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CAPÍTULO I 
 

A EDUCAÇÃO NA PEDAGOGIA CONSERVADORA DE 

ÉMILE DUKHEIM E A INFLUÊNCIA DO PENSAMENTO 

LIBERAL DE JONHN DEWEY PARA A SOCIEDADE 

CAPITALISTA 

 

 

Maria Adélia Mendes de Andrade 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo consiste num conjunto de 

reflexões sobre o tema: A Educação na pedagogia 

conservadora de Émile Durkheim, com o pensamento 

liberal de John Dewey. Para tanto, buscou-se uma breve 

revisão teórica dos autores, buscando-se uma análise da 

Obra Educação e Sociologia, com foco na importância da 

análise crítica sobre as concepções feitas pelo autor acerca 

dos sistemas de educação formuladas principalmente por 

pensadores e filósofos modernos, centrada em negar o 

caráter individual da educação.  

A relevância deste trabalho está em apontar de que 

forma o contexto histórico conservador e liberal dos autores 

contribuiu para a educação na sociedade moderna dentro do 

contexto escolar, construtivo e reflexivo.  

Historicamente falando as transformações sociais 

ocasionadas pelas revoluções industrial e Francesa 



9 

provocaram diferentes análises da sociedade 

contemporânea. 

Na parte introdutória do livro Educação e 

Sociologia, observa-se que por seu aspecto social o autor 

aborda a educação, e, que sua doutrina de educação é 

elemento essencial de sua sociologia. Por um lado, formou-

se uma percepção conservadora que buscava manter a 

ordem e a estabilidade social, corrigindo algumas 

disfunções derivadas do progresso econômico em curso. 

Essa visão contribuiu para a formação de uma sociedade 

conservadora, expressa em várias teorias, como a 

funcionalista. Tal visão interessava, sobretudo, a burguesia 

que não desejava profundas modificações na sociedade 

capitalista. 

Refletindo-se sobre algumas colocações do autor, 

verifica-se que, por outro lado, surgiu uma visão crítica dos 

efeitos produzidos pela revolução industrial e Francesa. 

Tendo como base a filosofia materialista dialética, leitura 

da realidade que considerava a sociedade capitalista 

transitória e apostava em novas revoluções que viessem a 

contribuir com a humanidade através de uma organização 

social regida pelas relações cooperativas e igualitárias. Tal 

teoria interessava, sobretudo, a classe de trabalhadores e 

aos partidos socialistas. 

No decorrer desta pesquisa foi possível estudar e 

compreender o panorama geral da pedagogia conservadora 

do pensamento conservador de Émile Durkeim, com foco 

principalmente na influência exercida pelo meio social na 

educação buscando-se compreender a percepção do referido 

sociólogo acerca das turbulências sociais observadas em 
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sua época e o lugar ocupado pela escola e (pelo mestre) no 

sentido de inserir uma moral mais adequadas às demandas 

da sociedade moderna. 

Daí, observa-se que o percurso da Educação 

articulada ao contexto histórico sempre foi permeado pelo 

desejo de controle. A escola não surgiu pela necessidade da 

maioria, mas para atender aos desejos de poucos, que 

precisavam fortalecer as formas de dominação. 

 

1. A EDUCAÇÃO COMO SOCIALIZADORA DAS GERAÇÕES NO 
MUNDO CONTEMPORÂNEIO 

 

A educação, para Durkheim, é um fato social. 

Assim, ela é coercitiva, ou seja, é imposta ás pessoas, 

independentemente de sua vontade por serem incapazes de 

reagir diante da ação educativa. Essa característica 

coercitiva da educação é fundamental para a socialização 

dos indivíduos. Na visão de Durkheim, as pessoas têm 

incorporadas em si dois seres. O primeiro é o ser individual, 

que se caracteriza pelos estados mentais de cada um e pelos 

aspectos de sua vida pessoal. O segundo é o ser social, 

voltado para os comportamentos relacionados à sociedade 

em que vivemos. 

Segundo Durkheim (1975), a sociedade é composta 

dos seres socializados e integrados às regras do seu grupo. 

Assim como cabe à Biologia repassar a herança genética 

que caracteriza os aspectos individuais de cada ser humano, 

cabe à educação a tarefa da transmissão das tradições e de 

códigos ás pessoas, para adaptá-los à convivência social.  

Constituir esse ser social em cada um de nós é o fim 

da educação (Durkheim, 1975, p.43) 
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Durkheim aponta duas condições para que haja 

educação. A primeira é que exista uma geração de pessoas 

adultas e outra jovem. A segunda condição é que a ação 

educativa seja exercida pela geração mais velha sobre a 

jovem. A geração mais velha já está socializada e cabe a ela 

repassar os códigos de convivência social a geração mais 

jovem. Essa concepção de educação assemelha-se a uma 

estrada de mão única. 

A ação educativa é de cima para baixo, da geração 

adulta para a geração de crianças e adolescentes. Os mais 

novos só recebem o conhecimento. Parecem vazios, nada 

têm a repassar. Já os mais velhos só transmitem. Parecem 

estar cheios, completos. Em boa parte das escolas 

brasileiras, a relação entre professores se dá de forma: o 

professor “sabe tudo” e o aluno nada tem a contribuir.  

Ainda de acordo com o autor, a educação deveria ao 

mesmo tempo, ter uma base comum e diversificada. O que 

significa dizer que, apesar das diferenças de classes sociais, 

todas as crianças devem receber ideias e práticas, que são 

valores do seu povo, da sua nação. Essa seria a base comum 

da educação, pois contém os conhecimentos que deveriam 

ser compartilhados com todos. 

Desta forma, o autor compreendia a educação como 

um instrumento de socialização. Certamente esta posição 

assumida pelo sociólogo francês, que afirma ser a educação 

uma “socialização metódica das novas gerações”. Visto que 

acredita ser a educação uma ação socializadora, e em certos 

momentos de sua obra o autor utiliza esses termos como 

sinônimos. 
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2. A PEDAGOGIA COMO TEORIA PRÁTICA  

 

Se a educação cumpre uma função social primordial 

dentro da sociologia durkheiminiana, a pedagogia também 

recebeu atenção especial do autor. A atividade pedagógica é 

discutida por Durkheim, que procura distinguir pedagogia e 

educação, demonstrando que, apesar da proximidade, se 

tratam de termos distintos e muitas vezes mal-empregados. 

Se a educação constitui uma ação contínua, exercida por 

pais e mestres sobre as gerações ainda imaturas para a vida 

social, a pedagogia diz respeito à maneira de conceber a 

educação e, portanto, tem por característica ser teórica.  

A pedagogia consiste então numa reflexão sobre as 

práticas educativas. Mas mesmo considerando a dimensão 

teórica da pedagogia, esta não pode ser considerada uma 

ciência em sentido estrito. Embora o fato educativo possua 

os requisitos básicos de um objeto científico e como tal 

possa ser estudado, o autor insiste que a pedagogia não é a 

ciência mais adequada ao estudo do fato educativo. Isto 

porque uma ciência enquanto tal deve dedicar-se 

desinteressadamente ao estudo de seu objeto, sem 

preocupações maiores com a prática. Ora, o pedagogista ao 

estudar a educação não está somente preocupado em dizer o 

que as coisas são, mas também o que as coisas devem ser.  

Existe um lado prescritivo em sua atividade que escapa a 

mera descrição. Logo, sua atividade não pode ser 

considerada como ciência pura, haja vista que a pedagogia 

tem um lado prático que a impede de ser tomada como 

“ciência da educação”. 
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Ao dialogar com campos distintos do conhecimento 

humano, a pedagogia se inscreve na intersecção entre a arte 

e a ciência, constituindo uma “teoria prática”, pois, ao 

mesmo tempo em que reflete sobre os processos e práticas 

educativas, procura aplicar o resultado dessas reflexões. 

