, na modalidade a distância, o que facilita sua formação, já
que não existe outra maneira de conseguir estudar e trabalhar. Eles
se sentem muito orgulhosos e demonstram isso de várias formas:
[...] Estudar é o sonho de todo professor. Quando entrei
na faculdade, fiquei tão emocionada, que esse dia ficou
marcado na minha memória. Quem é o professor que
não quer saber mais para ensinar melhor a seus alunos?
(PROFESSORA CONQUISTA).

Estudar, aperfeiçoar, buscar conhecimento são desejos presentes nas falas dos professores. Buscam formação superior, abrem-se
para propostas de formação continuada e encontravam, na pesquisa
em andamento, oportunidades para refletir sobre a prática docente,
principalmente por reconhecerem que a educação do campo se faz
em um contexto de plurais complexidades: há de se respeitar as especificidades desse cotidiano, não atrelando esse movimento à baixa expectativa de desenvolvimento dos alunos e à possibilidade de
oferta de educação precária a essa população pelo fato de residirem
no campo, conforme registrado na fala que se segue:
10 Secretaria Municipal de Educação.
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[...] o ano passado, eu questionei muito um professor –
ele era até o professor da minha filha. Ele disse que não
ia usar o livro porque era muito difícil para o pessoal
daqui. Respondi que nosso aluno é tão capaz quanto
os outros. Pelo jeito, acha superior a educação da cidade [...]. Se fosse assim, não teríamos um aluno que
ficou em segundo lugar nas olimpíadas de matemática
(PROFESSORA ESPERANÇA).

[...] Tudo é unificado, até o calendário. Somos de regiões diferentes, como é que você vai igualar tudo? [...]
Nossas dificuldades são diferentes, nosso aluno é diferente. Então, por que igualar tudo? Nós estamos perdendo essa questão cultural. Hoje nós temos ainda
congo na comunidade, mas é difícil de resgatar com
os alunos mais novos. Eles não querem saber disso
(PROFESSORA ESPERANÇA ).

Unidade II

É justamente pensando neste compromisso social de fazer da
escola do campo um espaço plural, onde se respeita a cultura, os valores, as vivências, as crenças que constituem o homem/mulher do
campo e, ao mesmo, tempo uma atmosfera onde o conhecimento
historicamente acumulado seja discutido, analisado, refletido e absorvido, que reconhecem a necessidade de investimentos na formação docente atrelada às reais necessidades, tensões, desafios e possibilidades desse espaço.

A fala das professoras, por si só, já se constitui em argumentos
para reflexão e análise em torno do que propõe o sistema educacional e o que, no limite, conseguem fazer os professores nesse contexto. Caldart (2002, p. 32) fala da necessidade de reconhecermos
“[...] o campo como lugar onde não apenas se reproduz, mas também
se produz pedagogia”. Sem dúvida, o diálogo com os colegas estabelecendo parcerias que auxiliem na fundamentação do próprio trabalho é uma questão muito interessante. Esse percurso feito por esse
grupo legitima o pensamento de Shön, (2000) de que a reflexão sobre a prática representa possibidades de encontrar alternativas para
os dilemas cotidianos, assumindo que a pesquisa do professor se dá
nesse espaço/tempo de formação na teoria e formação na prática.
Elas não podem ser compreendidas, como diz Prado (2008, p. 101),
“[...] simplesmente como instâncias complementares, mas como diálogo multirreferencial das práticas que estimulam a produção de outras.
No relato de um trabalho desenvolvido pela professora Esperança,
que trabalha com crianças surdas nessa escola, observarmos o que
Boaventura de Sousa Santos vem nos falando sobre credibilizar outros espaços educativos que foram negligenciados. As questões que
vão emergindo do vivido nesse espaço certamente favorecem o convívio com as diferenças, as práticas coletivas, solidárias e fraternas e
podem contribuir para o alargamento do que pensamos, somos e do
que sabemos práticas e teorias”.
Após o término do curso, ela foi trabalhar com crianças surdas
da comunidade e começou a ficar incomodada com o desinteresse
dos alunos em aprender a língua brasileira de sinais (LIBRAS). Talvez
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porque eles já se encontravam na adolescência e nunca tiveram contato com ninguém que falasse por meio de sinais, aliás, não havia
nenhum tipo de atendimento até aquela data, isto é, frequentavam
a escola, ou melhor, “esquentavam o banco da escola” sem nada
aprender. O que fazer, então? O projeto, intitulado: “Mudanças de
postura em frente à surdez” foi desenvolvido na escola para alunos
e professores, com a participação da comunidade. A reação dos jovens surdos foi imediata. Pareciam perplexos diante do que estava
ocorrendo. Diz a professora: “[...] era interessante perceber o conflito
interno vivido por esses alunos”, que pareciam dizer: “Se ele que ouve
vai aprender, então eu também vou!”. E todos começaram a participar.
Esse projeto foi aproveitado em várias escolas do município. Concordo com Macedo (2006, p.160), quando afirma: “[...] é o conhecimento
prático que cresce em valorização, conhecimento esse forjado no seio
da comunidade envolvida na pesquisa e na formação”.Tais questionamentos refletem certa maturidade dos profissionais que atuam nessa
escola, fruto, evidentemente, de um percurso anterior de formação,
forjada na luta diária, com autoquestionamentos confirmando o que
Macedo (2006, p. 45) diz com esta interessante reflexão:
[...] uma vez despertos, educadores etnopesquisadores
começam a ver as escolas como criações humanas com
sentidos, limites e possibilidades, e não se satisfazem em
perceber os indicativos do fenômeno; querem interpretá-los radicalmente, com o compromisso de fazer ciência
com consciência crítica.

3. Algumas considerações
Nessa caminhada, tivemos a imensa alegria de viver momentos inesquecíveis e aprender inúmeras lições com suas histórias, suas
formas de vida, suas lutas, seu trabalho. Percebemos, no entanto, que
as politicas de educação preconizadas pelo município chegavam à
escola Aquarela repletas de tensões e questões a serem discutidas.
Mas, mesmo com muitas lacunas e situações a serem redefinidas
nessas políticas, cabe destacar: “a escola não para”. Não para, porque,
nesse cotidiano, há vida, há sujeitos a serem formados e uma comunidade a qual a escola necessita apresentar resultados. A expectativa
que o homem do campo coloca sobre a escola impulsiona esse cotidiano a criar estratégias para sobrevivência e para enfrentamento
das situações que aparecem no dia-a-dia escolar. É necessário ensinar as crianças a ler, como nos diz Freire (1996), a palavra e o mundo
concomitantemente; formá-los para terem novas/outras formas de
participação social; em outras possibilidades de emprego. Esse desafio impulsiona a escola e seus profissionais a emergirem das situações políticas e embaraçosas presentes no município e engendrar
estratégias para que os anseios da comunidade de Rio Claro sejam
atendidos.
Faz-se necessário ouvir os profissionais que atuam nas escolas
do campo para a implementação das políticas públicas de formação
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docente, pois, nesse cotidiano, as demandas, são outras; as formas
como os professores lidam com seus desafios também podem caminhar por outras trilhas; a relação professor-aluno-família desenhase de forma diferenciada, principalmente por entendermos que as
relações sociais no campo têm suas especificidades. Cabe, ainda,
considerar a trajetória formativa dos educadores que atuam nesse
contexto, pois apresentam maiores dificuldades em obter formação
em nível superior, dada a distância existente entre suas residências,
locais de trabalhos e agências de formação de professores. Esses movimentos revelam a necessidade de esses sujeitos serem assumidos
como peças fundamentais na organização de processos de formação
contínua, uma vez que é a partir de suas vozes que esses processos
serão desenhados, implementados, (re) discutidos, (re) avaliados, potencializados e operacionalizados.
Há necessidade de instituir processos de formação continuada atrelados à realidade das escolas, respeitando as subjetividades
que compõem o urbano e o rural e, nesse movimento, conjugar o
que é específico de cada um desses contextos com aquilo que podemos chamar de global, ou seja, tecer conhecimentos tomando como
ponto de partida os elementos que falam do homem da cidade, bem
como do cidadão do campo, ampliando essa tessitura para questões
presentes na sociedade na qual vivemos que, a cada dia, se faz mais
globalizada, capitalista, competitiva e com anseios de produtividade.
Acreditamos que esses dados devem ser levados em consideração nos momentos de organização das formações continuadas,
uma vez que organizá-las na zona urbana se constitui mais um desafio que colocamos para esses profissionais assumirem. Já correm
de suas residências para as escolas rurais, muitas vezes, andando
horas a pé, a cavalo, de bicicleta, pedindo caronas, enfim, diversificados meios de condução. Para muitos, essa ação se repete mais de
uma vez ao dia, pois exercem a dupla jornada em escolas distintas,
localizadas em comunidades diferenciadas. Organizam-se das mais
diferentes formas para estudar à noite, dando continuidade a seu
processo formativo a partir do ingresso no Ensino Superior. E, para
fechar seu ciclo, necessitam deslocar-se para os centros urbanos para
participar dos encontros de formação contínua, que, muitas vezes,
nem tocam nas questões que constituem o homem do campo.
É preciso pensar, também, que todo esse movimento nos possibilita entender o quanto temos ainda que problematizar o que chamamos de autonomia escolar. Em frente às tensões políticas presentes no município, a Escola Aquarela, muitas vezes, necessitou andar
com suas “próprias pernas” e se “virar” sozinha para solucionar suas
questões. Isso mostra que a escola consegue gestar políticas em consonância com a realidade enfrentada pelos professores em sala de
aula. Não argumentamos aqui que a SEMED se afaste de suas atribuições e encarregue a escola de organizar sozinha as políticas públicas
municipais. O que procuramos ressaltar é que, na escola, há pessoas capazes de refletir, instituir, organizar, implementar e sistematizar
ações. A Escola Aquarela foi nos mostrando essas possibilidades. É
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muito interessante pensar esses movimentos, quando falamos sobre
a organização de processos de formação continuada, pois os professores também podem/devem participar desses momentos, não somente como ouvintes, mas como coordenadores, dinamizadores e
pesquisadores.
Isso nos mostra o quanto os professores em atuação do campo necessitam ser assumidos como sujeitos pesquisadores, detentores de conhecimento, questionadores e capazes de instituir políticas
públicas de educação na perspectiva da inclusão escolar. Vejo que
um grande caminho ainda necessita ser trilhado para que as questões da educação do campo estejam contempladas nas políticas públicas educacionais. Há necessidade de considerar as condições de
trabalho dos docentes em atuação neste contexto, as subjetividades
dos educandos, e, ainda, as singularidades desse cotidiano para se
traçar os processos de formação continuada dos professores, pois é
no espaço-tempo da escola que alunos com e sem deficiência buscarão pelos conhecimentos historicamente acumulados a abertura de
caminhos para novas/outras possibilidades de participação social.
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Unidade III
O Currículo, as práticas docentes e o processo de
avaliação no contexto da inclusão escolar

[...] Viver em sociedade é um desafio porque às vezes ficamos presos a determinadas normas
que nos obrigam a seguir regras limitadoras do nosso ser ou do nosso não-ser... Quero dizer
com isso que nós temos, no mínimo, duas personalidades: a objetiva, que todos ao nosso
redor conhece; e a subjetiva... Em alguns momentos, esta se mostra tão misteriosa que se
perguntarmos - Quem somos? Não saberemos dizer ao certo!!! Agora de uma coisa eu tenho
certeza: sempre devemos ser autênticos, as pessoas precisam nos aceitar pelo que somos e
não pelo que parecemos ser... Aqui reside o eterno conflito da aparência x essência. E você...
O que pensa disso?
Que desafio, hein?
“... Nunca sofra por não ser uma coisa ou por sê-la...”
Clarice Lispector

Unidade III: O Currículo, as práticas docentes e o
processo de avaliação no contexto da inclusão escolar
Objetivos da Unidade
• Pensar e propor diferentes alternativas de organização de currículos escolares comprometidos com o desenvolvimento de
todos os alunos, levando em conta as realidades campesinas;
• Discutir práticas docentes diversificadas de abordagem teórico-didáticas no âmbito da Educação Especial/Inclusão Escolar;
• Refletir sobre a avaliação como um processo de mediação
numa perspectiva inclusiva e emancipatória.

Nessa Unidade III vamos refletir sobre o compromisso que a inclusão escolar coloca para a instituição do currículo escolar de forma
tal que todos os alunos permaneçam na escola e nela aprendam. Por
isso, apresentamos, em diálogos anteriores, a Educação como um direito social. Muitos educadores supõem que alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, por se distanciarem do modelo de “aluno-padrão” ingressam na escola, apenas, para se socializarem. Enganamo-nos com esse
raciocínio, se entendermos por socialização apenas o fato de estar
junto com nossos pares. Qualquer sujeito que vai para a escola, busca
por conhecimentos. Para tanto, precisamos nos perguntar que currículo é necessário para que todos os alunos possam apropriar-se dos
conhecimentos que nos são deixados como herança, assim como
para participar de sua construção histórica.
Assim, a adequada resposta às necessidades de aprendizagem
de todos os alunos, em especial os com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, exige que
a escola ressignifique sua proposta curricular e as relações estabelecidas entre docentes, pedagogos, gestor e pessoal de apoio, o que se
consolidará na construção coletiva do Projeto Político Pedagógico.
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[...] onde quer que [...] ensine, e seja qual for o seu público, [...] sempre se ensina alguma coisa a alguém. Não
existe professor que não ensina nada. Não existe professor que não ensine a ninguém. Todo professor trabalha sobre esta difícil associação entre objetos do saber
e sujeitos que devem apropriar-se deles. É por isso que
um professor não é um ‘simples’ conhecedor, nem um
‘simples’ psicólogo. Não é tampouco uma ‘simples’ justaposição de ambos. É uma outra coisa. Ou melhor, alguém diferente. Alguém que tem seu próprio projeto [...]
(MEIRIEU, 2006, p. 22).
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Título da Dissertação:
NOVOS DESENHOS DAS POLÍTICAS
DE FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL
DOCENTE EM FACE DA PERSPECTIVA
EDUCACIONAL INCLUSIVA: DAS DIRETRIZES LEGAIS ÀS VOZES DOS PROFESSORES