Desta forma, a pedagogia como teoria prática tem 

por objetivo esclarecer e conduzir a prática educativa. E ao 

distinguir pedagogia e educação, Durkheim tenciona 

demonstrar a impossibilidade de a educação ser definida 

como fato psicológico, em que o indivíduo ocupa o centro 

das atenções, seja como reformador das ideias pedagógicas, 

seja como ser individual cujas virtualidades latentes não 

dependem da ação exercida pelo meio social para se 

atualizarem. 

Destarte, para romper com a lógica utilitarista e 

kantiana, Durkheim enfatiza o caráter social da educação. 

Critica o que reconhece como um erro dos pedagogistas em 

geral: o entendimento de que a educação seria um fato 

eminentemente individual, colocando a pedagogia como 

corolário da psicologia. Embora reconheça a importância da 

psicologia quanto ao estudo dos meios necessários à 

realização dos fins coletivos, já que é a ela que cabe 

“conformar o psiquismo da criança a esse ideal”, como 

sociólogo Durkheim rejeita a ideia tão difusa de que a 

educação constituiria uma ação cujo interesse é aprimorar a 

“natureza humana”, afinal, se assim fosse o papel do 

educador se reduziria a mero observador passivo dessas 

virtualidades naturais que carrega o indivíduo, contribuindo 

quando muito para que não houvesse desvios de rota. Em 

última o educador não acrescentaria nada de novo e a 
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própria pedagogia não teria sentido, pois, se o indivíduo 

trás consigo certas potencialidades, bastaria observá-las, 

cuidando para que cumprissem corretamente as etapas de 

desenvolvimento.1 

 

3. OS IDEAIS LIBERAIS E A EDUCAÇÃO 

 

A vitória da Revolução Francesa significou, 

também, a vitória dos idealistas liberais na sociedade 

contemporânea. Tais ideais foram utilizados para derrubar a 

monarquia e tornar a burguesia a classe dominante, tanto na 

direção do Estado, como na direção da sociedade. 

Um dos aspectos centrais do liberalismo foi 

vinculação entre o desenvolvimento social e a educação. O 

progresso da sociedade está ligado â liberdade de cada 

indivíduo. Depende dele poder, graças à instrução garantida 

pelo Estado, desenvolver suas aptidões e potencialidades. 

Os países desenvolvidos só conseguiram garantir 

educação a todos os seus cidadãos há quase cem anos, 

enquanto que no Brasil a construção de um sistema público 

de ensino que oferte escolarização gratuita, de qualidade e 

democrática para toda a sociedade, ainda é um verdadeiro 

desafio. 

O respeito à individualidade do aluno é uma das 

marcas da educação liberal. E também de rompimento com 

a escola tradicional que dava excessiva importância, nos 

                                       
1MENDONÇA, Erasto Fortes. Educação e sociedade numa perspectiva 

sociológica. IN: Módulo I, vol. 3 do Curso de Pedagogia para professores em 

Exercício no Início de Escolarização em convênio com a SEE-DF. Brasília: 

Faculdade de Educação da UnB. P. 36- 37. 
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processos educativos, às gerações mais velhas em 

detrimento às gerações jovens. 

Deste modo, a escola é vista como fator de 

desenvolvimento social e da democracia, é o centro do 

pensamento de John Dewey, professor americano, fundador 

da chama “Escola Nova”. 

As ideias de Dewey foram trazidas para o Brasil por 

Anísio Teixeira, um dos maiores educadores do nosso país. 

Já a educação como um fator de progresso econômico é 

materializada na teoria do “Capital Humano”, 

desenvolvida por Theodore Schultz, dentre outros.2 

 

4. A CONCEPÇÃO DEMOCRÁTICA DE EDUCAÇÃO DE JOHN 

DEWEY 

 

A obra Democracia e educação, publicada pela 

primeira vez em 1916, em meio a Primeira Guerra Mundial, 

é considerada pelos seus estudiosos, a mais importante obra 

educacional do pensamento de Dewey. Embora não seja um 

autêntico e genuíno tratado de pedagogia, aborda questões 

de psicologia, problemas filosóficos, temas das ciências 

sociais, além de investigar as múltiplas questões 

educacionais.  

Já nas primeiras páginas do capítulo dedicado a 

apresentar a concepção democrática da educação, Dewey 

procura explicitar as diferenças que se produzem no 

espírito, no material e no método da educação, quando se 

                                       
2MENDONÇA, Erasto Fortes. Educação e sociedade numa perspectiva 

sociológica. IN: Módulo I, vol 3 do Curso de Pedagogia para professores em 

Exercício no Início de Escolarização em convênio com a SEE-DF. Brasília: 

Faculdade de Educação da UnB. P. 36- 37. 
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utilizam diferentes tipos de organização social.3 “Dizer que 

a educação é uma função social que assegura a direção e o 

desenvolvimento dos imaturos, por meio de sua 

participação na vida da comunidade que pertencem”, 

ressalta Dewey, “equivale, com efeito, a afirmar que a 

educação variará de acordo com a qualidade da vida que 

predominar no grupo” (1959a, p.87). 

A partir desta reflexão, pode-se compreender a 

educação como função social na perspectiva deweyana 

equivale a dizer que uma sociedade que almeja “mudança” 

e faz da “transformação” um ideal de vida necessita ter 

normas e métodos educativos diferentes de sociedades que 

não aspiram a semelhantes ideais.  

Com isso, percebe-se que o filósofo da educação 

critica o conceito abstrato de sociedade, que, em razão da 

sua ambiguidade, não possibilita um claro discernimento de 

sua intencionalidade. Dizer que uma sociedade ou 

comunidade, por sua própria natureza, é portadora de 

qualidades intrínsecas, tais como “comunhão de bons 

propósitos e bem-estar”, ou “fidelidade aos interesses 

públicos e reciprocidade de simpatia”, pode esconder 

diversas mazelas de más associações.  

O próprio filósofo da educação exemplifica tais 

circunstâncias ao dizer que “há entre ladrões sentimentos de 

honra e uma quadrilha de salteadores tem um interesse 

comum a vincular todos os seus componentes” (1959a, 

p.88).  

                                       
3 IX ANDEPSUL Seminário de Pesquisa em Educação da Região Sul, 2012 – 

Contribuições da Filosofia de John Dewey para a Educação: A Democracia 

como credo pedagógico. Disponível: www.portalanpedsul.com 

http://www.portalanpedsul/
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Assim, não é sensato acreditar que o termo 

“sociedade” ou “comunidade” carrega “em si” um 

propósito nobre. Portanto, há a necessidade de critérios de 

julgamento, de uma medida de valor, para analisarmos os 

diversos modos de vida social. 

Dewey, ao definir tais critérios, nos alerta no sentido 

de que se evitar dois extremos: i) de um lado, não podemos 

criar uma sociedade ideal, pois facilmente cairemos numa 

divagação alienante; ii) por outro, não podemos 

simplesmente reproduzir de forma passiva a sociedade 

existente. “O problema” ressalta Dewey, “consiste em 

extrair os traços desejáveis das formas de vida social 

existente e empregá-los para criticar os traços indesejáveis 

e sugerir melhorias” (1959a, p.89). 

Dewey, (1959a, p.89) define que: 

 

o “interesse comum”, “certa porção de 

interação” e a “reciprocidade coletiva com 

outros grupos” como critérios de 

julgamento para definir os traços desejáveis 

e indesejáveis das formas de vida, 

aplicando-os, primeiramente, a duas formas 

de associação. “Se aplicarmos estas 

considerações a uma quadrilha de 

malfeitores, por exemplo, ” diz Dewey, 

“verificaremos que os elos que 

conscientemente lhe vinculam os membros 

são pouco numerosos e quase que 

reduzidos ao só interesse comum do roubo, 

e que são de natureza a isolar o grupo dos 

outros grupos, no tocante ao mútuo dar e 

receber dos valores da vida” (1959a, p.89).  
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Com isso, percebe-se na fala do autor que, este tipo 

de educação é parcial e falseado. Algo diferente acontece se 

tomarmos a vida familiar. Neste grupo não são os interesses 

restritos que imperam, nem a interação momentânea que se 

esgota quando são atingidos limitados propósitos, mas “há 

muitos interesses conscientemente comunicados e 

compartilhados – existem vários e livres pontos de contato 

com outras modalidades de associações” (DEWEY 1959a, 

p.89).  