Para Moreira e Silva (2008) o currículo é um artefato social e
cultural. Isso simboliza que ele é colocado na moldura mais ampla de
suas determinações sociais, de sua história, de sua produção contextual. O currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão desinteressada do conhecimento historicamente acumulado. O
currículo está implicado em relações de poder, pois transmite visões
sociais particulares e interessadas, produz identidades individuais e
sociais particulares. O currículo não é um elemento transcendente
e atemporal - ele tem uma história, vinculada a formas específicas e
contingentes de organização da sociedade e da escola.
Nessa dinâmica, a escola necessita dispor de um projeto educativo, construído e compartilhado por toda a comunidade educativa,
assumindo este, tanto no plano conceitual, como metodológico e organizacional, a diversidade como fator inerente a todo grupo humano.
Esse projeto deve dar sentido às necessidades de aprendizagens dos alunos do qual o currículo da escola é parte significativa.
Cabe à escola assegurar a atenção específica aos alunos que dela
precisam. Para isso, a identificação das necessidades educativas do
aluno constitui o ponto de partida para a determinação da atuação
educacional que se concretiza no currículo escolar, assim como os
recursos pessoais e materiais precisos para o processo educativo.
Uma vez delineadas as necessidades educativas dos alunos é
chegado o momento de propor ações em respostas a essas demandas. O desafio da escola é ser capaz de oferecer a cada aluno a ajuda
pedagógica que ele necessita, ajustando a intervenção educativa à
individualidade do aluno. A dificuldade desta tarefa é evidente, e é a
única maneira de evitar que a escolarização colabore para aumentar
as desigualdades.
Nesse sentido, a escola deve planejar sua atuação e a base de
sua intervenção educativa, instituindo o currículo em dialogo com os
percursos de aprendizagem dos alunos e as metas traçadas para que
esses percursos se ampliem. Assim, o currículo passa a ser entendido
como parte constitutiva do projeto que determina os objetivos da
educação escolar. A vinculação do Currículo ao projeto político-pedagógico da escola tem sido evidenciado por diversos autores. Uma
clara posição constitui a definição de currículo proposta por Coll:
[...] A elaboração curricular é a explicitação do projeto
que preside e guia as atividades educacionais escolares, precisando as intenções que se encontram em sua
origem e proporcionando orientações sobre o plano de
ação, para levá-las a cabo. Com este propósito, a elaboração inclui informações sobre o que, quando e como
ensinar e avaliar (COLL, 1996, p. 24).
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Nesse processo, o currículo escolar deve estar expresso no Projeto Político Pedagógico da escola, pois nele estão a caracterização
social, cultural e econômica dos alunos, os fins, objetivos e metas da
escola, os anseios da comunidade escolar e os critérios avaliativos
para o acompanhamento do desenvolvimento dos alunos, das práticas docentes e dos objetivos da escola.
O objetivo da educação escolar obrigatória é oferecer ao aluno
conhecimentos que deve ter acesso qualquer cidadão. Nesta clara intenção educativa se condensam as aspirações de igualdade de oportunidades que devem caracterizar a educação escolar.
Reivindicar uma escola com esta característica igualitária não
significa reclamar a uniformidade para todos os alunos, mas supõe
educar respeitando as peculiaridades de cada aluno e no convencimento de que as motivações, os interesses e as capacidades de
aprendizagem são distintos entre os alunos, devido a um complexo
conjunto de fatores biopsicológicos e socioculturais que interatuam
continuamente, podendo, transformar-se de acordo com as circunstâncias, com relação as quais se processam, se configuram e se reconfiguram.
Vale ressaltar que, o currículo deverá ser comum a todos os
alunos. As práticas pedagógicas, as estratégias e as formas de avaliação deverão ser de acordo com os diferentes níveis e percursos
de aprendizagem. Sempre partindo do conhecimento real do aluno e focalizando suas potencialidades, o currículo deve contar com
adequações que atendam a diversidade das escolas, das aulas e dos
alunos. O processo de elaboração de práticas pedagógicas diferenciadas deve ser instituído na medida do possível, de forma discutida
com outros professores, com orientação da Secretaria de Educação.
Além do currículo e das práticas pedagógicas, outro ponto que
será destacado, nessa unidade, será a temática Avaliação. A avaliação constitui um elemento fundamental para a prática educativa. Os
processos avaliativos devem possibilitar ao educador acompanhar o
desenvolvimento dos alunos e tomar decisões a respeito do processo de ensino e aprendizagem desses estudantes. Logo, não se avalia
para classificar alunos, para compará-los entre si ou em relação a uma
norma genérica, mas se avalia para orientar o aluno e para guiar o
processo educativo.
A avaliação pode servir a quatro finalidades básicas:
• escolarizar o aluno com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação;
• situar o aluno em relação a proposta curricular da escola;
• tomar decisões sobre estratégias pedagógicas diferenciadas.
• enriquecer a pratica pedagógica no contexto da diversidade
em sala de aula.
A avaliação deve permitir ao educador fixar as metas que o aluno deve alcançar, a partir de critérios derivados de sua situação inicial. É necessário saber, não só o que o aluno é capaz de fazer, mas,
também como o faz, isto é, as características individuais com que o
aluno responde às tarefas escolares. Isto porque a aprendizagem tem
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um componente tanto cognitivo como emocional, e por isso é preciso saber sua própria perspectiva diante da aprendizagem, o sentido
que dá ao que se ensina, sua maneira de enfrentar e responder aos
conteúdos e tarefas escolares, suas preferências e motivações, seu ritmo de aprendizagem.
Compreender como o aluno aprende é uma tarefa essencial
para delimitação/formulação do currículo da escola, para a definição das práticas docentes e para acompanhamento do desenvolvimento dos alunos, via avaliação em contexto. Ter informações sobre
o caminho que o aluno adota para construir seus saberes ajudará o
professor a manter, modificar ou incorporar as condições educativas
mais favoráveis para que se produzam aprendizagens significativas.
Tradicionalmente, a escola tem enfatizado a capacidade para aprender, medida exclusivamente através do rendimento escolar, e tem
prestado menos atenção à motivação, interesse e nos percursos de
aprendizagem dos alunos.
No entanto, a atuação educativa em sala de aula não depende
unicamente do professor, mas também, em grande parte das diretrizes da escola como um todo. No caso das escolas campesinas a equipe da Secretaria de Educação responsável pelas escolas do campo
pode colaborar com a construção dessas diretrizes, em diálogo com
os docentes e com a comunidade de entorno da unidade escolar.
As dimensões fundamentais para análise são semelhantes às
do contexto de sala de aula: a adequação do projeto educacional e
curricular ao aluno, seu desenvolvimento na prática e concepção do
professorado a respeito do processo de ensino e aprendizagem e em
especial para os alunos com necessidades educativas especiais. Esse
é um processo de reflexão e ação de todos os agentes educativos,
dos professores de todas as áreas e de apoio, do orientador da escola,
caso a escola conte com todos esses dispositivos. Para desenvolver
essa tarefa é imprescindível um ambiente de cooperação profissional
e confiança mútua, onde se pretenda, não a crítica ou desqualificação, mas a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem.
Ainda é importante no processo de aprendizagem do aluno
que os membros de sua família estejam envolvidos, pois são figuras
que também condicionam seu desenvolvimento. Isso justifica a necessidade de se conhecer informações sobre aspectos relevantes do
contexto familiar e também do contexto social que cerca o aluno e
que podem influir em seu processo e proporcionar informação útil
para a tomada de decisão curricular.
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A tarefa mais importante depois de conhecer essas informações é determinar o que está favorecendo ou dificultando o processo
de aprendizagem do aluno e posteriormente tentar, em colaboração
com a família, ajustar ou modificar o que seja necessário e possível,
para oferecer-lhe as condições mais adequadas.
Atividades Didáticas
Refletindo...
a) Nesta atividade você e sua equipe:
• Elegerá um conteúdo de qualquer área do conhecimento para
explorar em sua sala de aula;
• Elaborará um plano de aula para explorar esse conteúdo e envolver todos os alunos nessa atividade considerando que em
sua sala de aula você conta com: alunos já alfabetizados, alunos
em processo inicial de alfabetização.

Sugestão - Grupo de estudo: formar grupos de até quatro componentes para trabalhar os textos e
realizar atividades propostas. Este
grupo prepara discussões para os
encontros coletivos.

b) Levando em consideração que a escola é um espaço destinado a produção/apropriação de conhecimento, argumente
sobre:
• Como o currículo escolar precisa ser instituído para que todos
os alunos tenham espaço na escola?
• Como a sua rede de ensino vem instituindo o currículo das
escolas campesinas, levando em consideração o compromisso
legal de incluir os alunos especiais nesse contexto?
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Pare e pense:
Que conteúdo será trabalhado?
Como você agrupará os alunos?
Como você irá trabalhar um mesmo conteúdo com alunos em
processos de aprendizagem diferenciados?
Que estratégias pedagógicas você utilizará?
Quais os recursos que você disponibilizará para os alunos?
Quais os procedimentos de avaliação?
Que resultados você espera alcançar com essa intervenção?
Quais os desafios e possibilidades desta dinâmica interventiva?

c) “Não precisamos nos preocupar com os alunos especiais. Eles
têm que passar direto, porque tem uma Lei que os ampara”.
Esse discurso é um mito e é muito recorrente entre os educadores, pois eles acreditam que há uma lei que ampara o aluno dito especial quando discutida a questão da avaliação e seu avanço escolar.
Muitos pensam que o aluno especial está na escola para se socializar
e não aprender, portanto, não necessita ser avaliado.
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Pare e reflita com seu grupo de estudos
• Que concepção de avaliação sustenta esse discurso?
• Que desafio a ser superado esse discurso nos propõe?
• Como vocês concebem a avaliação da aprendizagem do aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades/superdotação?
• Que vivencias de inclusão escolar são praticadas no seu município e na sua escola?
• Qual a participação da comunidade nesse processo?

Filmes recomendados
• “A filha da Luz” (autismo)
• “Prisioneiro do Silêncio” (autismo, deficiência mental)
• “Rain Man “- Dustin Hofman (autismo)
• Vermelho como céu.

Atividades Didáticas
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Explorando os Filmes
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Dos filmes indicados, selecione um e procure evidenciar:
• Que concepção de currículo, de práticas pedagógicas e de
avaliação necessita estar incorporado nas escolas de educação básica para que a pessoa que o filme retrata esteja incluído na escola e
esta tenha condições de garantir o seu aprendizado?
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Texto 1
CURRÍCULO E INCLUSÃO
Mariangela Lima de Almeida
Ao longo dos últimos anos, buscamos refletir acerca das propostas curriculares e a inclusão de alunos com necessidades educacionais
especiais por deficiência, reflexões provindas de nossas inquietações
vivenciadas enquanto professora das séries iniciais do ensino fundamental, do aprofundamento na literatura e na teorização sobre o currículo e dos diálogos com autores, pesquisadores e, principalmente,
com nossos alunos da graduação e da pós-graduação.
É a partir desse caminho trilhado e dos diálogos estabelecidos
que nos propusemos a construir este texto que, tangenciado por diferentes contextos, costura história e filosofia como campos do conhecimento essenciais à discussão dos dois eixos centrais deste artigo: o currículo e a diferença pela deficiência. Muitos fios se cruzam e
produzem diferentes contornos. Um deles destaca-se em nosso bordado: as possibilidades de pensarmos um currículo na perspectiva
da inclusão educacional.

Ao sustentarmos a categoria histórica de homem, faz sentido
pensarmos no currículo se o concebemos como o cruzamento de
práticas diversas que tomam significado na escola. Das diversas definições que existem para o currículo escolar, enfocaremos aquela que
o define como construção cultural na concretude das ações educativas. Concordamos com Grundy (1991) que o currículo não se trata de
um conceito abstrato que tenha sentido à parte de antecedentes da
experiência humana. É, portanto, uma forma de organizar um conjunto de práticas educativas humanas.
Diferentes enfoques podem ser atribuídos ao currículo. De
acordo com Grundy (1991), dois merecem destaque: o enfoque conceitual e o cultural. O primeiro refere-se ao projeto curricular, que
deverá conter os parâmetros necessários à execução dele. Nesse enfoque, os executores do currículo serão guiados pelas idéias e planos
elaborados anteriormente. Numa perspectiva cultural do currículo, a
primazia está nas experiências das pessoas que originarão sua existência. Assim, professores e alunos estão comprometidos com as práticas curriculares. Em conclusão, concebemos o currículo como uma
construção social.
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1. Diálogos possíveis a partir da reflexão histórico-filosófica