Nota-se então, que o autor amplia a aplicação dos 

critérios apresentados para as diferentes formas de governo. 

Ao analisar um país governado despoticamente, ressalta 

que há uma espécie de instrumentalização das ações dos 

súditos, reduzindo-as ao único propósito de evitar a dor e 

obter o prazer. É por isso que os déspotas apelam para o 

medo como forma de dominar seus súditos.  

Assim, em sociedades despoticamente governadas 

“não há grande número de interesses comuns; não há livre 

reciprocidade do dar e receber entre os membros de um 

grupo social; o estímulo e a reação mostram-se muito 

unilaterais” (DEWEY 1959a, p.90).  

Ainda segundo a citação, por que é tão importante 

ampliar o compartilhamento de interesses comuns, realizar 

de forma mais abrangente a reciprocidade entre os 

membros de uma sociedade e efetivar a multilateralidade 

dos estímulos e reações? A resposta deweyana é 

implacável: “a experiência de cada uma das partes perde em 

significação quando não existe o livre entrelaçamento das 

várias atividades da vida” (1959a, p.90). 
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É por isso que na separação entre a classe 

privilegiada e a classe submetida, os membros da primeira 

são educados para serem senhores e os membros da 

segunda, para serem escravos. Todos perdem com essa 

forma de separação e educação, pois, as atividades das 

classes de condição menos favorecidas tendem a se 

converter em rotina, ao passo que as das classes abastadas 

tendem a se tornar caprichosas, impulsivas e sem objetivos. 

Os males que afetam a classe superior, por serem menos 

materiais, são menos perceptíveis, mas são igualmente reais 

e geram uma cultura estéril e inútil. 

  



20 

CONCLUSÃO 

 

 

Por meio deste trabalho, pode-se levar os 

interessados a uma reflexão bibliográfica dos autores 

citados abordando algumas contribuições do pensamento 

conservador de Émile Durkeim para a educação, bem 

como, o pensamento liberal de John Dewey em contraponto 

com o conservadorismo pedagógico confirmando que a 

escola não está alheia as transformações do mundo. 

Na perspectiva durkheimiana, a educação aparece 

como uma estratégia social definida, que tem por 

fundamento conduzir o processo de socialização, 

imputando valores e sentimentos que atendam às 

necessidades coletivas. Trata-se de impedir a fragmentação 

moral e ideológica resultante do crescente individualismo 

que assola a sociedade européia e em especial a sociedade 

Francesa. 

Ao defender o ensino laico e racional, Durkheim 

acredita ser este o meio mais eficaz para impedir a 

fragmentação ideológica e política, ou seja, os 

particularismos que, levados a cabo, tendem a minar a 

coesão social. 

A grandeza do sistema educativo, portanto, não está 

só nos conteúdos normais que são trabalhados na maior 

parte das escolas. Como muitos críticos, pode-se 

argumentar que o sistema educativo para Durkheim tem um 

único objetivo: produzir indivíduos altamente integrados na 

sociedade. 
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Sendo assim, o Estado teria fundamental 

importância na condução desse processo, pois, na visão do 

autor, se apresenta como único órgão acima dos interesses 

particulares. O sistema público de ensino concorre, ao 

socializar as jovens gerações, para a internalização dos 

valores concebidos socialmente, valores estes que a 

educação reflete e impõe aos indivíduos. 

Diante do exposto, percebe-se que uma das 

incansáveis lutas que perpassa toda a obra de nosso filósofo 

da educação foi a de reconstruir permanentemente a 

sociedade democrática.  

Sua profunda fé na democracia transformou-se em 

credo pedagógico à luz do qual foi capaz de sistematizar os 

principais elementos para forjar uma proposta de educação 

em que a filosofia e a ciência se tornariam instrumentos 

fundamentais para a efetivação da sociedade democrática.  

A filosofia para Dewey deixa de ser uma atividade 

abstrata, uma especulação estéril, com pretensão de 

alcançar a realidade suprema e absoluta, e passa a exercer a 

função civilizadora, de esclarecer as forças morais que 

regem a humanidade no sentido de contribuir para que os 

homens atinjam suas aspirações, conquistando uma 

felicidade mais organizada e inteligente.  

Após análise das contribuições, no que se refere, a 

democracia, para Dewey, constitui-se numa possibilidade 

da superação da tradicional dicotomia entre indivíduo e 

sociedade, ou seja, a dimensão individual é, ao mesmo 

tempo, coletiva, pois a democracia só existe quando a plena 

satisfação do indivíduo se realiza na cooperação entre todos 

os envolvidos. Talvez esse seja um dos grandes desafios a 
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ser enfrentado pela escola, seja ela pública ou privada, pois 

educar na democracia e para a democracia continua sendo 

um dos mais nobres objetivos sociais e políticos de todo e 

qualquer processo educativo que busque fortalecer 

intelectualmente e politicamente as futuras gerações. 

A escola enquanto instituição formal de ensino não 

se faz somente de ideais, porém não sem eles. São eles que 

fomentam, dirigem e possibilitam novos modos de ação no 

cotidiano escolar, por isso para Dewey democracia e 

educação são indissociáveis a ponto de converterem-se em 

credo pedagógico. 

Deste modo, pretende-se aprofundar este estudo em 

relação as contribuições pesquisadas para que enquanto 

educador possa realizar um trabalho eficaz, estendendo a 

pesquisa ao Doutorado na linha de pesquisa Ciências da 

Educação.  
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CAPÍTULO II 
 

A SUBJETIVIDADE E A CRÍTICA RELIGIOSA: ABORDANDO 

UMA TEOLOGIA FEMINISTA 

 

 

Betijane Soares de Barros4 

 

INTRODUÇÃO 

 

Sempre houve ao longo dos tempos grande 

quantidade de discursos, teorias, visões acerca da mulher 

em relação à religião. Esta razão terá estado na base de 

todas as tentativas de compreensão e descrição da 

“natureza” feminina. No entanto o feminino é 

desvalorizado, e já em Platão como em Aristóteles a 

mulher, em relação ao homem, não só na religião mais em 

outros setores é vista como “um desvio, como uma relação 

imperfeita” (Joaquim, 1994). “Embora a mitologia da 

diferença entre os sexos seja muito antiga, essa 

permanência ao longo do tempo não explica e muito menos 

legitima as desigualdades atuais, ao contrário do argumento 

frequentemente evocado pelos defensores de uma postura 

passiva e fatalista perante esta questão, e que assim 

pretendem salientar o naturalismo e a imutabilidade das 

desigualdades baseadas no sexo”.  

                                       
4Doutora em Ciências da Educação; Mestra em Ciências da Saúde; 

Especialista em Ciências Biológica; Graduada em Ciências Biológica.  
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No pensamento grego, que condicionou a cultura 

ocidental, o homem é o criador da ordem e da lei, enquanto 

a mulher está associada ao desejo e à desordem, um ser 

inferior pela sua natureza. “É sobre estas clivagens 

simbólicas que se vai fundamentar a própria sociedade “, 

desigual, mas cuja desigualdade está baseada numa 

presumível diferença de naturezas, atribuindo-se à mulher 

qualidades negativas que a impossibilitam de participar 

ativamente de forma igual, na sociedade onde vive 

(Foucault, 1979)”. No entanto,“ A imagem da mulher 

tentadora do desejo dos homens, (Amâncio, 1998) vão ser 

profundamente alterados com o Cristianismo e o Judaísmo, 

religiões que representaram sempre grandes narrativas do 

Ocidente, e que vieram consolidar o androcentrismo 

fazendo-o persistir e radicalizar ao longo de toda a idade 

média.  

Feminismo e ‘Discurso’ do Gênero na Psicologia 

Social, “ em oposição ao domínio das crenças, dos mitos e 

da irracionalidade, (típicos da pré-modernidade) o 

Iluminismo propõe a razão, a abstração a teorização, o 

método científico e a ruptura com a natureza”(Amâncio, 

1998), surge depois a filosofia Iluminista cujo discurso dá 

origem á ciência moderna. Para os filósofos Iluministas o 

discurso sobre os sexos, é pacífico, porque mais ou menos 

unânime relativamente à ideia de que as mulheres ou não 

têm razão ou têm uma razão inferior. Assim da 

“inferioridade sexual e intelectual da mulher, do seu papel 

natural na reprodução da espécie e no cuidado dos filhos 

decorre naturalmente uma definição de função e de papel 

(...) a mulher é essencialmente esposa e mãe”.  
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A cidadania das mulheres vem-lhes do fato de serem 

esposas de cidadãos, o que representa dizer que a cidadania 

feminina — reduzida à esfera privada — está excluída de 

qualquer realidade política”. O discurso médico acaba por 

confirmar superstições mesmo perante fatos científicos 

contraditórios (Berriot-Salvadore, 1991), e por isso se parte 

da descrição do corpo feminino como uma cópia defeituosa 

do corpo do homem, para a crença de uma natureza frágil 

sujeita às desordens provenientes dos seus órgãos 

reprodutivos. Desde os textos medievais, passando pelo 

renascimento, até ao discurso na época da revolução, o 

discurso médico é sempre utilizado para permitir justificar a 

colocação da mulher na esfera familiar, conferindo-lhe um 

estatuto particular na sociedade.  

O discurso científico legitima o lugar dado à mulher, 

e que é, a maternidade “Em nome de um determinismo 

natural, o pensamento médico confina então a feminilidade 

ideal na esfera estreita que a ordem social lhe destina: a 

mulher, sã e feliz, é a mãe de família, guardiã das virtudes e 

dos valores eternos”. A legitimação proveniente deste tipo 

de discurso científico permitiu que persistisse durante toda 

a modernidade “um discurso sobre os sexos que, nas suas 

vertentes dualista, biologizante da condição das mulheres, e 

essencialista, pouco difere do discurso religioso da pré-

modernidade”. Se desde a Antiguidade é expressa a 

desigualdade, e se os mitos que a sustentam vão ser 

integrados na ciência moderna, a partir do século XVII e 

XVIII, Feminismo e ‘Discurso’ do Gênero na Psicologia 

Social estes vão-se recolocar nas ciências sociais e humanas 

que nascem no século XIX. Por isso, esta questão é central 
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na psicologia e especificamente na psicologia social. No 

entanto é necessário ter presente as diferentes vagas do 

feminismo para melhor se poder compreender a sua 

influência a nível científico, religioso e cultural.  

 

1. CRÍTICA RELIGIOSA  

 

Tendo em vista certas ideologias e atitudes 

ofensivas a diferentes crenças e religiões. Em fatos 

extremos esse tipo de critica acaba se tornando uma 

perseguição. Definindo-se muitas vezes como um crime de 

ódio que fere a liberdade e a dignidade humana, a 

perseguição religiosa é de extrema gravidade e costuma ser 

caracterizada pela ofensa, discriminação e até mesmo atos 

que atentam à vida de um determinado grupo que tem em 

comum certas crenças. As liberdades de expressão e de 

culto são asseguradas pela Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e pela Constituição Federal. A religião e 

a crença de um ser humano não devem constituir barreiras a 

fraternais e melhores relações humanas. Todos devem ser 

respeitados e tratados de maneira igual perante a lei, 

independente da orientação religiosa (LO BIANCO, 2007). 

O Brasil é um país de Estado Laico, isso significa 

que não há uma religião oficial brasileira e que o Estado se 

mantém neutro e imparcial às diferentes religiões. Desta 

forma, há uma separação entre Estado e Igreja; o que, 

teoricamente, assegura uma governabilidade imune à 

influência de dogmas religiosos. Além de separar governo 

de religião, a Constituição Federal também garante o 

tratamento igualitário a todos os seres humanos, quaisquer 
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que sejam suas crenças. Dessa maneira, a liberdade 

religiosa está protegida e não deve, de forma alguma, ser 

desrespeitada (Martins e Duarte, 2010). 

 

2. O CARÁTER DO SEXO E A CATEGORIA FEMININA 

 

“Tão logo a mulher se tornou propriedade do 

homem, o desfruto furtivo de uma rapariga foi considerado 

roubo, viu-se nascer os termos pudor, moderação, decência; 

virtudes e vícios imaginários; em uma palavra, quiseram 

erigir entre os dois sexos barreiras que os impedissem de se 

convidar reciprocamente à violação das leis que lhes foram 

impostas, e que produziram amiúde efeito contrário, 

aquecendo a imaginação e irritando os desejos” (Diderot, 

D., Suplemento à viagem de Boungainville. In: Ribeiro, V. 

C., 2003 ). 

No século XVIII, a condição da mulher na 

sociedade européia ainda se encontrava sob forte 

depreciação a ponto de anular qualquer qualidade específica 

a sua sexualidade. A ideia de fruição sexual do corpo 

feminino não era aceita. Com o florescimento do 

Iluminismo, inicia-se na Europa um período de crítica aos 

valores e ritos religiosos e aos modos conservador e 

controlador morais do Estado aristocrata. Convém 

lembrarmos que, ao sabor das revoluções intelectuais e 

médicas, há a ascensão de uma cultura erótica libertina nas 

cidades, acompanhada de críticas aos padrões da moda e 

estéticos, que irá se refletir nas artes. 

Diderot foi um dos intelectuais que mais tematizou e 

questionou sobre o papel da mulher nesta época. O filósofo 
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se expressou sobre a natureza do gênero feminino de modo 

a demonstrar respeito e admiração. Sua principal 

preocupação estava em não deixar dúvidas de que existe na 

mulher uma individualidade de desejos e prazeres.  

Conforme salienta RIBEIRO (2003), Diderot fez 

uma “análise da subjetividade da mulher na sociedade, 

como ser de desejo sexual, e estudou as várias formas de 

controle sexual; pensamentos que são ousados e 

extravagantes para o século XVIII”. 

A mulher, nesta época, é um objeto que precisa 

dissimular sempre as suas ações e desejo diante de uma 

sociedade repressora. Considerar a mulher como ser de 

desejo sexual, significava não mais tê-la como um 

ser passivo, cuja única função é a maternidade. 

Refletindo sobre o sofrido papel da mulher — e de 

outros indivíduos — no Ocidente, ROMANO (1987, p. 

125), no ensaio “A mulher e a desrazão ocidental”, 

lamentava a ‘monstruosidade’ criada pelos discursos 

calculados em valores masculinizados: “(…) refiro-me aos 

indivíduos denominados Aussenseiter por Hans Mayer: o 

judeu, a mulher, o homossexual. Os três elementos que 

foram estigmatizados pela marca da monstruosidade, 

perseguidos pelas inquisições, e também pela política 

totalitária. As maneiras do seu holocausto variam. Mas o 

ímpeto de abafar, de forma racional, sine ira et studio, 

sua existência ameaçadora, se origina já nas primeiras 

representações masculinizantes do Ocidente, 

potenciando-se com a unidade entre o logos gregos e a 

catequese cristã”. 
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Tempos atrás, Diderot, em “Sobre as 

Mulheres” (2000), lastima deste modo: “Mulheres, como 

eu vos lastimo! Não havia senão uma compensação para 

vossos males; e eu fosse legislador, talvez a tivésseis 

obtido. Libertas de toda servidão, vós seríeis sagradas 

em qualquer lugar em que tivésseis aparecidos”. 