O currículo das escolas de uma sociedade constitui uma
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parte integrante de sua cultura. Para compreender o
significado de qualquer conjunto de práticas curriculares, há de se considerar tanto os elementos que surgem a partir de um conjunto de circunstâncias históricas, como do reflexo de um determinado meio social
(GRUNDY, 1991, p. 21, tradução nossa).
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Discutir o currículo reporta-nos a refletir as práticas educacionais das instituições escolares, ele está imerso nas ações das pessoas. Portanto, pensar o currículo é pensar em como atua e interage
um grupo pessoas (profissionais, alunos, familiares, técnicos, etc.) em
certas situações.
Podemos então enfatizar duas reflexões essenciais à discussão
curricular: a história e a filosofia. Ao considerarmos que, em cada tempo, os homens respondem às condições humanas e às condições de
conhecimento, nossa visão de mundo sempre estará articulada por
uma determinada ética, estética, concepção de homem, etc. Segundo
Lombardi (2008), cada perspectiva filosófica expressa uma compreensão histórica dos homens. As grandes temáticas filosóficas encontram, na história e em outros campos da educação, suas formas de
concretização. Ao falarmos da pesquisa educacional, nossa reflexão
não focaliza as idéias dos homens e, sim, busca conhecer a história do
homem a partir de como esse indivíduo produz sua história.
Conforme nos afirma Grundy (1991), a discussão do currículo
tomada como construção social deve ser embevecida pela reflexão
histórica e ontológica da sociedade na qual determinada escola está
inserida. Como um tecelão que articula seus fios carregados pela história de gerações passadas, a discussão acerca do currículo em educação e da sua relação com o processo de inclusão escolar exige articulação com seus contextos de origem e sua história na educação.
De fato, nenhum currículo existe a priori. “Se pretendemos entender o significado das práticas curriculares que desenvolvem as
pessoas pertencentes a uma sociedade, temos que conhecer o contexto social da escola” (GRUNDY, 1991, p. 22). Para isso, precisamos
conhecer sua composição, sua organização, sua processualidade no
tempo e espaço e da mesma forma as premissas que fundamentam
sua construção.
O currículo como objeto de estudo e pesquisa surgiu pela primeira vez nos Estados Unidos, nos anos vinte. Em 1918, Bobbitt, em
seu livro The curriculum, definiu o currículo como um processo de racionalização de resultados educacionais, cuidadosa e rigorosamente
especificados e medidos. Embora em diferentes perspectivas, o surgimento das discussões mais sistematizadas sobre o currículo tem,
em comum, a preocupação com os processos de racionalização, sistematização e controle da escola e do currículo.
O currículo nasceu de um contexto econômico americano de
pós Guerra Civil, cujo panorama se traduzia no capitalismo em alta,
produção em grande escala. Segundo Moreira e Silva (2001), a concepção de sociedade predominante nesse período enfatizava as novas práticas e valores derivados do mundo industrial, caracterizado
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pela cooperação e especialização. O sucesso na vida profissional passou a requerer mérito na trajetória escolar. O modelo de industrialização e de urbanização trouxe para a sociedade americana um novo
contexto social: a imigração para grandes metrópoles que levou a
heterogeneidade para a cultura americana, surgindo a necessidade
de restaurar a homogeneidade e ensinar às crianças dos imigrantes
as crenças e “comportamentos dignos”. Dessa forma, o objetivo do
currículo era o de planejar “cientificamente” as atividades pedagógicas e controlá-las para evitar comportamentos e pensamentos do
aluno que se desviassem de metas e padrões pré-definidos.
Há, portanto, um determinado contexto social que exprime uma
visão de sociedade e de homem, que, por sua vez, influencia diretamente os objetivos do currículo naquele contexto. De acordo com Grundy
(1991), para conhecer mais que suposições aleatórias sobre o currículo,
necessitamos de conhecer não somente sua natureza, mas também o
contexto da instituição.
Diante disso, devemos nos interrogar: que contexto social, político e econômico presencia hoje a educação escolar? O currículo
atualmente executado nas escolas responde ao cenário vivido pela
cultura brasileira? Que respostas a política curricular e as correntes
teóricas procuram dar hoje a partir do currículo?
Dos diferentes sentidos que atribuímos à sociedade atual, destacamos a ascensão do neoliberalismo, a globalização econômica, a
devastação ambiental, a intolerância às diferentes culturas e etnias.
Logo a indagação de Adorno e Horkheimer (1985, apud LOUREIRO,
2007b, p. 8) nos é apropriada: “Por que a humanidade, em vez de
entrar em estado verdadeiramente humano, está se afundando em
uma espécie de barbárie?”. Precisamos inserir-nos numa auto-reflexão sobre nossas pretensões de progresso e ciência.
Em contrapartida, vivemos em momento de eclosão de diferentes movimentos que sinalizam mudanças na sociedade, em torno de
uma questão ontológica do ser humano: a diversidade e a diferença.
Atravessados pelas contingências históricas, constituímo-nos
diferentes uns dos outros, do outro de ontem, do outro de hoje e do
outro de amanhã. Passamos a existir como seres únicos e singulares
perante a diferença do outro. De outro ângulo, assistimos, ao longo
dos anos, à nossa própria diferença daquilo que nos constituiu ontem e nos faz ser como somos hoje. É nessa reflexão que insistimos:
ao assumirmos a categoria histórica do ser humano como determinante das relações sociais, precisamos também assumir nossa historicidade enquanto sujeito individual e, portanto, diferentes de nós
mesmos em diferentes tempos. Se somos diferentes de nós mesmos,
é possível vermos a diferença do outro não como externa a nós, mas
como expressão da construção histórica, cultural e social da concepção de homem em uma determinada sociedade.
Nessa linha de argumentação, poderíamos pensar no respeito
e no acolhimento à diferença do outro, vendo-a como prolongamento de nossa própria diferença. Então, seria possível pensar a inclusão da pessoa com deficiência? A diferença pela deficiência poderia
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constituir-se não externa a nós, e sim como parte de nossa constituição enquanto gênero humano?
Ao discutirmos a inclusão de sujeitos diferentes pela deficiência, remetemo-nos a pensar na historicidade do tratamento social
dado a essas pessoas. A pergunta é: que concepção de homem vigorava na sociedade primitiva, na qual as pessoas com deficiência eram
abandonadas à morte? A nós cabe, atualmente, a indagação: qual
concepção de homem temos em nossa sociedade que nos permite
falar/pensar em incluir pessoas com deficiência nas diferentes instituições sociais, como a escola? Teríamos avançado para uma concepção de homem que transcende as forças produtivas do capitalismo,
como assistimos no início do século XIX?
Discutir o paradoxo inclusão/exclusão, questão amplamente
debatida por inúmeros filosófos, sociológos, educadores e outros,
remete-nos a pensar que concepção de homem e de mundo concebemos e damos sentido em nossas práticas sociais. Insistir numa discussão do sujeito com deficiência, bem como um currículo que seja
capaz de incluí-lo nas práticas sociais e escolares, sem enraizarmos
os fundamentos ontológicos do ser, desvalida os movimentos sociais
emergidos no final do século XX. Por conseguinte, esse afastamento
tende a levar esses movimentos às teias da política neoliberal que
adota o individualismo ancorado na culpabilização única do homem.
Entretanto, podemos afirmar que ser/estar neste momento do
movimento de inclusão educacional nos evidencia possibilidades
de uma nova/outra concepção de homem e de mundo. A partir da
busca pela inclusão do outro, a nosso ver nossa própria inclusão enquanto ser humano, poderemos redimensionar nossas concepções e
atitudes. Para isso, uma outra reflexão ontológica tomar nossos pensamentos: de que educação estamos falando, defendendo?
Portanto, defendemos a reflexão histórica e ontológica como
essenciais ao processo de inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais por deficiência. No contexto da inclusão educacional, concordamos com Grundy (1991, p. 22), reportando-se ao currículo, quando afirma que “toda prática educativa supõe um conceito
de homem e de mundo”.
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2. Currículo e Inclusão Escolar: os desafios diante da
heterogeneidade
Ao refletirmos sobre o currículo escolar, recorremos a Sacristán
(2002, p. 25), ao asseverar que a instituição escolar marcada pela racionalidade técnica e pela eficiência industrial se estruturou “[...] em um
modelo completo como especialização graduada do currículo, divisão
seqüenciada deste ao longo da escolaridade e classificação dos estudantes em ‘fases para sua transformação”
Ainda hoje, a escola graduada, que classifica, é modelo universal de organização que molda a seqüência do desenvolvimento ordenado e normalizado da educação. Sacristán (2002) nos adverte que,

Constatamos, assim, uma escola desenhada para promover a
homogeneidade e negar a diversidade inerente à pessoa humana.
Uma escola que, embora se expandindo por meio de um processo
de universalização do ensino, contribui ainda para a manutenção da
exclusão por dentro de seus muros, por meio de metodologias descontextualizadas e descompassadas, programações lineares, temporalidade inflexível e categorias como de sucesso e insucesso, normalidade e anormalidade, atraso e fracasso escolar.
Destarte, o trabalho taylorizado dos professores presentifica-se
nas salas de aulas pela via de atividades padronizadas que foram, ao
longo dos anos, estabelecendo padrões estandartizadores do trabalho
dos professores e do comportamento esperado por parte os alunos.

Unidade III

A graduação é uma das primeiras respostas para ‘ordenar’ a complexidade através de um universo manejável
de categorias em que os estudantes mais parecidos serão posicionados. A diversidade, nesse caso, não é meta
da educação, e sim realidade que deve ser administrada com procedimentos de classificação que tornem
viável o trabalho escolar em uma instituição coletiva.
(SACRISTÁN, 2002, p. 25-29).

A diversidade de práticas pedagógicas que a experiência
histórica dos docentes acumula perde-se diante dessa
homogeneidade pretendida. [...] Dentro da prisão defendida por todas essas condições, o professor vê reduzidas
as possibilidades de flexibilizar sua prática e já perdeu
muito da sabedoria que os seres humanos possuem
para se desenvolver em situações de complexidade
(IDEM, p. 32).

E assim, no que tange às relações entre currículo e educação especial, temos um prolongamento dessa filosofia homogeneizadora
enfatizada por Sacristán. Tradicionalmente, buscou-se uma abordagem da diversificação curricular que consiste em organizar o sistema
escolar, de modo que sejam ensinados a alunos diferentes em contextos normalizados (escola comum), embora com programas distintos – currículo diferenciado -, em classes separadas ou em grupos
diferentes dentro da mesma sala de aula.
Podemos dizer que foi/é oferecido um ensino adaptado às dife-
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renças individuais. Segundo Parrilla (1992a apud GONZÁLEZ, 2002),
a diferenciação curricular é a resposta cômoda, fácil e não-comprometida, dada pelo currículo ao processo integrador. Desse modo, o
currículo não é questionado, nem varia em função dos sujeitos aos
quais se direciona. O gráfico, a seguir, mostra-nos a lógica da diversificação curricular.
Gráfico 1 – A diferenciação curricular.
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Fonte: Forteza; Pomar (1997 apud GONZÁLEZ, 2002).
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Nesse sentido, observamos que o princípio que fundamenta
a diferenciação curricular é o do determinismo psicobiológico, no
qual a desvantagem está centrada unicamente no sujeito. No entanto, em outra perspectiva, Amaral (1998) convida-nos à reflexão
de que o conceito de desvantagem compreende as relações sociais,
ou seja, a desvantagem só passa a existir na interação com o outro.
Portanto, precisamos pensar a deficiência numa outra lógica, a partir
da deficiência secundária, aquela que é imposta ao aluno, fomentada
pela discriminação, pelo preconceito e pela leitura que a sociedade faz
a respeito da deficiência (GONÇALVES, 2008).
Para contrapor a esse modelo curricular sustentado pela lógica da homogeneidade, almejamos a construção de um currículo inclusivo, que possa garantir a todos os alunos acesso a um currículo
comum com níveis diversificados e lhes dê oportunidades de se envolverem de forma positiva nas atividades da classe (PORTER, 1997).
Acreditamos que as boas práticas pedagógicas sejam apropriadas a
todos os alunos, inclusive àqueles com necessidades educacionais
especiais. Entretanto, sabemos que em alguns momentos e contextos, estes alunos podem precisar de flexibilizações mais significativas
ou de atendimentos mais específicos. Um currículo, que tenha como
princípio a diferença, deverá considerar todas essas situações e vivências.
Por que um currículo comum a todos os alunos? Para González
(2002), o currículo comum responde à diversidade cultural: desenvolve-se e encontra razão de existir como resposta democrática e tole-
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rante com a pluralidade cultural. É um meio para ajudar a igualdade
de oportunidades, a fim de recolher o comum e o essencial de cada
cultura, criando condições para a igualdade social mediante a oferta de participação nos bens culturais.
O currículo comum não é, necessariamente, uma determinação centralizada de conteúdos fechados: o caráter prescritivo do
currículo não pode limitar a prática pedagógica nem seus conteúdos. Deve compreender espaços para a participação deliberativa de
seus participantes.
Sendo assim, um currículo inclusivo que considere o comum
cultural/social e a necessária diferenciação, precisa ser constituído a
partir de um interesse emancipador que potencialize a construção
de um conhecimento crítico. Acreditamos que, pela via da pesquisa-ação crítico-colaborativa empreendida pelos professores, como
constituintes de uma comunidade auto-crítica de pesquisadores,
aqueles possam interpretar e superar as distorções ideológicas presentificadas no currículo da escola.
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Texto 2
PARTINDO DA DIVERSIDADE EM BUSCA DE
POSSIBILIDADES: UM OLHAR PARA O CAMPO
Ines de Oliveira Ramos Martins

Nos últimos anos, estamos presenciando diversas mudanças
significativas na educação e na sociedade de forma geral. Essas mudanças profundas, rápidas e imprevisíveis vêm exigindo cada vez
mais uma reorganização/ressignificação não só das escolas, mas
também de todos os profissionais que estão envolvidos com o processo educacional. Uma dessas mudanças diz respeito à Educação
do Campo que, teve como marco e divisor de águas a I Conferência Nacional: Por uma Educação Básica do Campo, em Luziânia – GO.
Esta conferência marca a lutas dos trabalhadores do campo por uma
educação do campo no período posterior à abertura política. As lutas
históricas dos camponeses, contra a espoliação da classe trabalhadora pelo capital, todavia, remetem a história da gênese da classe
burguesa até nossos dias.
E por que pensar a Educação do Campo? Porque diante das
demandas e com o princípio da educação inclusiva, onde todas as
crianças têm o direito de aprender juntas, independente de quaisquer dificuldades ou diferenças que possam ter, a exigência que se faz
presente,hoje, é um novo projeto de pensar a concepção escolar, ou
seja, a necessidade de se “recriar o modelo educacional vigente”, não
só na zona urbana como também no campo (MANTOAN, 2003, p. 60).
Superar o sistema tradicional de ensinar é um propósito
que temos que efetivar com toda urgência. Essa superação refere-se ao “que” ensinamos aos nossos alunos e
ao “como” ensinamos, para que eles cresçam e se desenvolvam sendo seres éticos, justos, pessoas que terão de
reverter a situação [...] mudar o mundo e torná-lo mais
humano (MANTOAN, 2003, p. 61).
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1. Introdução

Diante destas questões, o Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica aprovou o Parecer CNE/CEB nº 36/2001 e
Resolução CNE/CEB nº 1/2002, instituindo Diretrizes Operacionais
para a Educação Básica nas Escolas do Campo.1 Os textos legais apontam a relevância do respeito à diversidade na igualdade, com ênfase
em processos formais de formação humana como prática inclusiva.
1 Em 14 de setembro de 1999 a Câmara de Educação Básica aprovou o Parecer nº 14/1999; em 10 de novembro 1999, Resolução nº 03/1999, fixando diretrizes para a educação indígena. A Constituição Brasileira de 1988 (Artigos 210 e 231) e a LDB nº 9.394/1996, em seus Artigos 78 e 79, garantem pela primeira
vez no país direitos de educação pública aos povos indígenas brasileiros. A aprovação destas diretrizes
materializa reivindicações importantes sempre empunhadas nas bandeiras de lutas dos trabalhadores
do campo e respectivos movimentos sociais por uma educação do campo no Brasil.
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Nesse sentido, a educação do campo no país se faz oficialmente como prática social que não se constrói como oposição ao urbano
ou às coisas da cidade; o que a educação do campo busca é a possibilidade concreta, articuladora de todos os seres humanos no processo
de produção das condições de subsistência de todas as pessoas do
campo e da cidade.
Portanto, para que a educação, de forma geral, que envolve
tanto o urbano quanto o campo atenda a todos os que procuram
à escola tem-se que buscar identificar “[…] as práticas que negam
um acesso igual ao currículo e reconhecer práticas que facilitem esse
acesso”.
Diante disso, Mittler (2003, p. 25), nos aponta que pensar o conceito de inclusão “envolve um repensar radical da política e da prática
e reflete um jeito de pensar fundamentalmente diferente sobre as
origens da aprendizagem e as dificuldades de comportamento […]”,
e para além, como então pensar a aprendizagem de sujeitos com necessidades educacionais especiais no campo.
Neste contexto, acreditamos que o ensino em Multiníveis, é uma
prática pedagógica diferenciada entre outras, que proporciona uma
abordagem inclusiva do currículo. Para Porter (1997), essa forma de
trabalho favorece um currículo comum a todos os alunos, garante um
ensino em níveis diversificados, possibilitando assim aos alunos que
apresentam necessidades educacionais especiais a oportunidade de
se envolverem de forma relevante nas atividades de sala de aula.
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As boas práticas pedagógicas são apropriadas a todos os
alunos uma vez que todos os alunos têm aspectos fortes e
estilos de aprendizagem individual. Isto aplica-se a alunos
com necessidades educacionais especiais e aos outros
(PORTER, 1997, p. 45).
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Além disso, trabalhar com o ensino em Multiníveis implica evidenciar a importância de identificar os principais conceitos que têm
de ser ensinados em um conteúdo; proporcionar aos alunos uma
variedade de formas de atividades possibilitando-lhes exprimir sua
compreensão e desenvolver meios de avaliação que correspondam
aos diferentes níveis de desempenho dos alunos (PORTER, 1997).
A implementação de um projeto em Multiníveis visa garantir
melhores oportunidades de ensino-aprendizagem a todos os alunos,
sejam eles das cidades ou do campo, orientados pelos momentos
de aprendizagem de cada um, independentemente das suas especificidades; garante aos professores e principalmente à pedagoga a
visualização de práticas pedagógicas diferenciadas, que favorecem o
reconhecimento das necessidades e dos estilos individuais dos alunos, bem como a utilização de uma variedade de estratégias.
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Desenvolver um Projeto em Multiníveis consiste num primeiro momento “mergulharmos” no cotidiano da escola com a intenção
de buscar compreender essa organização escolar numa perspectiva
que ultrapasse um olhar limítrofe e nos mostre essa escola como “um
organismo vivo, dinâmico, capaz de atuar em situações, de interagir e
desenvolver-se ecologicamente e de, nesse processo, aprender e construir conhecimento sobre si própria” (ALARCÃO, 2001b, p. 18).
A intenção de apreender o movimento do cotidiano e poder
observar os modos diferentes e variados de saber/pensar dos sujeitos envolvidos com a educação na escola tem como objetivo questionar os caminhos já conhecidos e estar indicando a possibilidade
de novos caminhos.
Num segundo momento faz-se importante inserirmo-nos no
cotidiano escolar do campo, objetivando não apenas conviver com
esse cotidiano, mas também conhecer melhor os alunos e os profissionais da escola e da comunidade, suas características e possibilidades, a realidade vivida por eles, bem como um aprofundamento
das possibilidades de, conhecendo esse cotidiano, partir em busca
da construção de alternativas que tornem possível (re)inventá-lo.
Para Oliveira (2002, p. 42), precisamos compreender as “[…]
múltiplas e diversas realidades” vividas nas escolas do campo por
professores e alunos, bem como os “problemas reais” e mergulhar
neste cotidiano para termos a oportunidade de buscar além das
“marcas das regras gerais de organização social e curricular”. Precisamos buscar outras marcas: marcas “[…] da vida cotidiana, dos acasos
e situações” que constituem “[…] a história de vida dos sujeitos pedagógicos que em processos reais de interação” dão “vida e corpo às
propostas curriculares”.
A primeira ação em direção à inserção no cotidiano escolar
deve se dar pela via do diálogo entre os profissionais da educação,
sejam eles o gestor, o pedagogo, o coordenador e outros sujeitos da
escola, na busca de possíveis mudanças para a prática pedagógica.
A esse respeito, Mendes (2002) vem-nos apontando para o ensino colaborativo que, segundo a literatura especifica, possibilitaria
um aumento significativo da auto-estima, não só das crianças com
necessidades educacionais especiais, mas de todas as que estivessem
envolvidas nesse processo. De acordo com a autora, essa estratégia
envolve trabalhar em conjunto com todos os profissionais da escola,
principalmente com atividades entre o professor regente, o professor
especialista e o pedagogo, que de certa forma serão os responsáveis
pelo planejamento de ações pedagógicas que contemplem a diversidade e pelo ensino.
Nessa mesma linha de pensamento, Jesus (2002), Baptista
(2003), Almeida (2004) e Sobrinho (2004), entre outros, defendem a
importância de um fazer/pensar o processo de escolarização dos alunos com necessidades educacionais especiais na perspectiva de uma
pedagogia diferenciada para, dessa forma, superar a homogeneização que tem como perspectiva o aluno “padrão”. Os profissionais têm
a oportunidade de planejar e conduzir a educação como membros
de uma equipe.
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2.1. Planejamento inicial de um projeto em multiníveis

Unidade III

No primeiro planejamento, busca-se promover um encontro
da professora regente, da pedagoga e da equipe de apoio que, por
meio do diálogo e do debate, discute, decide e assume as realidades
vivenciadas na escola.
Concordamos com Dalmás (2004, p. 29) quando nos fala sobre
o planejamento participativo, admitindo tratar-se de “[...] uma nova
maneira de decidir e de agir, a fim de tentar uma saída para a difícil
situação em que se encontra a educação formal”.
Além disso, segundo o mesmo autor, mediante esse planejamento participativo, a comunidade escolar do campo estaria unida em volta de “[…] uma idéia-força, nuclear, ampla, complexa e abrangente pela
ação dialógica, integradora e participativa” (DALMÁS, 2004, p. 29).
Temos notado nas últimas décadas que uma das queixas mais
freqüentes nas escolas, por parte dos professores, refere-se ao fato de
se trabalhar com classes heterogêneas, com alunos em diferentes idades, alunos com necessidades educacionais especiais, além de alunos
em diferentes níveis de aprendizagem. Esse fato tem causado um problema concreto para as escolas tanto do campo quanto das cidades e
para os professores que estão envolvidos com estes públicos.
De certa forma, essa situação de lidar com as necessidades
diante da diversidade, segundo Ambroseti (1999, p. 82), faz com que
os professores busquem “[...] trabalhar com um aluno “padrão”, uma
generalização que lhes permitiria economizar esforço, evitando a dispersão da atenção e ignorando as necessidades e os interesses de
cada criança”.
Mas concordamos também com a autora quando nos diz que,
antes mesmo de procurarmos culpar o professor ou a escola por esses aspectos, precisamos reconhecer que trabalhar com a heterogeneidade de uma sala de aula é uma tarefa extremamente difícil, pois
[...] as situações de ensino implicam uma diversidade
de tarefas, de solicitações, de decisões a serem tomadas em tempo real, num contexto interativo que envolve pessoas e universos diferentes e que tem fortes
componentes afetivos (AMBROSETI, 1999, p. 82).

Juntamente com professora e com a equipe de apoio, busca-se
analisar e se necessário reestruturar o planejamento e as ações/práticas que devem ser desenvolvidas na sala de aula. Para alcançar os
objetivos propostos pelo Projeto em Multiníveis, é preciso que cada
profissional seja responsável por buscar formas diferenciadas de trabalhar o conteúdo abordado.
Esse momento é pleno de grande motivação. Motivação que se
faz um instrumento didático, que torna esses profissionais elementos
educativos, com capacidade de contagiar através da persuasão.
Na busca de atividades diferenciadas para o projeto, opta-se
por iniciar o trabalho com uma atividade, que tem por objetivo diagnosticar os momentos de aprendizagem que se encontram os alunos
da série envolvida no projeto.
Segundo Sanches (1996), conhecer as dificuldades e as causas que as originam é um grande passo na construção de respostas
adequadas a cada aluno. Para a autora, este se faz um momento im-
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portante, porque “[...] pode ser o sinal da diferença entre uma intervenção de qualidade, adequada, oportuna e pertinente, e uma intervenção feita ao acaso, em que alguns aproveitam e muitos ficam pelo
caminho” (SANCHES, 1996, p. 20).
De alguma maneira, pensar no processo de inclusão dos alunos
com necessidades educacionais especiais no campo remete-nos à
necessidade da existência de uma coerência entre a maneira de ser/
estar e a de ensinar do professor. Nesse caso, estabelecer o diálogo
entre a teoria e as experiências vividas nas salas de aula se torna necessário. Os professores necessitam dar aos alunos as possibilidades
necessárias para o seu desenvolvimento, um desenvolvimento não
só cognitivo, mas um desenvolvimento mais amplo, uma relação de
interação e proximidade.
Temos que estar atentos às possibilidades dos alunos e aos imprevistos que podem ocorrer durante o desenvolvimento das atividades planejadas para uma aula. Sabemos que não podemos mais
pensar a escola como um relógio que anda no tempo certo sem nunca poder atrasar.
Segundo Magalhães e Tancredi (2002, p. 47) “[…] a interação
entre o professor e os alunos é fundamental para a aprendizagem”.
Para as autoras, a forma e o tipo de interação estabelecida entre
professores e alunos pode influenciar diretamente na qualidade da
aprendizagem porque, “se não houver condições cognitivas, afetivas
e emocionais adequadas, os resultados do processo de ensino/aprendizagem podem deixar a desejar”.
Concordamos com Rosa e Proença (2003), quando falam que
o desenvolvimento não se dá de forma igual para todas as crianças.
Numa sala de aula, é comum encontrarmos alunos que podem responder a um comando, e encontrar outros que precisarão de auxílio
nas suas atividades. O aluno com necessidades educacionais especiais, assim como os demais, demandam um tempo e alguém que lhes
ensine, ou seja, que lhes mostre “[…] o que existe para ser aprendido,
que o provoque no sentido de ir mais a fundo no que já sabe [...]
(MANTOAN, 2002, p. 60).

3. As práticas inclusivas e as possibilidades em se trabalhar
com a diversidade
O Ensino em Multiníveis é considerado de grande relevância
para os profissionais da educação, que contribuem para o resultado
positivo de um Projeto em Multiníveis:
Para esses profissionais, o envolvimento dos alunos; a criatividade nos planejamentos; o desenvolvimento das aulas; a atuação de
vários profissionais ao mesmo tempo em sala de aula; melhor compreensão do processo de desenvolvimento do Ensino em Multiníveis;
a utilização de diferentes recursos (vídeo, história, cartazes, etc.) para
garantir uma aprendizagem de todos, são fundamentais.
Mas, muitos profissionais acreditam que também é necessário ressignificar algumas práticas da escola e de alguns profissionais,
na tentativa de disparar novas possibilidades de Projetos em Multi-
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níveis. Para estes profissionais é necessário um maior envolvimento
do professor regente; tempo para dar continuidade ao trabalho; uma
nova organização da escola que busque envolver mais os professores
e a família na compreensão dessa prática pedagógica; a busca de um
canal de comunicação entre os profissionais da escola e os professores para que essa prática se confirme; o envolvimento de mais de
uma disciplina no projeto.
Essa prática pedagógica, para muitos profissionais, faz-se relevante numa escola inclusiva porque apresenta possibilidades de despertar o interesse e a vontade do educador na busca de caminhos
para melhor atender não só aos alunos com necessidades educacionais especiais, mas a todos, independentemente se são alunos do
campo ou das cidades.

Unidade III

4. As práticas inclusivas e a possibilidade dos alunos
serem atendidos nas suas necessidades
Diante da vivência dos alunos nas atividades em Multiníveis,
percebemos é relevante saber/conhecer de que forma os alunos vivenciam a prática de um Projeto em Multiníveis. Para isso, é importante uma avaliação do caminho percorrido, na tentativa de entender e conhecer o que os alunos aprenderam/apreenderam nas aulas;
o quanto essa forma diferenciada de dar aula pode contribuir para
sua aprendizagem; os aspectos relevantes e os pontos que ainda necessitam ser trabalhados num próximo projeto.
Isso não significa dizer que a avaliação só deve ocorrer ao final do trabalho. Uma das grandes preocupações é estar, nos planejamentos, avaliando as práticas pedagógicas e a forma como essas estão sendo desenvolvidas. Outra intenção é entender se tais práticas
servem aos objetivos propostos e atendem a todos de acordo com
suas necessidades/especificidades, além de conhecer as potencialidades de cada aluno.
Essa situação remete-nos a Meirieu (2002) quando nos fala sobre o omento pedagógico. Para o autor esse é um
[...] instante em que o professor, sem renegar seu projeto
de transmitir, descobre que o aluno, diante dele, escapa
ao seu poder. [...] é o instante em que, sejam quais forem
nossas convicções e nossos métodos pedagógicos, aceitamos ser surpreendidos diante desse rosto, diante da
estranheza, de sua radical e incompreensível estranheza
(MEIRIEU, 2002, p. 57-60).

Ao pensarmos assim, assumimos olhar esse aluno como um
“indivíduo concreto”, que não é qualquer aluno. Esse aluno tem um
rosto próprio e nos mostra ser um sujeito às voltas com uma situação
particular. Como profissionais da educação, temos que atendê-lo nas
suas necessidades.
Precisamos que os alunos avaliem os aspectos positivos apresentados ao se trabalhar com práticas pedagógicas que favoreçam a
aprendizagem. Dessa forma, encontramos, em maior número, uma
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avaliação sobre a forma como desenvolvíamos o trabalho na sala de
aula, juntamente com os profissionais que se envolveram no projeto.
Para os alunos, não bastam as práticas diferenciadas. É preciso,
da parte do profissional da educação que esteja na articulação das
práticas pedagógicas diferenciadas desenvolvidas na sala de aula,
que haja paciência para explicar o conteúdo e repeti-lo quando necessário a um ou outro aluno; que haja empenho em buscar práticas
diferenciadas, enfim, que tenha as qualidades que naquele momento se fazem importantes para que os alunos se sentam acolhidos nas
suas necessidades.
Sacristán (2005, p. 204) lembra-nos que precisamos, principalmente os profissionais envolvidos com a educação, avaliar “[...] o tempo todo a coerência do que as escolas realmente fazem e sua capacidade de enfrentar adequadamente os desafios da educação”.

A diversidade é a marca da contemporaneidade, porque temos
alunos e necessidades cada vez mais heterogêneos. Os alunos têm
projetos pessoais, percursos educacionais e experiências diferentes.
A diversidade da oferta de percursos formativos, de desenhos curriculares e de práticas pedagógicas é a possibilidade de darmos conta
da complexidade e da heterogeneidade.
Ao optar pela realização de um Projeto em Multiníveis significa
optar por uma estratégia que possibilita a partilha de experiências e
a reflexão coletiva sobre as próprias vivências e práticas pedagógicas,
para além de se poder encontrar pistas de atuação e reflexão que
conduzam a uma prática de atendimento à diversidade.
Se pensarmos que a principal finalidade do sistema de ensino é
conduzir todos os alunos em direção aos objetivos fundamentais da
aprendizagem, precisaremos passar de uma pedagogia do ensino para
uma pedagogia da aprendizagem, seja ela no campo ou na cidade. Com
essa mudança, temos que investigar as condições propícias à apropriação, por parte do aluno, dos conhecimentos universais e locais.
Com isso, vamos perceber que o ensino em níveis diversificados se constitui numa das abordagens que possibilitam ao professor
preparar uma aula, com base em variações que respondam às necessidades especiais dos alunos.
Aprender em cooperação com os outros ajuda a compreender
melhor as nossas próprias experiências e opiniões. Isso porque a inclusão não nos dá respostas prontas, nem nos habilita para atender
a todas as dificuldades possíveis na sala de aula, mas possibilita ao
professor e aos profissionais da educação uma formação que os leve
a aceitar que eles devem olhar o aluno de outra forma, tendo assim
acesso às especificidades desse aluno, entendendo-o e buscando
apoiá-lo quando necessário.
Precisamos, além de refletir sobre as práticas pedagógicas diferenciadas utilizadas instrumentalizar-nos teoricamente, no sentido
de conhecermos os variados estudos e enfoques que têm permeado
as discussões sobre a educação inclusiva e essas práticas pedagógicas tanto no campo, quanto na cidade.
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Texto 3
AVALIAÇÃO NO CONTEXTO DA DIVERSIDADE:
ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS
Alexandro Braga Vieira
Mariangela Lima de Almeida

Resumo

Nosso objetivo neste texto é apresentar possíveis orientações
sobre o processo de avaliação do aluno com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação matriculado nas escolas de ensino comum. Apresentando os educadores
muitas dúvidas em como avaliar esses alunos ou acreditando, esses
profissionais, que esses educandos não necessitam passar por processos de avaliação, nossa meta é promover um diálogo que apontem caminhos tanto para pensarmos a prática pedagógica desenvolvida em sala de aula e as contribuições que a avaliação traz para essa
dinâmica educativa.

Considerando os princípios de uma prática educativa que contemple as diferenças e a diversidade dos alunos, tendo em vista as
diretrizes legais acerca da educação inclusiva e tendo por objetivo
orientar as unidades de ensino referente aos procedimentos de avaliação e acompanhamento dos alunos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, procuramos nesse texto apontar caminhos para pensarmos os processos
de avaliação como dispositivos necessários para a prática docente e
para acompanhamento do desenvolvimento de todos os alunos, em
especial, daqueles que apresentam necessidades educacionais especiais por deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação.
Ressaltamos que muitos dos princípios contidos em tais orientações contemplam pressupostos de uma educação que garanta qualidade de aprendizagem a todos os alunos, partindo de um currículo
que contemple as necessidades e potencialidades desses sujeitos.

Unidade III

1. Algumas considerações sobre avaliação

[Nosso desafio é] construir uma oportunidade real de
demonstrar o que os sujeitos sabem e como o sabem.
Somente assim o professor poderá detectar a consistência do saber adquirido e a solidez sobre a qual vai construindo seu conhecimento. Quando este se manifesta,
o professor poderá intervir inteligentemente, seja para
reorientá-lo, seja para estimulá-lo ou assegura-lo, seja
para corrigi-lo e valorizá-lo (MÉNDEZ, 2002, p. 82).