O sexo entende Diderot, é força motriz da vida de 

qualquer ser humano, o que independe de gênero. A 

contenção dessa força motriz perturba o equilíbrio psíquico, 

seja ele fraco ou forte. No caso da mulher, as respostas para 

a sua situação de submissão estavam profundamente ligadas 

às suas considerações de que o mundo psíquico da mulher é 

mais vulnerável que do homem, sendo solícita às afrontas 

contra ela na história. No artigo “Sur les fermmes” 

(DIDEROT,1772), a mulher é encarada “como um ser 

desafortunadamente nascido, isto é, como um ser cuja 

organização é mais frágil e mais cheia de privações do 

que o homem” (PIVA, 2003). 

Tal como se explicava na época, um dos 

comportamentos típicos do gênero feminino era a sua 

fragilidade frente ao masculino devido à histeria. Diderot 

se utilizou dessa explicação médica para entender a 

natureza específica deste gênero. Segundo o filósofo, a 

causa material da histeria na mulher estava em seu útero, e 

uma vez que, quando não satisfeita de desejo (de casar, de 

ter filhos etc.), tornava-se histérica. 

Assim, para a argumentação materialista de Diderot, 

a condição peculiar da mulher, tanto em povos civilizados 

como em primitivos, é ter uma organização biológica 

determinada pelo problema da histeria. Em virtude disso, as 



32 

paixões femininas seriam mais vigorosas a ponto de 

tornarem mais vingativas e hediondas e enlouquecerem 

com maior facilidade que os homens. 

Na concepção diderotiana a natureza do gênero 

masculino “é em si e para si, enquanto a mulher é apenas 

um outro. Logo, trata-se de um ser imperfeito, definido 

sobretudo por uma de suas partes (…) o útero é a causa de 

todas as doenças’”. Da ‘imperfeição’ do gênero feminino 

nasce as imperfeições nas convenções sociais. A repressão 

sexual da mulher é de tal modo contra a sua natureza 

humana e saúde. (ROMANO, 1987), 
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CONCLUSÃO 

 

 

É importante salientar que a crítica religiosa não é 

igual à intolerância religiosa. Os direitos de criticar dogmas 

e encaminhamentos de uma religião são assegurados pelas 

liberdades de opinião e expressão. Todavia, isso deve ser 

feito de forma que não haja desrespeito e ódio aos grupos 

religiosos a que é direcionada a crítica. Como há muita 

influência religiosa na vida político-social brasileira, as 

críticas às religiões são comuns. Essas críticas são 

essenciais ao exercício de debate democrático e devem ser 

respeitadas em seus devidos termos. 

É com estas considerações acima que vemos em 

momento de grande inspiração literária entregando-se a 

uma árdua descrição crítica da moralidade dos conventos de 

sua época. Veremos nesta obra como o filósofo arquiteta 

suas reflexões filosóficas sobre a moral sexual dentro de 

uma comovente história. 

Este texto buscou realizar um primeiro movimento 

em resposta à tomada de consciência de se ter chegado a 

um momento crítico, em que nos é apresentada uma 

“exigência”: fomentar uma crítica à construção de uma 

geopolítica da produção acadêmica no campo da religião 

cujo eixo fundante se traduz por uma clivagem cultural. 

Tomar esta clivagem como o motor da nossa reflexão sobre 

a formação de uma verdadeira geopolítica acadêmica é 

reconhecer que a clivagem cultural possui uma 

transversalidade aos diferentes campos de poder e saber. 



34 

A crítica se constitui em um movimento cultural de 

descentralização. Nesse sentido, o que procuramos 

demonstrar é que embora muitas tenham acontecido e se 

mudado o ser predominante dentro da religião, como em 

tantos outros continua sendo o sexo masculino, apenas 

vivemos um mito. 
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Diderot denota em Sur le Femmes (1772, p. 255): “La 

femme porte au dedans d´elle-même un organe 

susceptible de spasmes terribles, disposant d´elle, et 

suscitant dans le délire hysterique qu´elle revient sur 

le passé, qu´elle s´élance dans l´avenir, que tous les 
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CAPÍTULO III 
 

AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: O PAPEL DO 

PSICOPEDAGOGO NA ESCOLA. 

 

 

Maria Cleide Cezário dos Santos5 

 

INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho surgiu a partir da observação de uma 

sala de aula especial montada em uma escola estadual na 

cidade de Cajueiro-Al, onde pude observar desde o ingresso 

da criança na escola até a sua permanência e saída após o 

período de aula diário e de como isso se dava, qual a 

motivação que levava os pais e esses alunos a ingressarem 

na escola a fim de obter instrução formal, em que condições 

a escola recebe esses alunos, desde a estrutura física até a 

humana, visto que uma criança com TDAH tem dificuldade 

de adequação aos horários, pois, chegam depois das outras 

salas e saem bem antes e a escola de um modo geral precisa 

encontrar soluções que venha a adaptá-lo a rotina diária, 

identificando o tipo de transtorno para que se faça uma 

aplicação dentro da especificidade. 

                                       
5Mestranda em Educação – INTERAMERICANA, 2017; Especialista 

em Formação para a Docência do Ensino Superior – CESMAC, 2005; 

Graduada em Pedagogia – UFAL, 2003; graduada em Ciências 

Biológicas – UNEAL, 2011. cleidesantos_prof@hotmail.com> 
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A Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva esclarece que:  

[...] a educação especial passa a integrar a proposta 

pedagógica da escola regular, promovendo o atendimento 

às necessidades educacionais especiais de alunos com 

deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que 

implicam em transtornos funcionais específicos, a educação 

especial atua de forma articulada com o ensino comum, 

orientando para o atendimento às necessidades 

educacionais especiais desses alunos (BRASIL, 2008). 

Assim, surgiu à necessidade de se analisar o porquê 

de na escola pública ainda não ter o psicopedagogo como 

um profissional permanente para uma efetiva contribuição 

no processo de aprendizagem do aluno portador de 

necessidades educacionais especiais através de uma 

educação inclusiva e assim torná-lo como parte integrante 

desse processo. Por que ainda há salas separadas? Por que 

as crianças ainda são tratadas como “diferentes” e por isso 

encontram-se juntas no mesmo espaço e não interagindo 

com outras crianças? É preciso fazer com que as crianças se 

apropriem do saber, se sintam inseridas na sociedade como 

ser atuante, capaz de aprender, trabalhar e ser feliz, 

quebrando assim preconceitos, estereótipos e qualquer tipo 

de discriminação, sentindo-se como parte integrante da 

sociedade. As dificuldades de aprendizagem podem ser 

entendidas como obstáculos ou barreiras, encontrados por 

alunos durante o período de escolarização, referentes à 

captação ou assimilação dos conteúdos propostos. Elas 

também podem ser definidas como “um grupo heterogêneo 
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de desordens manifestadas por dificuldades significativas, 

na aquisição e utilização da compreensão auditiva, da fala, 

da leitura, da escrita e do raciocínio matemático”. 

(MACHADO;CAPELLINI, 2012). 

Nesse contexto as dificuldades geradas, muitas 

vezes pela desinformação e despreparo da maioria das 

pessoas envolvidas com o ensino público (servidores, 

professores e estudantes), é um obstáculo na inserção dos 

alunos com dificuldade de aprendizagem, visto que o 

ambiente educacional se torna desfavorável ao aprendizado 

e à socialização. Pois, de acordo comWeiss e Cruz (2009, p. 