Sabedores das dificuldades de as escolas acompanharem os
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processos de aprendizagem de todos os alunos e, principalmente daqueles que não respondem a métodos avaliativos mais tradicionais,
este texto busca orientar professores, pedagogos e gestores educacionais frente aos processos avaliativos dos alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nos processos de construção de conhecimentos mediados
pelos professores em suas salas de aula.
Amparados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
– Lei 9394/96 e pela Resolução CNE/CEB Nº 2/2001 em seu Art. 8º,
Inciso III, destacamos a importância de:

Unidade III

[...] flexibilizações e adaptações curriculares, que considerem o significado prático e instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos
diferenciados e processos de avaliação adequados ao
desenvolvimento dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, em consonância com o
projeto pedagógico da escola, respeitada a freqüência
obrigatória [grifo nosso] (BRASIL, 2001).

Nesse sentido, quanto aos procedimentos de acompanhamento
dos processos de aprendizagem, propomos a avaliação formativo-investigativa, ou seja, uma avaliação que indique ao professor os ganhos,
sucessos e dificuldades dos alunos e permita-o desenvolver e reconstruir o processo de ensino-aprendizagem a partir de tais investigações.
Colocar a sala de aula como espaço de aprendizagem de todos,
nos leva a concordar com Padilha (2005) que argumenta em favor da
necessidade de a escola assumir cada educando como sujeito singular e essa consideração nos colocava diante de Meirieu (2005), quando também defende a perspectiva de uma pedagogia diferenciada,
como compromisso e fundamento da própria instituição escolar,
principalmente daquelas que querem se fazer abertas e respeitosas
às diferenças humanas. Somente atrelada a uma perspectiva de ação
pedagógica diferenciada e comprometida com os diferentes percursos de aprendizagens dos alunos e com as metas estabelecidas
com/para esses sujeitos que poderemos falar em avaliação da prática
docente e da aprendizagem dos alunos. Sobre tal situação, Meirieu
(2005) nos diz que:
‘Diferenciar a pedagogia’ não é absolutamente uma ‘revolução’ na Escola, nem um fortiori, uma renúncia aos
princípios ou mesmo à existência de uma instituição
que se diluiria em uma infinidade de procedimentos
individuais justapostos. ‘Diferenciar a pedagogia’ é, ao
contrário, reforçar uma instituição escolar incorporando
em seu seio o que jamais deveria ser abandonado à esfera privada, familiar ou comercial: o acompanhamento
individualizado dos alunos. ‘Diferenciar a pedagogia’ é
oferecer a cada um os meios de apropriar-se dos saberes
respeitando suas necessidades específicas e acompanhando-os o melhor possível em sua trajetória de aprendizagem. (Meirieu, 2005, p. 122)
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Anache e Martinez (2007) que nos dizem que a avaliação necessita romper com práticas classificatórias que tendem a estimular a
reprodução mecânica dos conteúdos, privilegiando a competitividade e não o trabalho coletivo. Ela deve, portanto, ser parte do processo, permitindo a participação de todos os envolvidos, com o objetivo
de retroalimentar o aluno e o professor por meio de monitoramentos
constantes e não periódicos.
Nas palavras das autoras:
[...] a avaliação é parte do processo de planejamento
do ensino-aprendizagem, devendo ser, portanto, um
instrumento de transformação das práticas instituídas,
uma vez que ela é imprescindível para provocar reflexões e com isso a construção de estratégias de ensino que possam promover a aprendizagem de todos
(ANACHE; MARTINEZ, 2007, p. 53).

Jesus (2008), pautada nas teorizações desses autores, fala-nos
que a constituição de práticas pedagógicas que favoreçam a entrada
de todos os alunos no jogo da aprendizagem se configura um compromisso a ser assumido por escolas que desejam se configurar inclusivas, uma vez que trabalhar no contexto da diversidade simboliza
não perder de vista a singularidade de cada sujeito e assegurar que
essa subjetividade aprenda no coletivo da relação humana. A avaliação escolar só tem sentido quando tomada nesta lógica e nesta
perspectiva.

Acompanhamento seguido de registro sistemático e diário do
professor às respostas dos alunos frente às atividades desenvolvidas
por ele em sala de aula. Poderá ser realizada, a partir de ficha de desenvolvimento pessoal e acadêmico, a ser elaborada pelo professor
para acompanhamento dos avanços, dificuldades, retrocessos e potencialidades dos educandos.
Assim,
• Pode ser utilizada como avaliação diagnóstica a partir de
atividades previamente planejadas pelo professor;
• Pode ser utilizada para acompanhamento dos alunos, periodicamente, seja, semestralmente, trimestralmente, dentre outras.
• As áreas a serem investigadas devem ser decidas pela equipe da escola mantendo-se flexível às necessidades do contexto da sala de aula.
Recomenda-se que o professor tenha um registro individual
de seu aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação sempre disponível para os
planejamentos e intervenções. Isso dará ao professor, indicativos de
como proceder em futuras intervenções. Lembramos que esses registros devem ser organizados de forma clara, contando com dados
de identificação (datas, horários, locais, dentre outros). Além disso, o
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2. Quanto aos instrumentos e relatórios descritivos:
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professor deverá arquivar as atividades desenvolvidas com os alunos.
Ao final de cada bimestre sugerimos a elaboração de um relatório conclusivo que tem por objetivo pontuar os avanços do aluno
frente aos conteúdos trabalhados pelo professor. Reforçamos o cuidado de garantir que os objetivos trabalhados com os alunos que
apresentam deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades/superdotação sejam os mesmos dos demais alunos, mas em níveis diferenciados. Em casos de alunos com maior
comprometimento, os objetivos poderão ser outros que busquem
contemplar as suas necessidades de aprendizagem.
Este relatório de avaliação poderá ser feito pelo professor de
sala de aula regular, apoiados por outros profissionais da escola (caso
as escolas campesinas contem com esses dispositivos) e deverá ter
como objetivo acompanhar, sistematicamente, todo o processo realizado com o aluno no transcorrer da realização das atividades pedagógicas programadas e desenvolvidas com a classe.
O importante é que independente do instrumento avaliativo,
utilizado pelo professor, ele busque conhecer:
1. O percurso de aprendizagem do aluno;
2. Os conhecimentos que ele já leva para o contexto da sala
de aula;
3. Os conhecimentos ainda a serem explorados com esse sujeito;
4. Quais as formas de elaboração do pensamento sobre os
conteúdos estudados;
5. Análise das dificuldades e potencialidades dos alunos que
possibilite ao professor construir estratégias de ensino que
busquem superar as hipóteses de pensamento para outras
mais elaboradas;
6. As práticas e os recursos mais adequados para envolvimento do aluno nas atividades desenvolvidas em sala de aula.

3. Quanto às atividades avaliativas quantitativas (provas e outras).
Primeiramente, a escola deverá atentar-se para os princípios da
Resolução nº 02/2001 (BRASIL, 2001) que determina a garantia de um
currículo comum a todos os alunos em níveis diversificados, flexibilizando-se estratégias metodológicas e procedimentos avaliativos.
A avaliação de rendimento, para os alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, como provas e testes deverá corresponder aos níveis de
aprendizagem alcançada pelos alunos no decorrer do ano escolar,
considerando os conteúdos curriculares trabalhados com o aluno naquele período. Uma avaliação que tenha o próprio aluno como parâmetro de si mesmo, ou seja, uma avaliação não comparativa. Deverá
ter como referência os procedimentos de acompanhamento (ditos
anteriormente) realizados pela escola e professores.
Sendo assim, os alunos com deficiência, transtornos globais do
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desenvolvimento e altas habilidades/superdotação terão a possibilidade de atingir notas de 0 a 10 como todos os outros alunos, desde
que sejam garantidas a esses sujeitos processos de ensino-aprendizagem que partam de suas possibilidades, bem como do que foi trabalhado pedagogicamente por esses alunos. Por exemplo, um aluno
na 3º ano do Ensino Fundamental com deficiência intelectual, que
ainda está se apropriando da leitura e da escrita convencional; foi trabalhado com ele no 1º bimestre a escrita de seu nome; entende-se
que o foco da avaliação quantitativa, será a análise de seu desenvolvimento acerca da escrita de seu nome.
Ressalta-se, que caso seja necessário, o professor poderá elaborar um instrumento específico para aqueles alunos que apresentem
necessidades educacionais mais específicas.
Resumindo: Avaliação em níveis diferenciados
• Para uma proposta de avaliação atrelada aos diferentes
percursos de aprendizagem dos alunos, deverá o professor
estabelecer os objetivos e metas a serem alcançadas com
a turma e com o aluno com necessidades educacionais especiais neste contexto;
• Deverá adequar esses conteúdos ao nível de desenvolvimento dos alunos, articulando atividades que abordem esses conteúdos com os percursos de aprendizagem desses
sujeitos;
• Deverá ser observada a garantia do currículo comum da
classe em níveis de aprendizagem, ou seja, procuramos evitar o currículo diferenciado, e buscamos exercitar práticas/
metodologias diferenciadas;
• Deverá criar instrumentos de avaliação para acompanhamento do desenvolvimento dos educandos nas atividades
diárias e verificar o alcance dos objetivos traçados;
• Adequar as atividades avaliativas conforme procedeu com
as atividades comuns no transcorrer do período em sala de
aula.

4. Quanto ao registro em pauta ou Diário de Classe
Tendo por base os procedimentos e instrumentos de acompanhamento e a flexibilização e adequação do processo avaliativo, a partir do nível de aprendizagem, os alunos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação deverão ter suas notas e/ou conceitos registrados em pauta ou Diário de
Classe, sem que seja necessário qualquer tipo de observações nesses
documentos. No entanto, deverão ser construídos relatórios parciais
e finais, a partir de todo o processo de acompanhamento contendo:
os projetos, as adequações e flexibilizações realizadas e seu desenvolvimento ao longo do ano. Esses relatórios deverão ficar arquivados na
escola e, ao final do processo, ser elaborado relatório final, a cada ano,
para ser anexado ao histórico do aluno para ilustração de seu desenvolvimento na escola e para os casos de transferência.
Desse modo, a escola e professores terão respaldo para aprovar
ou reter o aluno, tendo como referência ele próprio, com suas dificul-
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dades, superações e possibilidades; resguardando-lhe que seja em
que série estiver, será garantido um currículo único em consonância
com o seu percurso de aprendizagem.

5. Aprovação ou Reprovação
Como já dito, ao final do ano letivo, a escola deverá elaborar um
relatório final abordando a condição de aprovação ou reprovação do
aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Tal situação deve ser decidida em conselho de classe com os demais profissionais e técnicos pedagógicos
da escola. Para a decisão de reter ou avançar o aluno, a escola deverá
respaldar-se em todo o processo de intervenção diversificado realizado com o aluno, observando:
• Os níveis de aprendizagem existentes;
• As possibilidades a serem trabalhadas na série seguinte;
• Os avanços conquistados com e pelo aluno;
• Justificativa elaborada no que diz respeito ao avanço ou a
retenção do aluno.
Lembramos que este processo é contínuo e só terá validade
mediante um acompanhamento sistemático comprovado por registros descritivos de cada etapa. Através dele, a escola poderá amparar
sua decisão de aprovação ou não do aluno, da mesma forma como
acontece nos processos avaliativos dos demais educandos da escola.
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Para finalizar...
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Para falarmos em processos de avaliação necessitamos garantir
que todos os alunos aprendam na escola. Há necessidade de entenderemos que os alunos estão na escola para serem subjetivados para
além das deficiências que carregam. Assim, passaremos a flexibilizar
nossas práticas, levando para a sala de aula propostas de trabalho
criativas, interessantes, ricas metodologicamente e em conteúdo, fazendo com que alunos com ou sem deficiência sejam beneficiados
com essas mediações, pela via da instituição de uma pedagogia diferenciada (MEIRIEU, 2002).
A adoção dessa pedagogia diferenciada configura-se como
possibilidade para contemplarmos as necessidades que os educandos trazem para o contexto da sala de aula, que necessita ser construída diariamente, uma vez que trabalhamos com sujeitos concretos
que portam percursos e ritmos de aprendizagens diferenciadas e expectativas singulares em relação à produção de seus conhecimentos,
demandando trabalhos diversificados e distantes de estratégias e
mediações prontas que, às vezes, parecem retiradas de “manuais ou
receituários” de como ensinar e aprender.
Assim pensando temos que concordar com Mantoan (2005),
quando salienta que o trabalho pedagógico pautado em uma pedagogia diferenciada traz benefícios para alunos e professores uma vez
que
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A escola tem que ser o reflexo da vida do lado de fora. O
grande ganho, para todos é viver a experiência da diferença. Se os estudantes não passam por isso na infância,
mais tarde terão muita dificuldade de vencer os preconceitos. A inclusão possibilita aos que são discriminados
pela deficiência, pela classe social ou pela cor que, por
direito, ocupem o seu espaço na sociedade. Se isso não
ocorrer, essas pessoas serão sempre dependentes e terão uma vida cidadã pela metade. Você não pode ter um
lugar no mundo sem considerar o do outro, valorizando
o que ele é e o que ele pode ser. Além disso, para nós,
professores, o maior ganho está em garantir a todos o
direito à educação. (Mantoan, 2005, p.2)
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Refletindo sobre a avaliação no contexto escolar Mantoan
(2005) nos diz que uma boa avaliação é aquela que é planejada para
todos, em que o aluno aprende a analisar a sua produção de forma
crítica e autônoma. Ele deve dizer o que aprendeu, o que acha interessante estudar e como o conhecimento adquirido modifica a sua
vida. A função da avaliação não é medir se a criança chegou a um
determinado ponto, mas se ela cresceu. Esse mérito vem do esforço
pessoal para vencer as suas limitações, e não da comparação com os
demais.
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Texto 4
CRIANÇAS DO/NO MST: IMAGENS PRODUZIDAS

POR “ELAS-MESMAS” EM OFICINAS PEDAGÓGICAS1
COMO PRÁTICAS (PSICO)PEDAGÓGICAS E SOCIAIS.
Rodrigo Rossoni2
Hiran Pinel3

Resumo

Um grupo de 34 crianças do MST participou, durante oito meses,
de uma oficina de fotografia oferecida na escola do Assentamento Piranema em Fundão. Como resultado dessa prática educativa, produziram cerca de 1300 imagens fotográficas do seu mundo vivido. Na
primeira parte do artigo, discutimos os elementos que configuram
a expressão fotográfica e a instauração dos sujeitos nas fotografias.
Depois, com 16 imagens, construímos uma narrativa imagética (existencial social), que segue um percurso de geração de sentido, na qual
são apresentadas algumas pistas sobre os modos de construção de
suas identidades. Finalmente desvelamos a prática pedagógica que
se por um lado também pode ser identificada como psicopedagógica, por outro tem muito da pedagógica social.

1) Fotografia, Oficina Psicopedagógica, Prática Educativa Inclusiva;
2) Pedagogia Social, Construção de Identidade, MST - Movimento dos Sem Terra;
3) Sentido Vivido, Sociossemiótica.
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Palavras-chave

1 O artigo emergiu da dissertação de mestrado (CE/PPGE/UFES) sob orientação da professora doutora
Moema Lúcia Martins Rebouças: “Fotografia e construção de identidade de crianças do MST: o sentido
vivido a partir de uma prática educativa” (2004). Banca: PINEL, Hiran; ALVARENGA, Alexandre Curtiss;
REBOUÇAS, M. L. M.
2 Doutor em Educação (PPGE/UFES) estudando a Escola de Fotógrafos Populares do Observatório de
Favelas do Complexo da Maré, RJ; focando cartografias de inspiração fenomenológica - sob orientação
do professor doutor Hiran Pinel. Graduado em Comunicação Social – Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo. Fotógrafo e professor de Fotografia. E-mail: rrossoni@hotmail.com
3 Doutor em Psicologia (Escolar e do Desenvolvimento Humano) pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP). Professor/pesquisador do Centro de Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo (CE/PPGE/UFES). Psicólogo (Clínico e
Psicopedagógico). Bacharel em Psicologia. Licenciado Pleno em Psicologia. Especialista em Orientação
Educacional e em Supervisão Escolar. E-mail: hiranpinel@ig.com.br
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1. A pesquisa
A pesquisa foi realizada a partir de uma prática educativa
(pedagógica)4, psicopedagógica5 e pedagógica social6 - oficina de
fotografia - oferecida a 34 crianças que freqüentavam a Escola do Assentamento Piranema (MST), localizado no município de Fundão, Espírito Santo, há 51 quilômetros de Vitória. A faixa etária das crianças
era de 6 a 11 anos.
O Objetivo era investigar como se revelavam os modos de
construção de identidade dos sujeitos, a partir de um conjunto de
fotografias produzidas por eles mesmos. O processo de interação durou oito meses. Discutimos alguns temas da fotografia tais como o
processo de formação da imagem, a câmara escura, a revelação do
filme, a ampliação das fotografias e a relação afetiva com as imagens
de suas famílias.
Na etapa final, receberam câmeras fotográficas automáticas. Ficaram com o equipamento durante uma semana e nenhum tema foi
direcionado.
A própria escolha dos assuntos, as figuras que eram apresentadas e, principalmente, a instauração dos sujeitos nessas imagens
foram observados. O referencial teórico de análise foi a semiótica discursiva.
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2. A instauração do sujeito
Para abordar a instauração do sujeito nas fotografias, algumas
considerações iniciais são necessárias. Nossa abordagem toma a vida
social se constituindo como processo significante. A vida social de
que falamos é o contexto de um assentamento do MST, que está permeado por um conjunto de textos menores.
O objetivo era analisar como os sujeitos desse contexto estão
instaurados nos seus discursos verbais e imagéticos. Segundo Fiorin
(1997), o discurso não é a expressão da consciência, mas a consciência é formada pelo conjunto dos discursos interiorizados pelo indivíduo ao longo da sua vida. Como não existem idéias fora do quadro da linguagem, essa visão de mundo não existe desvinculada da
linguagem. “A cada formação ideológica corresponde uma formação
discursiva, que é um conjunto de temas e de figuras que materializam uma dada visão de mundo” (FIORIN, 1997, p. 32).
Quando falamos em linguagem, esta é entendida aqui em sua
acepção mais ampla, como abarcando o conjunto de sistemas significantes lingüísticos e imagéticos, disponíveis no interior do assentamento.
Se tudo gira em torno das relações estabelecidas pela linguagem, partimos da premissa que não considera a linguagem apenas como um simples
4 Ensinamos para a escola e além dela.
5 Focamos o “ser cognoscente” (envolvendo a objetividade e a subjetivação; o desejo, o racional e a
relação) que há (havendo) na construção da identidade. Ver: Silva (1998).
6 Trabalhamos com crianças que subvertem, de diversos modos, o estabelecido; as crianças (educandas; alunas) se mostram favoráveis ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, mostrando orgulho
com essa inserção; desvelando artes e ciência de lutar e enfrentar; resistir. Ver: Ribeiro (2009); Caldart
(2001).

174

Unidade III: O Currículo, as práticas docentes e o processo de avaliação no contexto da inclusão escolar

suporte de mensagens que circulam entre emissores e receptores quaisquer,
fazendo-se, como indica Landowski (1992), abstração de suas determinações
próprias: a linguagem tem valor de ato, ato de geração de sentido e, por isso
mesmo, ato de presença.
Para a semiótica discursiva, essa presença é um fenômeno
inerente ao ato de produção de uma linguagem seja ela verbal ou
imagética. Landowski (1992) classifica esse ato como enunciação. O
autor vai mais além nessa definição e esclarece nossa problemática
quando define enunciação como o “ato pelo qual o sujeito faz o sentido ser”, sendo o fazer ser a própria definição do ato. Para ele, todo
discurso é materializado por um enunciado que é o “objeto cujo sentido faz o sujeito ser”. Se enunciação é uma instância pressuposta pelo
enunciado, ao realizar-se ela deixa marcas no discurso que a constrói.

Dentre essas linguagens pelas quais o sujeito faz ser sentido, a
fotografia se insere como um meio de comunicação e de expressão
que se encontra no campo de significação das linguagens imagéticas.
Greimas (1984) classifica a fotografia como elemento constituinte dos enunciados imagéticos. Estes se definem pelos textos que
fazem parte do campo de significação, que toma como critério, assim
como Kossoy (2001, p.40), o modo de expressão visual.
O próprio Greimas (1984, p.19) admite definir, de início, o texto
visual pelo seu “caráter construído, artificial, opondo-se desse modo
às línguas ‘naturais’ e ao mundo ‘natural’” (grifos do autor). Dessa forma, os textos visuais são definidos pelo seu suporte planar, encarregando-se assim a superfície de falar do espaço tridimensional. Para
Greimas, as manifestações picturais, gráficas e fotográficas passam
a ser reunidas com base num modo de presença no mundo comum.
As imagens fotográficas que cobrem a superfície constituem,
segundo Greimas (1984), conjuntos significantes e que as coleções
desses conjuntos significantes são por sua vez, sistemas significantes. Por isso não nos satisfazemos com uma definição que só leve em
conta a materialidade dos traços e das regiões impressas no suporte
fotográfico.
Afirmar que um objeto planar construído como a fotografia
produz efeitos de sentido já é postular que ele próprio é um objeto
significante e que, como tal, faz parte de um sistema semiótico. Isso
nos faz considerar “a superfície fotográfica, em sua materialidade,
como manifestação de um significante e, com isso, comprometer-se
a interrogar a sua articulação interna enquanto possibilidade de significar” (GREIMAS, 1984, p.31).
A imagem fotográfica não está determinada à condição de um
simples registro iconográfico. A fotografia, por ser um meio de expressão individual, sempre se prestou, como afirma Kossoy (2001),
a incursões puramente estéticas. A imaginação criadora é inerente a
esse meio de expressão.
A fotografia tem seu caráter histórico pelo que revela sobre as
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2.1 Fotografia: um enunciado imagético
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idéias e sobre as concepções de um grupo social numa determinada
época: “a essência do visível fotográfico é o ser humano em suas inúmeras manifestações e atividades” (KOSSOY, 2001, p. 36).
O fotógrafo é um sujeito social que vê e interpreta as figuras do
mundo antes de fazer o recorte fotográfico. Ele pertence a um grupo
social que, por meio de enunciados, expõe as deologias7, os anseios,
os temores, as expectativas de seu tempo e também de seu grupo.
Segundo Machado (1984, p. 77), toda fotografia é sempre um
“retângulo que recorta o visível”, independentemente do referente
que a motiva. Para ele, o primeiro papel da fotografia é selecionar
e destacar um campo significante, limitá-lo pelas bordas do quadro,
“isolá-lo da zona circunvizinha que é a sua continuidade censurada”
(op cit).
O fotógrafo efetua uma escolha para recortar na continuidade
do mundo o campo significante que lhe interessa, já que “toda visão
pictórica, mesmo a mais ‘realista’ ou a mais ingênua, é sempre um
processo classificatório” (MACHADO, 198, p. 17).
A escolha no momento do clique não é a única situação em que
suas concepções afloram. A definição do próprio assunto fotografado já é uma referência de suas marcas ideológicas.
Machado (1984) explica que essa escolha, esse recorte não são
nunca inocentes, nem gratuitos. Para ele, “toda síncope do quadro é
uma operação ideologicamente orientada, já que entrar em campo
ou sair de campo pressupõe a intencionalidade de quem enuncia e
a disponibilidade do que é enunciado” (MACHADO, 1984, p.76-77).
Se a fotografia é o resultado de três elementos que a constituem (o assunto, a tecnologia e o fotógrafo), é o fotógrafo, a partir
dos dois primeiros, que, motivado por razões pessoais ou profissionais, idealiza e elabora através de um complexo processo cultural, estético e técnico o registro fotográfico. Esses elementos configuram a
expressão fotográfica. Como afirma Machado (1984), nada mais subjetivo do que as objetivas fotográficas, porque o seu papel é personificar o olho do sujeito da representação.
Flusser (2002) reforça ainda mais essas considerações, afirmando que no gesto fotográfico o aparelho e o fotógrafo são partes que
se complementam. Para ele, a manipulação do aparelho é gesto técnico, isto é, gesto que articula conceitos. O aparelho obriga o fotógrafo a transcodificar sua intenção em conceitos, antes de transcodificar
em imagens.
Em fotografia, segundo o autor, não há ingenuidade, já que
nem mesmo turistas ou crianças fotografam ingenuamente. “Agem
conceitualmente, porque tecnicamente [...] Fotografias são imagens
de conceitos, são conceitos transcodificados em cenas” (FLUSSER,
2002, p.32).
A fotografia como uma técnica de apresentação da realidade,
apesar de, diferentemente da pintura, desenhar-se a si mesma, não
dispensou a regência de um artista para comandar o processo de
criação com o objetivo que tinha em mente, que é o de obter uma
7 Conceito de ideologia ancorado numa visão de mundo que se difere por classe, etnia ou grupo social.
Ver Machado (1984) e Fiorin (1997).
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representação visual de fragmentos do “mundo natural”8: ela não dispensou um artista que transforma seus conceitos em imagens.
Toda fotografia surge de uma intenção a priori, seja ela qual for.
A fotografia é viabilizada por um aparato técnico, responsável pelo
registro da imagem. No entanto, a câmara sozinha não pensa. É necessário um ser pensante para reger o processo de criação. Daí, como
afirma Kossoy (2001), o fato de toda fotografia ter sua origem a partir
do desejo de um indivíduo que se viu motivado a congelar em imagem um aspecto dado do real, em determinado lugar e época.
A interpretação do real passa por uma perspectiva do fotógrafo. Do seu olhar construído, resultante dos seus filtros culturais, que
podem ser caracterizados como sua história de vida, sua sensibilidade, suas ideologias e sua bagagem cultural.
Para Kossoy, o registro visual

As crianças de Piranema fizeram o registro visual diante da realidade, produzindo fotografias “para si como forma de expressão
pessoal”. Tiveram a liberdade de produzir imagens de acordo com o
seu interesse. Suas fotografias mostram não só o espaço físico ou as
pessoas de que gostam. Nos dão informações acerca deles mesmos.
Existia uma preocupação de nossa parte de que pudessem sair
fotografando aleatoriamente. Surpresa a nossa quando percebemos a elaboração das imagens produzidas, tanto da beleza estética,
quanto no trato da composição de elementos. Suas fotografias dão
visibilidade a seu mundo vivido. Expõem o sentido que esses objetos
têm para as suas vidas. Dos laços de afetividade tecidos não só com
membros da família (na maioria delas), mas com objetos do mundo
natural, como animais, plantas, objetos da casa e, em muitas delas, a
própria terra (e os elementos dela oriundos).
Como explica Kossoy,
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documenta a própria atitude do fotógrafo diante da realidade, seu estado de espírito e sua ideologia acabam
transparecendo em suas imagens, particularmente naquelas que faz para si como forma de expressão pessoal
(grifo meu) (KOSSOY, 2001, p. 43).

qualquer que seja o assunto registrado na fotografia, esta
também documentará a visão de mundo do fotógrafo. A
fotografia é, pois, um duplo testemunho: por aquilo que
ela nos mostra da cena passada, [...] e por aquilo que nos
informa acerca de seu autor. (KOSSOY, 2001, p.50).

A eleição de um aspecto determinado, a sua preocupação na
organização visual dos detalhes que compõem o assunto, bem como
a exploração dos recursos oferecidos pela tecnologia, são fatores que
influirão decisivamente no resultado final e configuram a atuação do
fotógrafo enquanto filtro cultural.
Como em qualquer outro processo semiótico, o discurso visual
se estrutura de acordo com o modo pelo qual o enunciador9 arranja
8 A expressão “mundo natural” é usada pela semiótica para designar os elementos que constituem o
mundo onde vivemos: árvore, pessoas, carros, formigas, correr, brincar, chuva e etc. Ver Floch (2001).
9 Sujeito da enunciação. Aquele que produz enunciados. Ver Floch (2001).
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elementos em termos de relações sintáticas e semânticas. Segundo
Oliveira (1997), são essas mesmas relações que nos permitem atribuir
sentidos à manifestação discursiva.
A fotografia é um enunciado, ou conjunto de proposições que,
organizadas por um enunciador, quando manifestado, fazem, por
meio de seus sentidos, o sujeito ser. “O enunciado está sempre circunscrito a uma determinada situação espaço-temporal” (op cit. p. 53-54).
Ao construir os enunciados imagéticos, o enunciador tem uma
intencionalidade cujos índices, como assegura Oliveira (1997), ficam
inscritos na sua montagem sob forma de marcas de seu ato de enunciação e como testemunhos de sua presença no discurso.
Os seus posicionamentos, pontos de vista, apreciações e valorações se explicitam pelo modo como ele organiza o discurso: na
escolha das cores, no uso específico de uma forma, no emprego reiterado da mesma figura, no gênero de iluminação utilizada, na estruturação de um ritmo, na opção por determinada distribuição, etc
(OLIVEIRA, 1997, P.54).
Os enunciados imagéticos de Piranema explicitam o ponto de
vista, o posicionamento e as valorações dos sujeitos que as produziram. “No enunciado, uma vez realizado, ficam cravadas as suas concepções. Por isso é que se diz que aquele que faz mostra como faz em
seus desdobramentos performáticos” (OLIVEIRA, 1997, p. 54).
Isso se torna mais evidente na proximidade como os elementos
desse mundo vivido são apresentados, da significação dos objetos e
referências simbólicas, presença constante da cor-terra compondo a
imagem, mas determinantemente da relação afetiva com pessoas e
com objetos de valor.
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No contexto da enunciação, os sujeitos alcançam sua existência
semiótica por meio de um conjunto de elementos que constituem
o seu vivido de sentido. É da existência que advém sua identidade,
concretizada em figuras referenciais e simbólicas.
Segundo Castells (2001), identidade é atribuição de significado. Diante desse mundo vivido, os sujeitos vão atribuindo significado
aos elementos que os circundam, e a fotografia dá visibilidade a esses objetos de valor, pelos quais constroem as identidades.
Na análise da significação das imagens, é relevante esclarecer
que o sentido não é uma “coisa” autônoma, já existente, como diz
Landowski (1995), à espera de que passe pela proximidade algum
especialista capaz de a “descobrir” tal como é.
É importante definir que o sentido não preexiste à sua construção pelos sujeitos que o manipulam. “Quer na própria atividade discursiva, quer no nível da sua reconstrução metadiscursiva, o sentido
também se realiza ‘em ato’” (LANDOWSKI, 1995, p. 263).
Tal processo não é diferente na elaboração dos sentidos das fotografias das crianças de Piranema. Se o enunciado deve ser contextualizado e o sentido, portanto, “construído”, as análises seguem uma
perspectiva de presença. Não são fotografias extraídas de espaços
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quaisquer e, assim, “lidos” os seus sentidos. A construção é possível
porque o contexto semiótico em que foram produzidas foi previamente reconhecido em um processo de interação que durou oito
meses. “O que está nas fotos não está disjunto do cotidiano discursivo dos sujeitos da pesquisa” (ROSSONI, 2004, p. 112).
Quando tomamos o assentamento e os seus conjuntos de sistemas de significação lingüísticos ou imagéticos, constituindo a “vida
social”, esta própria como um efeito de sentido, não podemos analisar as fotografias isoladamente. O que nos interessa não é somente a
frase dita pela criança ou a foto que produziu. Ambas fazem parte de
um contexto semiótico. Os sujeitos utilizam-se de conjuntos significantes (enunciados) para expressarem os seus sentidos.
São dessas manifestações discursivas que apreendemos um
pouco dos elementos que dão existência semiótica – de onde advém
a identidade - aos sujeitos da pesquisa.
Aos nossos olhos, a identidade dos sujeitos se apresentou.
“Ao ser, portanto, qualquer que seja o objeto considerado - e o sujeito que olha - não se tem nenhum acesso
senão pela mediação do parecer. Embora [...] é ele, o parecer – e ele só - que pode significar o ser, quiçá até certo
ponto [...] revelá-lo” (LANDOWSKI, 1995, p. 241).