68); “O ambiente escolar, por sua vez, é tradicionalmente 

caracterizado por excluir os diferentes, aqueles que não se 

encaixam nos padrões rígidos do aluno ideal para quem são 

feitos os programas e planos de ensino”. Consequentemente 

é de se pressupor que os alunos que tenham distúrbios 

funcionais de aprendizagem estejam radicalmente 

excluídos, o que se leva a repensar a prática do profissional 

e o que se quer alcançar com a educação inclusiva 

 

1. UM OLHAR ALÉM DA DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM 

 

É desafiante estudar as dificuldades de 

aprendizagem nas séries iniciais, pois cada pesquisa que se 

faz a cerca desse tema nos remete a conceitos diferentes, 

uma vez que o mesmo vem assumindo uma importância 

muito grande com os novos estudos e pesquisas, além de 

que se faz necessários entender como esse tema vem 

influenciando a vida dos alunos, pois, muitas vezes os 

portadores do Transtorno do Déficit de Atenção e 
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Hiperatividade (TDAH) são confundidos como rebeldes, 

desinteressados, retardados, etc.. Qualquer uma dessas 

situações caracteriza o portador desse transtorno, tendo em 

vista que as mesmas contribuirão para a defasagem no 

aprendizado, pois, a criança com TDAH, sempre terá 

dificuldades de adequação a rotina da escola e 

impossibilidade de concentração. Assim, se faz necessário 

que o educador busque sugestões simples que possam 

contribuir para a identificação do transtorno e uma 

aplicação correta do conhecimento a fim de suprir as falhas 

na aprendizagem. 

As necessidades educacionais especiais são 

condições definitivas ou transitórias e necessita de vários 

recursos e estratégias por parte da instituição e sabemos que 

a escola pública ainda mantém uma deficiência muito 

grande nesse sentido, a municipal não possui habilidade 

nenhuma, nem material, nem pessoal e a estadual possui 

uma sala especifica, professores “treinados”, porém, 

emperra nos mais diversos aspectos. De acordo com Glat e 

Blanco (2009, p.25)“são demandas exclusivas dos sujeitos 

que, para aprender o que é esperado para o seu grupo 

referência, precisam de diferentes formas de interação 

pedagógica e/ou suportes adicionais”. 

É importante salientar que o fato de existir a 

deficiência não implica em dificuldades de aprendizagem, 

nem alunos que apresentam distúrbios de aprendizagem são 

necessariamente pessoas com deficiência. Entretanto, 

ambos os grupos têm necessidades educacionais especiais, 

exigindo recursos diferenciados para a sua educação 

escolar. Nesse sentido, compreende-se que:  
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“A inclusão é uma visão, uma estrada a ser viajada, 

mas uma estrada em fim, com todos os tipos de barreiras e 

obstáculos, alguns dos quais se encontram em nossas 

mentes e em nossos corações”. (MITTLER, 2003. p.21). O 

ingresso na educação tornou-se mais acessível, todavia, a 

permanência dos estudantes com necessidades educacionais 

especiais tem sido uma batalha constante. Assim, é 

fundamental pensar e refletir que nem sempre as 

dificuldades ocorrem por causa do ensino, mas por 

problemas com a socialização e com a aceitação de que 

somos diferentes, e que nem todos aprendem com as 

mesmas estratégias ou recursos didáticos. 

Do mesmo modo, há que se reconhecer que sem 

recursos específicos, o aprendizado para estes alunos fica 

muito difícil. É preciso efetivar esses recursos, a educação 

inclusiva, a preparação do profissional, a presença do 

psicopedagogo na instituição de ensino para que se 

promova um ambiente favorável aos estudantes com 

necessidades educacionais especiais. Nos últimos anos, o 

movimento da educação inclusiva, que tem provocado 

grandes transformações no sistema educacional brasileiro, 

também alcançou o ensino superior. Considerando que a 

universidade é responsável pela promoção da cidadania, 

deve oportunizar a educação para todos (CASTANHO; 

FREITAS, 2005). 

Alguns autores, de acordo com seus estudos vai 

numerando e definindo as causas das dificuldades de 

aprendizagem, bem como alguns modelos: 
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1.1 Modelo Cognitivo 

 

A dificuldade de aprendizagem pode ser geral, 

quando a criança apresenta uma lentidão além do normal na 

realização de uma série de tarefas, ou específica, quando a 

criança apresenta uma dificuldade em uma área específica. 

A identificação da dificuldade de aprendizagem se 

dá por meio de uma avaliação, na qual “é necessária a 

compreensão do que determinada tarefa propõe para o 

sistema cognitivo e a capacidade deste para lidar com elas”. 

(DOCKRELL; MCSHANE, 2000, p.12) 

O modelo de análise das dificuldades de 

aprendizagem para os autores Dockrell; McShane (2000) 

contém três partes, que analisadas em conjunto contribuem 

para a compreensão e tratamento das dificuldades de 

aprendizagem. 

A primeira delas se refere a tarefa, onde é possível 

através de uma análise verificar as habilidades implícitas 

necessárias para a realização com sucesso desta. A análise 

deve decompor uma tarefa extensa em tarefas menores. A 

identificação de subtarefas permite saber até que ponto uma 

criança com dificuldade de aprendizagem pode realizar 

cada subtarefa e com isso tentar identificar precisamente a 

possível natureza exata da dificuldade de aprendizagem. 

A segunda parte se refere a criança, que é a pessoa 

que está com a dificuldade de realização da tarefa. A 

avaliação deve envolver métodos de avaliação das 

habilidades cognitivas atuais da criança junto com qualquer 

outro aspecto psicológico. 
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O ambiente se refere a terceira parte dessa análise, 

pois é o contexto externo no qual a dificuldade se 

manifesta, sendo que alguns aspectos do meio podem ser 

fatores agravantes na dificuldade de aprendizagem. 

Várias são as causas das dificuldades de 

aprendizagem, uma delas é quando a criança apresenta uma 

“dificuldade cognitiva específica que faz com que seu 

aprendizado se torne mais difícil que o normal”. 

(DOCKRELL; MCSHANE, 2000, p.17) 

Uma outra causa, é a que resulta de problemas 

educacionais ou do ambiente por não envolverem as 

habilidades cognitivas das crianças, sendo a de maior 

ocorrência.  

Rutter (1975) apud Dockrell; McShane (2000) 

coloca que “há uma gama de variáveis associadas ao 

ambiente familiar que contribuem para as dificuldades de 

aprendizagem”. Os fatores podem estar ou não interligados, 

e independente da causa, as crianças com dificuldades de 

aprendizagem apresentam defasagem no processo em 

relação aos seus colegas. 

 

1.2 Modelo Neurológico: 

 

Segundo Gadde; Edgeel (1994) apud Guerra (2004) 

a grande maioria das crianças com dificuldade de 

aprendizagem não tem lesão cerebral, apresentam 

dificuldades que demonstram que em alguma área ou áreas 

do cérebro apresenta algum distúrbio de funcionamento, 

devido a razões químicas, estruturais ou ainda alguma razão 
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desconhecida, na qual o processo neural não se realiza 

facilmente. 

Para que a aprendizagem ocorra é necessário bases 

neurológicas íntegras. Essa integridade encontra-se sempre 

ameaçada, pois cada movimento maturativo está sujeito a 

desafios à construção normal. “O equilíbrio morfológico e 

funcional que ocorre quando há vida e morte neuronal no 

processo de maturação pode ser ameaçado por alterações no 

código genético ou por influências do meio ambiente, 

família, escola e sociedade”. (FUNAYAMA; PENNA, 

2000, p.13) 

Conforme Funayama; Penna (2000) “a avaliação do 

que está interferindo no processo de aprendizagem deve 

envolver a análise dos fatores internos e externos, como e 

quando se instalaram, como evoluíram e como o sistema 

nervoso se organizou”. 

Ainda de acordo com estes autores, a abordagem 

neurológica da criança com dificuldade de aprendizagem 

compreende a avaliação de aspectos de saúde gerais e 

neurológicos que possam estar influenciando a 

aprendizagem. Para isso, utiliza-se de recursos como 

anamnese, exame físico geral, exame neurológico clássico, 

exame neurológico evolutivo, exame das funções corticais 

superiores e exames complementares (como por exemplo, 

hemograma, função tireoidiana, entre outros). 

 

 

 

 

 



46 

1.3 Modelo Psicanalítico 

 

De acordo com Fernández (1991) apud Nutti (2009) 

“a dificuldade para aprender é resultado da anulação das 

capacidades e do bloqueamento das possibilidades de 

aprender do indivíduo”. 

Para a autora, “a origem da dificuldade relaciona-se 

a estrutura individual da criança e a estrutura”. As causas 

estariam relacionadas a: fatores externos, a estrutura 

familiar e individual, que originaria o problema de 

aprendizagem reativo, no qual o aprender é afetado, mas 

não há o aprisionamento da inteligência; fatores internos à 

estrutura familiar e individual, nos quais o problema é 

considerado como sintoma e inibição, há o desejo 

inconsciente de não conhecer; modos de pensamentos 

resultantes de uma estrutura psicótica; e decorrentes de 

deficiência orgânica., sendo estes dois últimos de um 

número pequeno de ocorrências. 

Para Pain (1985) “o problema de aprendizagem 

pode ser considerado como um sintoma, onde o não-

aprender não se configura como um quadro permanente 

porque é integrante de um conjunto de comportamentos 

peculiares, no qual se destaca como sinal de 

descompensação”. 

Assim, assinala a autora: 

A hipótese fundamental para avaliar o sintoma que 

nos ocupa é não considerá-lo como significante de um 

significado monolítico e substancial, mas pelo contrário, 

entendê-lo como um estado particular de um sistema que, 

para equilibrar-se, precisou adotar esse tipo de 
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comportamento que merecia um nome positivo, mas que 

caracterizamos como não-aprendizagem (PAIN, 1985, p, 

28). 

A aprendizagem para a autora não é o contrário de 

aprender, uma vez que, como sintoma está cumprindo uma 

função positiva integrativa. Para o diagnóstico de um 

problema de aprendizagem é necessário levar em 

consideração os fatores orgânicos, específicos, psicógenos e 

ambientais. (PAIN, 1985, p. 28). Os fatores orgânicos 

compreendem a análise da saúde do indivíduo, através de 

investigação neurológica, glandular e nutricional. Os 

fatores ambientais dizem respeito ao ambiente material do 

sujeito, as reais possibilidades que o meio lhe oferece, a 

qualidade, quantidade, intensidade e oferta de estímulos. 

Os estudos relacionados à inclusão em todos os 

níveis de ensino e, mais recentemente, para os profissionais 

que atuam nas escolas de nível fundamental e médio, 

podemos enriquecer conhecimentos, reforçar o ânimo de 

luta por direitos e principalmente, mostrar a comunidade 

acadêmica a realidade, que envolve a inclusão e a 

relevância da socialização, para a permanência do aluno 

com necessidades educacionais especiais no ensino, não 

qualquer ensino, mas um ensino humanizado e verdadeiro. 

Considerando o processo de inclusão; 

 

[...] de acordo com a nova visão de 

sociedade, de educação e de cidadania em 

relação à diversidade humana e as 

diferenças individuais — todas as pessoas 

devem ser aceitas e valorizadas pelo que 

cada uma possui para construir o bem 

comum, aprender e ensinar, estudar e 
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trabalhar, cumprir deveres e usufruir 

direitos e ser feliz. (ANDRADE, 

PACHECO; FARIAS, 2006, p. 4). 

 

Neste sentido, Ferreira (2007) complementa que 

“falar em diversidade é falar de oportunidade, flexibilidade, 

adaptações e respeito às limitações, dificuldades e 

necessidades especiais do outro.” Então, percebe-se que a 

acessibilidade transcende a supressão de barreiras, pois não 

significa apenas possibilitar que pessoas com deficiências 

se insiram num sistema de ensino, pois;  

 

[...] incluir significa organizar e 

implementar respostas educativas que 

facultem a apropriação do saber, do saber 

fazer e da capacidade crítica e reflexiva; 

envolve a remoção de barreiras 

arquitetônicas sim, mas sobretudo das 

barreiras atitudinais — aquelas referentes 

ao “olhar” das pessoas normais e 

desinformadas — para que se promova a 

adequação do espaço psicológico que será 

compartilhado por pessoas muito diferentes 

entre si. (CARVALHO, 1999 apud 

FERREIRA, 2007, p.44) 

 

2. CONHECENDO A ESCOLA 

 

A pesquisa será realizada na Escola Estadual Inaura 

Casado Costa, sediada à Avenida 22 de Maio, S/N, Centro- 

município de Cajueiro-Al — é uma instituição própria de 

Educação Escolar, pertencente à Rede de Ensino Oficial do 

Estado, mantida pelo Governo do Estado de Alagoas e 

subordinada técnica e administrativa à Secretaria Executiva 

de Educação — SEE, sob a jurisdição da Coordenadoria 
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Regional de Ensino – CRE, 4ª, com sede no município de 

Viçosa. 

A referida escola tem como gestora Lucimairy Silva 

Lemos (diretora geral) e José Ivan dos santos (diretor 

adjunto), como coordenadora pedagógica atua Rosimeire de 

melo Silva Paulino. 

A atual escola surgiu em 1940 como “Escola 

Reunida”, não tendo diretor e não sendo considerada grupo, 

estando localizada onde hoje é o Clube Lítero Cajueirense. 

Por volta de 1950, passou a ser considerada grupo 

com o nome de Escola de 1º Grau Presidente Roosevelt, em 

homenagem ao Presidente dos Estados Unidos de mesmo 

nome o qual enviara verbas para o Brasil, país aliado àquela 

nação durante a II Guerra Mundial. Quando o prefeito de 

Cajueiro, Antônio Palmery Soriano Melo, tomou posse do 

cargo, pretendeu mudar o nome para Escola 22 de Maio, 

em alusão à data de emancipação política da cidade, o qual 

não foi aceito pela Secretaria de Estado da Educação que 

ratificou a permanência do nome já citado na primeira linha 

desse mesmo parágrafo. 

Mais recentemente, no ano de 2000, com a 

implantação do ensino médio, a escola passou a ter a 

denominação de Escola Estadual Presidente Roosevelt. 

Em 13 de dezembro de 2005, regido pela Lei 

número 6.642, recebeu o nome de Escola Estadual Inaura 

Casado Costa, em homenagem a uma grande professora 

desta rede de ensino, ofertando atualmente o ensino 

fundamental de 6º ao 9º ano, educação especial e ensino 

médio de acordo com a Legislação vigente, criada pelo 

Decreto nº 00-773-758-0001-62. 
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Com adequadas instalações físicas, em virtude da 

reforma e ampliação realizadas no ano de 2002, a escola 

conta com 09 salas de aula para o ensino regular, 02 para o 

atendimento aos alunos com necessidades especiais, 01 

biblioteca, 01 sala de vídeo, 01 sala destinada a secretaria, 

01 sala de professores, 01 sala destinada a 

coordenação/orientação, 01 diretoria, 01 cozinha com 

despensa, 01 almoxarifado, 13 banheiros (sendo 05 

masculinos, 05 femininos, 02 para professores e 01 com 

acessibilidade para alunos especiais), 01 depósito de 

material de limpeza, 01 laboratório de informática, 01 

laboratório de química, física e biologia e 01 amplo pátio 

para recreação e eventos, permitindo assim o 

funcionamento dos três turnos assim distribuídos: turno 

matutino ensino fundamental e educação especial; turno 

vespertino e noturno ensino fundamental e médio. 

Os professores têm à disposição como equipamentos 

didáticos e pedagógicos 1 data-show, 1 retroprojetor, 

televisão, DVD e notebook, assim como, os recursos 

didáticos (mapas de geografia e de ciências/biologia, 

microscópio, materiais de laboratório, ábacos, jogos 

educativos, livros didáticos, dicionários, e revistas, tais 

como Ciência Hoje, entre outras). 

Os alunos são de origem cajueirense sendo que, uma 

parte deles mora na zona rural e outra na zona urbana da 

cidade, onde muitos realizam trabalhos no campo. 