Construímos uma narrativa imagética com 16 fotografias. É a
partir dela e com ela mesma que vamos traçar parte do estudo da
construção de identidade dos sujeitos instaurados nos enunciados.
Por uma questão de espaço apresento apenas 16 imagens.
A escolha das fotografias se deu pela reiteração da presença de
figuras que constroem uma coerência semântica e uma categoria de
expressão “natureza versus cultura”.
Assumimos o texto imagético como uma linguagem que dá
conta de expressar os sentidos dos sujeitos da pesquisa, a partir dos
seus elementos do plano de expressão, tais como composição, enquadramento, planos de imagem, iluminação, foco, cores, perspectiva e figuras que produzem a significação no plano do conteúdo.
Com as imagens, apresentamos as estratégias identitárias do
grupo pesquisado no seu modo de fazer (brincar, trabalhar) ligado
a terra, bem como nas apresentações de seu espaço físico (escola,
casas, ruas), afetivo (pai, mãe, irmãos, irmãs, amigos e amigas), de animais e referências simbólicas, ou seja, do vivido de Piranema. E mais,
como os sujeitos mantêm relação com ele.
Se, como orienta Kossoy (2001), a fotografia ou um conjunto
de fotografias apenas congela, nos limites do plano da imagem, fragmentos desconectados de um instante da vida das pessoas, de coisas, da natureza, paisagens urbanas e rurais, cabe a nós compreender
a imagem fotográfica como informação descontínua da vida passada, na qual pretendemos mergulhar. Isso porque
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no esforço de interpretação das imagens fixas, acompanhadas ou não de textos, a leitura das mesmas se abre
em leque para diferentes interpretações a partir daquilo
que o receptor projeta de si, em função de seu repertório
cultural, de sua situação socioeconômica, de seus preconceitos, de sua ideologia, razão por que as imagens sempre
permitirão uma leitura plural (KOSSOY, 2001, p. 115).

Em função desses aspectos, a leitura que propomos é uma dentre as diversas possíveis. Ela não se fecha no que trilhamos. O que a
diferencia neste momento é que os meses de nossa interação tornam
a interpretação do conteúdo das imagens mais coerente do que se
tivéssemos analisando de fora.
Fizemos parte do contexto semiótico, em que a própria vida social é encarada como um efeito de sentido. “As fotografias são partes
indissociáveis desse sistema semiótico e sua leitura está conectada
aos discursos e significações construídas ao longo de oito meses de
experiências compartilhadas” (ROSSONI, 2004, p.115).
O significado mais profundo de uma imagem não se encontra
necessariamente explícito. Segundo Kossoy (2001), o significado é
imaterial. Jamais foi ou virá a ser um assunto visível passível de ser
registrado fotograficamente.
Dessa forma, o vestígio do mundo natural cristalizado na imagem fotográfica passa a ter sentido a partir do momento em que se
compreenda os elos da cadeia de fatos ausentes da imagem. “Além
da verdade iconográfica” (KOSSOY, 2001, p.118).
Por isso, nossa interação foi importante para a construção dos
sentidos das fotografias. Além dos elementos que estão presentes na
imagem, conjugamos essas informações ao conhecimento do contexto econômico, político e social, dos costumes, do ideário estético,
das referências e objetos simbólicos que fazem do assentamento um
todo de sentido.
A própria escolha das fotografias que compõem o conjunto já é
resultante de uma análise que evidencia os modos de ser-fazer-sentido de Piranema.

5. A narrativa imagética10
A narrativa imagética constrói um percurso de sentido que, pelo
enunciatário11, leva-nos a conhecer o assentamento. Esse percurso
começa pela foto 1 que, através de um grande plano geral, apresenta
parte do local. Algumas casas compõem a cena indicando a área de
habitação dos assentados que não foram organizados em agrovila.
Porém, não é a paisagem o foco de atenção para esta imagem. A terra
arada12 em primeiro plano ocupa a maior extensão da fotografia e é o
destaque dela. É a terra arada que com sua cor característica prende
o olhar tanto por sua densidade forte quanto pela própria textura
criada pelo arado. Ela é o elemento figurativo que determina o ponto
10 Todas as fotos estão no apêndice. Tópico 8.
11 É uma das posições do sujeito da enunciação que está implícito e cumpre o papel de destinatário
do discurso
12 Processo em que uma máquina prepara a terra para o plantio.
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de referência da imagem já que é um objeto de valor para o sujeito
da enunciação.
As famílias de Piranema só receberam a linha de crédito do Governo Federal para plantar sete anos depois que foram assentadas. A
produção dessa imagem surge em um contexto importante para o
seu enunciador. Destaca a terra arada, onde vão produzir.
A foto 2 reitera algumas observações da primeira. Contudo,
possui enquadramento vertical. Um integrante da comunidade semeia a terra de forma artesanal. Na imagem anterior, apenas a terra
preparada. Aqui, a evidência do processo de produção com a figura
humana que semeia a terra.
A imagem tem um sentido que vai além de um simples registro
iconográfico. É o próprio valor de geração de sentido que constitui o
mundo vivido do enunciador.
A fotografia 3 já apresenta os frutos da terra: as figuras de um
galo e de um cacho de bananas, ao centro, e uma planta de café, ao
fundo, na parte esquerda da imagem.

Na seqüência, um outro conjunto visual dá visibilidade aos
actantes13 do contexto semiótico. São as pessoas, na maioria delas,
familiares, que da inter-relação entre eles mesmos e com os objetos constroem seus sentidos. Os sujeitos são apresentados nos seus
modos de fazer internos, evidenciando a presença da casa e de seus
pertences.
As 65 famílias que fazem Piranema existir sobreviveram, por
muito tempo, em cabanas itinerantes feitas de lonas pretas, armadas
às margens de rodovias pelo norte do Espírito Santo. Segundo Da
Matta (1997, p.11-12), a casa é “pedaço de chão calçado com o calor
de nossos corpos, lar, memória e consciência de um lugar com o qual
se tem uma ligação especial, única, totalmente sagrada”. Na casa, o
sujeito constrói um aparato que revela sua identidade e, com isso,
a identidade do grupo que ocupa a partir de cores, disposição dos
objetos, móveis, símbolos e o uso das paredes.
Essas evidências estão presentes em diversas imagens. Muitas
crianças fotografaram familiares em frente às casas e dentro delas.
Assim a casa vai demarcando “um espaço definitivamente amoroso...”
(DA MATTA, 1997, p. 27).
Podemos identificar tais considerações a partir da fotografia 4.
Observamos a intencionalidade do sujeito enunciador ao apresentar
pai e irmã abraçados em frente a sua casa de alvenaria e ao lado de
um pequeno coqueiro. A casa é apresentada sem cortes, em toda sua
dimensão. O ambiente harmônico para o enunciador é a afetividade
da família, figurativizada pelo abraço da irmã e do pai, e o fruto da
terra, figurativizado pelo coqueiro.
Na imagem 5, as figuras de duas pessoas diante da porta: uma
criança sentada e uma mulher em pé. A porta está aberta formando
uma diagonalidade que convida para entrar. A presença das pessoas
fortalece o convite. A criança sentada com sorriso para quem chega

Unidade III

Da terra à casa

13 Objetos e pessoas pelos quais o enunciador atribui significado.
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e a mãe, a dona de casa, em pé na entrada recepcionam o enunciatário que entra (Fotografia 6). Nesta, o ambiente já é interno: estamos
dentro da casa. Mais uma vez a recorrência da cor-terra caracterizando esse espaço. Mesmo no ambiente interno, no chão das casas de
Piranema, ela está lá demarcando sua presença.
Observa-se a construção do espaço para evidenciar o modo de
brincar das crianças: jogar piões. Os tapetes de crochê na entrada foram retirados. Estão no fundo amontoados para ceder seu espaço.
Aqui se mistura uma marca do fazer feminino (crochê) com o fazer
masculino (piões), onde um cede espaço ao outro. São as trocas de
papéis que tematizam por essa figuratividade.
Percorrendo ainda mais pelo interior, a imagem 7 traz as figuras simbólicas presentes na residência. A criança fotografa um altar
com o marco maior de referência do MST, a bandeira. O altar não foi
montado para a fotografia. Ele existe no interior da casa. É um estatuto de identidade que apresenta o símbolo de referência do Movimento e os frutos colhidos com a própria conquista da terra. Por ter
sentido para o enunciador é que ele é registrado fotograficamente.
Por isso, reforçamos a tese de que a produção do enunciado (fotografia) é o objeto pelo qual o sujeito faz o sentido ser.
Na imagem 8, o convite para o almoço. Um homem em pé
apresenta um prato cheio de comida. O movimento de apresentação
se evidencia na exposição do braço esquerdo esticado e do braço direito apontando com o garfo para o prato. O entusiasmo está figurativizado por seu sorriso, marca de um estado de euforia desse sujeito.
Na imagem 9, um passeio pela sala onde três crianças estão
sentadas no sofá. O enquadramento destaca o sorriso e a união com
que estão relacionados. A atenção está exclusivamente na alegria e
na união das crianças, ambas figurativizadas pelas suas expressões,
pelo sorriso e pelo abraço.
A recorrência da harmonia também se figurativiza na apresentação das figuras da imagem 10. A iluminação garante o foco
de atenção do enunciatário no centro da imagem, onde está uma
mulher amamentando duas crianças. O olhar fixo da figura feminina
figurativiza a dignidade do gesto materno. Ela não se esconde, nem
abaixa a cabeça por estar expondo sua intimidade.
Depois de um percurso no interior das casas, o enunciatário é
convidado a conhecer outros espaços do assentamento. Na imagem
11, a visão é direcionada para fora da casa. O sujeito que enuncia dá
visibilidade mais uma vez à mãe e ao irmão, que são fotografados de
dentro para fora do ambiente. As figuras estão no contexto externo.
A imagem se apresenta como no interior de uma câmara fotográfica. O desenho da cena lembra uma cortina de obturador que se
abriu pela metade. Nesta área, a iluminada, é apresentado apenas a
mãe, o irmão e uma motocicleta (objetos de valor).
Dessa vez, o enunciatário é convidado para conhecer o contexto externo. Na imagem 12, uma criança apresenta os caminhos e leva
o enunciatário a fazer o percurso. Em primeiro plano, a criança com
um movimento para frente, olha para trás chamando o enunciatário
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para segui-lo. Ao fundo, temos três caminhos. Um deles demarca o
contraste cromático da paisagem (imagem 13). Há uma seqüência
de cores com densidade forte que deixam cravadas as referências estéticas do sujeito da enunciação: a sombra forte no chão, a cor-terra,
o vermelho das roupas, o verde das árvores, o azul do céu, o branco
da nuvem e o cinza escuro da nuvem que está acima. Em meio a esse
contraste de cores, é apresentada a figura de um porco, e de um varal
com roupas. É a ancoragem que determina a presença humana.
Continuando o caminho, uma nova descoberta: a da escola
(imagem 14). Um momento importante que acontece todos os dias
antes do início das aulas. As crianças são organizadas em filas para
cantar o hino do MST e para fazer a oração do “Pai Nosso”.
O sujeito enunciador é um integrante dessa fila. Faz parte da
prática social como um actante, ao contrário de quem observa de
fora. Ele expõe o seu mundo vivido, experimentando de dentro da
própria cultura o seu tempo presente.
Depois de um percurso pela área de produção, pelas casas e
pela escola, o enunciatário finaliza a sua passagem por Piranema e
observa ainda laços de afetividade.
A imagem 15 apresenta as figuras de duas crianças abraçadas.
Ao lado, uma linha em diagonal leva o enunciatário em direção às
crianças. É a parede de uma antiga casa da fazenda, que hoje não
é mais utilizada. As crianças abraçadas sorriem para o enunciatário
num gesto que figurativiza a construção interna do companheirismo e de uma identidade pautada na coletividade e na esperança. É a
imagem que fica do lugar.
O enunciatário se despede de Piranema (imagem 16). É levado
pela figura de um integrante do Movimento que se dá a conhecer
por sua marca presente na indumentária dos que participam desse
Movimento: o boné vermelho.
Ele caminha sobre a estrada de cor-terra. A figura da estrada
traçada em diagonal faz uma curva ao fundo. É ela que leva o enunciatário e que também indica o percurso que ainda devem desbravar
os integrantes do MST.
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Realizando a pesquisa dentro de um assentamento, mais precisamente na escola, poderíamos observar in vivo como realmente
se constrói a identidade dessas crianças. Não é nosso objetivo fazer
comparações com os meios de comunicação.
A escola é o espaço de construções de valores de uma determinada sociedade. No caso do MST não é diferente. A escola tem papel
fundamental na difusão dos ideais do Movimento e na sua forma de
conceber e de transformar a realidade.
A partir dessas constatações, decidimos realizar uma prática
educativa nova para aquele contexto e que fugisse aos padrões convencionais da educação escolar formal e tradicional. Uma alternativa
psicopedagógica que fosse inovadora, sem as formalidades burocratizantes e que fosse, principalmente, concebida dentro do postulado
de educação de Paulo Freire (1987; 1996; 2001), na qual, em termos
amplos, numa sociedade de classes, jamais se separa do ensino dos
conteúdos o desvelamento da realidade. Para Freire, deve-se respeitar os educandos
[...] não importa qual seja sua posição de classe e, por isso
mesmo, leva em consideração, seriamente seu saber de experiência
feito, a partir do qual trabalha o conhecimento com rigor de aproximação aos objetos. É a que trabalha incansavelmente, a boa qualidade do ensino [...] É a que supera preconceitos de raça, de classe,
de sexo e se radicaliza na defesa da substantividade democrática
(FREIRE, 2001, p.101).
O desenrolar dessa prática educativa possibilitou-nos investigar o problema da pesquisa. A fotografia, portanto, por meio de uma
oficina de fotografia, foi a ação norteadora da pesquisa. Penetramos
no cotidiano do assentamento e compartilhamos com as pessoas de
lá o sentido construído, a partir do vivido e experimentado por elas
mesmas.
Para a realização da oficina de fotografia, escolhemos intencionalmente o Assentamento de Piranema, criado em dezembro de
1997, no município de Fundão. Ele foi escolhido porque, desde setembro do mesmo ano, venho acompanhando o cotidiano daquelas
famílias e as fotografei quando ainda viviam acampadas às margens
da BR 101. Há, portanto, uma ligação afetiva e de experiências compartilhadas entre esse pesquisador e os sujeitos da pesquisa.
No assentamento Piranema vivem 65 famílias. A antiga sede da
fazenda é utilizada como igreja, sala de reuniões e, principalmente,
como escola. Na escola improvisada, estudavam 34 crianças divididas
entre a 1ª e 4ª séries. A varanda da casa abrigava a 3ª e a 4ª séries, sob a
orientação de uma única professora que também é integrante do MST.
Num pequeno cômodo, onde o calor era constante, ficavam a 1ª
e 2ª séries, sob a orientação também de uma única professora. Esta era
substituta. Ficou na escola de março a dezembro de 2003 e não era integrante do Movimento. Essas crianças foram os sujeitos da pesquisa.
A prática educativa foi realizada com as 34 crianças sem as for-
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malidades presentes no seu cotidiano escolar e, principalmente, sem
a obrigatoriedade de participação.
Compartilho com Freire (2001) a idéia de que não há prática
educativa que não escape a limites. Limites ideológicos, epistemológicos, políticos, econômicos e culturais. Mas, ao definir o alcance
da prática educativa em face dos limites a que ela se submete, ele
acredita que mesmo “não podendo tudo, a prática educativa pode
alguma coisa” (FREIRE, 2001, p.101.).
E foi justamente esse “poder alguma coisa” que estimulou a realização da ação educativa no assentamento.
No contexto da sociedade atual, da tecnologia e da informação,
há a necessidade da educação valorizar os espaços de aprendizagem
que não sejam restritos à sala de aula. A educação não pode limitarse a conhecimentos acumulados, mas, necessariamente, avaliar-se,
segundo Assmann (2001), nas experiências de aprendizagem e na
competência de estar aprendendo. Uma educação que não se ocupe
apenas em transmitir o acúmulo de conhecimentos, mas, sobretudo,
de criar condições para que o sujeito construa seus conhecimentos, a
partir de suas experiências, de suas vivências.
Sei claramente dos limites que a prática educativa proposta
apresentou. O universo dessas crianças é contemplado pelas mais variadas situações que contribuem para o desenvolvimento de aprendizagens e influenciam na construção de suas personalidades. Não
seria pretensioso o bastante para acreditar que a realização de uma
ação educativa pontual pudesse mudar a realidade de alguém.
As oficinas de fotografia foram apenas um momento, diante de
vários outros, em que as crianças tiveram contato com uma atividade
nova para o seu contexto. Nesse momento, lidaram com a especificidade do fazer fotográfico e com outras questões que foram sutilmente desenvolvidas das interações entre o grupo, e do grupo com os
pesquisadores . Acredito que a riqueza dessa prática esteja fundada
nessas questões.
A ação educativa almejou mais do que apenas ensinar um
conteúdo específico. Buscou a participação da criança no seu próprio desenvolvimento pessoal, concebendo a aprendizagem como
elemento de sua formação humana, por meio, agora, do contato, e
quem sabe, da apropriação, de uma outra linguagem, a fotográfica. A
apropriação de linguagens que não passa apenas pela escrita, segundo Freire (1987), deve ser concebida como elemento de formação da
cidadania.
É necessário deixar claro que o objetivo não era que as crianças
aprendessem todo o processo que envolvia o fazer fotográfico. Mas,
que todo esse processo pudesse ter sido um outro espaçotempo de
aprenderensinar, de expressão e de desvelamentos.
Alguns princípios teóricos-metodológicos indicaram a busca
de nossa trajetória. Como conceito de Educação, utilizamos a perspectiva construtivista de Paulo Freire, situando a prática educativa
como processo contínuo de construção do conhecimento a partir
das experiências vividas no e com o social. Ao mesmo tempo, situ-
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amos a prática educativa em meio às mudanças paradigmáticas por
que passa a sociedade atual, fazendo críticas ao modelo de racionalidade científica desenvolvida na modernidade, em que se instituiu
a escola como o único espaçotempo autorizado para a produção e
difusão do saber (ALVES, 2000).
Buscamos nos assegurar teoricamente num campo de estudo
que entenda o ser humano como sendo multidimensional (MORIN,
2000). Ao mesmo tempo, o conhecimento é concebido como uma
construção que se produz a partir de uma rede de significações nos
mais variados espaçostempos de aprenderensinar.
Para que essa experiência educativa pudesse favorecer, entre outros aspectos, o mencionado anteriormente, se fez necessário seguir
as orientações de Assmann (2001), que expõe a necessidade de o ambiente pedagógico ser lugar de fascinação e inventividade. De “não inibir, mas propiciar aquela dose de alucinação consensual entusiástica
requerida para que o processo de aprendizagem aconteça como mixagem de todos os sentidos” (ASMANN, 2001, P.29).
A ação educativa aqui proposta pode ter sido carregada de
pormenores que propiciaram essa “dose de alucinação entusiástica”.
Montamos um laboratório fotográfico no assentamento. As crianças
observaram o processo físico da formação da imagem dentro desse
laboratório, como se estivessem numa câmera fotográfica; o processo químico de revelação da fotografia no papel, sem contar com o
manuseio e produção de fotografias durante toda a oficina.
A fotografia é um meio de comunicação que desperta fascínio
entre adultos e tem fácil aceitação entre as crianças. Por isso, tivemos
facilidade de penetrar no cotidiano dos sujeitos, ganhar sua atenção
e abrir caminho para a concretização de alguns objetivos.
Além dos conhecimentos imensuráveis adquiridos ao longo
das oficinas, nosso objetivo era também que elas fotografassem o
seu cotidiano. Selecionaram no espaço e no tempo o que lhes foi
de interesse. Ao contrário de 1997, quando visitei o acampamento e
as fotografei, em 2003, fotografaram e apresentaram a sua visão de
mundo – “experenciada”, “vivida”, e “sentida” por elas mesmas.
Apesar de o MST exercer uma influência ideológica, por meio
dos símbolos, como a bandeira, o hino diário, a própria terra, a pedagogia, as músicas, enfim, todo um aparato, segundo um dos seus
coordenadores, “para as crianças não perderem o espírito de luta dos
pais”, na prática, o controle não é exercido totalmente.
Assmann (2001, p.27) discute essa questão explicando que a
humanidade entrou numa fase em que nenhum poder econômico
ou político é capaz de controlar e colonizar inteiramente a explosão
dos espaços do conhecimento, muito menos, apesar dos esforços, de
manter um hipercontrole da “cultura”, das linguagens e dos comportamentos. Ao contrário, cada vez mais “surgem múltiplos descontroles, vazamentos e insurgências alternativas, especialmente no plano
de valores” .
Em Piranema, as 65 famílias têm suas histórias de vida. Muitas
são da área rural. Eram meeiros ou trabalhadores de fazendas. Outras,
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por sua vez, moravam na cidade, com freqüência em periferias: desempregados ou subempregados.
As crianças trouxeram as peculiaridades de cada meio. No
assentamento passam a conviver com a mística e com as questões
ideológicas do MST. Daí decorrem os chamados “vazamentos e insurgências alternativas” expostos por Assmann, que fazem suscitar
a discussão sobre os aspectos sociais versus individuais, que compreendem o universo dos sujeitos pesquisados. Esses aspectos não
foram esquecidos do desenrolar da pesquisa.

A fotografia teve dois papéis determinantes nesta pesquisa. Em
primeiro lugar, foi concebida como um enunciado imagético, no qual
pôde-se investigar a instauração do sujeito por meio da reiteração
das mesmas figuras, na opção por um determinado posicionamento
e na atribuição de sentido que os objetos de valor adquiriram. Nesses
enunciados, os sujeitos deixaram cravadas suas concepções e os modos de construção de suas identidades. As imagens revelam sujeitos
que mantêm uma forte ligação afetiva com a terra e seus frutos, com
a casa e seus pertences e, principalmente, com a família, com os amigos e com os objetos e referências simbólicas do MST.
Tais considerações se fortalecem uma vez que nenhum tema
foi direcionado. As crianças produziram as imagens para si, a partir
do que o seu olhar os guiava. O olhar é uma manifestação resultante
de processos históricos, culturais e ideológicos que configuram a expressão fotográfica.
Em segundo lugar, o conjunto de fotografias cumpriu seu papel de discurso imagético, quando construímos uma narrativa visual.
Esta apresentou os elementos do vivido de sentido de Piranema e
deu visibilidade ao contexto semiótico, pontuando onde e como os
sujeitos da pesquisa constroem suas identidades.
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Conclusão

FINALIZANDO...
Amigos cursistas,
Chegamos ao final do nosso diálogo. Não é o caso, de colocarmos um ponto final nessa conversa, pois muito ainda há de ser dito
sobre o compromisso de educar na diversidade. Vamos dizer que colocaremos algumas reticências, afinal, nesse período em que estivemos juntos, muitos conhecimentos conseguimos produzir. Com certeza, os diálogos aqui levantados só tiveram êxito quando somado às
suas leituras, às suas reflexões, às suas experiências docentes e a sua
leitura de Homem e de mundo. Podemos dizer, que, de certa forma,
valeu a pena estudarmos juntos.
Para tanto, elegemos uma parte da obra de Frankenstein, de
Mary Shelley para essa reflexão que não é final, vamos assim, dizer.
Pela história de Frankenstein, é possível acompanhar o papel das
pessoas na formação dos sujeitos. Para não me estender demais, relatarei apenas uma cena na qual Frankenstein, por não entender as
atitudes humanas, fugiu para a floresta. Lá encontrou uma família
constituída de um pai, um filho e uma filha. Eles moravam num chalé
na montanha. Através de um buraco na parede, acompanhava a vida
daquela família e aprendia a “ser humano”. Ajudava aquela família
nos trabalhos pesados, como cortar lenha, sempre escondido. São
muitas as cenas de abandono, de solidão, de tentativas de Frankenstein se relacionar com a sociedade.

Frankenstein bate à porta. Do chalé.
- Quem bate?
- Com licença, senhor, eu não queria incomodar. Sou apenas um
viajante cansado.
- O senhor me deixa repousar um pouco perto da lareira?
- Entre, meus filhos não estão e acredito que não haja comida aqui
até que eles voltem, mas venha esquentar-se aqui na lareira.
- Obrigado, o senhor é muito gentil!
- É apenas minha intuição que diz que você é uma boa pessoa.
Diga-me, você é francês?
- Não, eu...eu fui criado por uma família francesa, por isso aprendi
o francês, mas hoje sou uma criatura solitária e que teme perder essa
família.
- Amigo forasteiro, acalme-se. A humanidade tem bom coração
quando os homens conseguem se manter livres de preconceitos. É preciso ter esperança!
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Um dia, percebeu que o pai era cego e resolveu aproximar-se
dele quando estivesse sozinho, já que assim sua aparência não o assustaria. Executou seu plano e o pai não o repeliu. Conversava com
ele, mas, quando isso acontecia, os filhos voltaram para casa e se
aproximaram. A cena mudou, conforme se observa a seguir no episódio contado na íntegra:
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- Esse é exatamente o meu problema! Sou uma pessoa boa, mas
as pessoas se afastam de mim. Onde elas deveriam enxergar um amigo,
elas enxergam uma monstruosidade inimiga e me agridem.
- Mas, se você é bom como diz ser, não há uma maneira de provar
isso para as pessoas?
- Estou tentando, senhor. Estou tentando me aproximar da família
que me ensinou a falar, faço inúmeros trabalhos para eles, e de bom coração, pois os amo demais.
- De onde é essa família?
- Eles moram perto daqui, senhor.
Por um instante o velho pensando, já desconfiava que a família
referida pudesse ser a família dele. Por fim, o velho falou:
- Conte para mim toda a sua história e quem sabe eu possa ajudá-lo. Diga-me o nome e o endereço de seus amigos, talvez possamos
visitá-lo juntos.
Esse era o momento para o monstro Frankenstein arriscar sua
sorte. Se fosse aceito, sua felicidade estaria completa e ele teria, enfim, uma família. Se fosse rejeitado, a infelicidade se incrustaria em
sua pele e seria difícil esquecer tamanha decepção. Por isso a criatura
hesitou alguns minutos. Tal demora selou seu destino, pois o velho e
ele ouviram os passos de seus filhos voltando do campo e abrindo a
porta. Desesperado, o monstro pegou a mão do velho e falou:
- A família de que lhe falei é a sua família. Por favor, ajude-me. Por fa...
- O que é isso?! exclamou Félix ao abrir a porta e dá de cara com a
figura deformada do monstro.
-Largue já meu pai, monstro!

Finalizando

Félix (o filho) correu em direção ao suposto monstro e jogou seu
corpo contra o dele. O camponês era um sujeito normal, mas parecia
tirar força não sei de onde, pois conseguiu derrubar a pesada criatura.
Depois pegou um pedaço de pau e começou a espancá-lo. O monstro
poderia rasgar Félix ao meio, mas não reagiu nem por um instante. Triste
e abatido Frankenstein deixou o chalé.
Existia em Frankenstein o desejo e a necessidade de conviver com
as pessoas, mas sua aparência não permitia tal proeza. A história de
Frankenstein nos ensina que, muitas vezes, nossos olhos, nosso pensar,
nossa forma de significar “o outro” e o mundo, muitas vezes, precisam
ser repensadas. Precisamos construir outros sentidos para que a diferença seja assumida como parte do humano, tendo seu espaço no contexto
social, e em especial, na escola, uma vez que somos educadores.
Nosso intuito nesse período em que estivemos juntos foi conversar e trocar idéias. Esperamos que você, educador, possa estar repleto
de inquietações e se sinta implicado com o movimento de inclusão escolar, pois acreditamos ser possível fazer da escola um espaço de todos.
Estamos empenhados em garantir que nossas escolas sejam
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assumidas como espaço plural, no qual alunos, professores e demais
profissionais possam, concomitantemente, em diálogo entre si e
atentos aos desafios e as delícias da vida do campo e da cidade se
formar em processo e contribuir para a realização do histórico projeto da Educação como direito social.
O que não podemos nos esquecer é o que Freire (1996, p. 75)
nos ensina:
Escola é...
o lugar onde se faz amigos
não se trata só de prédios, salas, quadros,
programas, horários, conceitos...
Escola é, sobretudo, gente,
gente que trabalha, que estuda,
que se alegra, se conhece, se estima.
O diretor é gente,
O coordenador é gente, o professor é gente,
o aluno é gente,
cada funcionário é gente.
E a escola será cada vez melhor
na medida em que cada um
se comporte como colega, amigo, irmão.
Nada de ‘ilha cercada de gente por todos os lados’.
Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir
que não tem amizade a ninguém,
nada de ser como o tijolo que forma a parede,
indiferente, frio, só.
Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar,
é também criar laços de amizade,
é criar ambiente de camaradagem,
é conviver, é se ‘amarrar nela’!
Ora , é lógico...
numa escola assim vai ser fácil
estudar, trabalhar, crescer,
fazer amigos, educar-se,
ser feliz.
Esperamos por outros encontros e por novas partilhas. Um forte
abraço a todos e um bom curso!

Finalizando

Professora Maria Aparecida
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