Compondo uma faixa etária que varia entre 10 e 52 anos. A 

situação econômica não é diferente da população do país, 

pois sobrevivem com renda de aproximadamente um salário 

mínimo por família e são trazidos da zona rural, por ônibus 
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escolares fornecidos pela Secretaria Municipal de 

Educação, e outros de bairros adjacentes. 

No ano de 2014 a escola recebeu em suas 

dependências 1077 alunos distribuídos nos três turnos que 

funcionam de segunda a sexta. 

Tendo em vista os casos de TDAH, bem como o uso 

que se faz do material específico e a atuação do profissional 

nessa área tão rica e abrangente, será realizada uma 

pesquisa mista, onde será abordado o aspecto qualitativo e 

quantitativo, fazendo um levantamento da quantidade de 

alunos que possuem déficit de aprendizagem e qual a 

função e atuação da escola nesse contexto. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Os problemas de aprendizagem constituem uma 

situação real dentro das instituições escolares, portanto faz-

se necessário que todos os envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem sejam leitores e pesquisadores de 

problemas de aprendizagem para que possa possibilitá-los a 

entender melhor como se dá a influência de fatores intra e 

extra escolares e como podem ser trabalhados de forma a 

minimizar problemas de aprendizagens no dia a dia da 

escola. Muitos alunos têm apresentado dificuldades de 

aprendizagens já nas primeiras fases escolares e o 

acompanha por um longo período de sua vida, ocasionando 

sérias dificuldades para desenvolver aprendizagens. Ainda 

são poucas as pesquisas sobre a importância da 

psicopedagogia como metodologia primordial para o 

desenvolvimento do trabalho das escolas, no combate aos 

problemas de aprendizagem dos alunos. Mas quando 

educadores escolares fazem reflexão sobre sua prática de 

ensino, é possível analisar o porquê do aluno não conseguir 

aprender e conseguem detectar fatores que estão 

interferindo negativamente no processo de aprendizagem e 

que provocam o insucesso do aluno, da escola e da família 

do aluno. Para tanto, a escola precisa, recorrer aos 

psicopedagogos para juntos estruturarem ações, estratégias 

e intervenções psicopedagógicas que contribuam como 

solução para diminuir os problemas de aprendizagem, pois 

o aluno é sujeito de transformação e de aquisição de 

aprendizagens, dentro desse contexto, é preciso reflexão até 
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que ponto há um envolvimento tanto das autoridades 

governamentais, quanto da escola como um todo e da 

família, pois, sabe-se das dificuldades enfrentadas pelos 

psicopedagogos na construção de uma identidade própria, 

uma vez que, esses profissionais ainda são raros dentro das 

instituições públicas de ensino, logo, não contribuem em 

uma ação efetiva por não se fazerem presentes 

constantemente em um trabalho de prevenção e não apenas 

de remediação. É um trabalho longo e lento, o que se faz 

necessário bastante estudo acerca do papel do 

psicopedagogo frente às dificuldades de aprendizagem. 
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CAPÍTULO IV 
 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL: REALIDADE OU 

UTOPIA? 

 

 

Cleidejane Soares de Barros6 

 

INTRODUÇÃO 

 

O mundo tem passado por grandes mudanças no 

decorrer das últimas décadas, entre elas podemos destacar a 

evolução da educação no tangente a pessoas com 

necessidades especiais e distúrbios de aprendizagem. 

Desde o ano de 1975 quando, nos Estados Unidos, 

nasceu a educação inclusiva, o movimento a respeito da 

inclusão na educação tem aumentado significativamente. 

No Brasil, não acontece diferente, busca-se a inclusão de 

pessoas com necessidades especiais e distúrbios de 

aprendizagem no ensino regular em todos os graus. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 (Constituição Federal/ CF) abordou a educação como 

um direito fundamental do ser humano, um direito de todos 

e como dever do Estado e da família. Ao fazer isto, deu a 

oportunidade a todas aquelas pessoas portadoras de 

necessidades especiais que estavam excluídas da 

                                       
6 Mestra em Ciências da Educação; Especialista em Direito 

Constitucional e Administrativo; Graduada em Direito. E-mail: 

dr.csbarros@hotmail.com. 
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escolarização devido ao preconceito que existe em torno 

delas. Com isso, a Constituição Federal de 1988, exaltou o 

princípio da igualdade e da dignidade humana. 

A partir daí nasceram outras obras legislativas que 

contribuíram bastante para implementação da educação 

especial no Brasil, destacamos a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional — LDBN (Lei n° 9.394/96). 

A inclusão de pessoas portadoras de necessidades 

especiais ou distúrbios de aprendizagem no ensino regular 

em todos os graus ainda encontra muitos obstáculos no 

caminho, como a falta de profissionais preparados para 

receber esses docentes, estrutura física e didática adequada. 

Mas, o fato de poderem estar participando da escolarização 

junto com as demais pessoas, de existir essa possibilidade 

já é um grande avanço. 

O pensamento de Boaventura de Souza Santos 

(2006) expressa os pressupostos que fundamentam a 

escolarização de pessoas com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas escolas de ensino comum, 

pois, com esse movimento, busca-se garantir que a 

diferença humana não seja assumida como sinônimo de 

desigualdade, que processos excludentes abram espaço para 

ações participativas e que se instituam propostas educacio-

nais que valorizem as possibilidades de cada um e o 

desenvolvimento humano. (JESUS; VIEIRA, 2011, p. 96) 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
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1. EDUCAÇÃO INCLUSIVA X EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

A Educação Inclusiva surgiu nos Estados Unidos 

por volta do ano de 1975 e conta com projetos e programas 

para sua efetivação em todo o país. Daí vem grandes 

contribuições para educação inclusiva em todo o mundo, 

bem como, do CSIE (Centre for Studieson Inclusive 

Education) renomado centro de estudos sobre educação 

inclusiva da Comunidade Britânica. 

Em 1994, com a Declaração de Salamanca trouxe o 

conceito de educação inclusiva. A partir daí, surgiu à ideia 

de que as crianças com necessidades educativas especiais 

deviam ser incluídas em escolas de ensino regular. O 

objetivo da inclusão se apresenta como uma evolução 

cultural, partindo do pressuposto que todas as crianças são 

iguais e de que nenhuma criança deve ser separada das 

demais por possuir alguma espécie de deficiência. 

Educação Inclusiva pode ser definida como política 

pública de inclusão de pessoas portadoras de necessidades 

especiais ou dificuldade na aprendizagem na rede de ensino 

do país, proporcionando a chamada escolarização desses 

indivíduos em todos os níveis de educação. Assim, observa 

a Dra. Leny Magalhães, “por Educação Inclusiva se entende 

o processo de inclusão dos portadores de necessidades 

especiais ou de distúrbios de aprendizagem na rede comum 

de ensino em todos os seus graus” (2011, p. 01). 

 

Indiscutivelmente, a Educação Inclusiva 

parte do pressuposto de que todos os alunos 

têm direitos: aqueles que têm 

incapacidades, os que pertencem a 
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contextos socioculturais desfavorecidos, os 

imigrantes, os que têm problemas de 

conduta, etc., e, supostamente, os demais. 

Numa palavra: TODOS. Com as suas 

singularidades pessoais e sociais. 

(GONZÁLEZ-GIL; MARTÍN, 2011, p. 28) 

 

A definição de educação inclusiva vai além de um 

mero programa ou projeto governamental ou ainda um 

processo educacional evolutivo. Trata-se de uma ação 

educacional humanística, democrática e amorosa, mas de 

forma alguma piedosa, pois essas crianças não necessitam 

de piedade, mas de respeito e oportunidade. É uma ação 

educacional que objetiva o crescimento, a satisfação 

pessoal e a inserção social de todos. 

 

O debate contemporâneo sobre educação 

especial permite que esta seja identificada 

como uma área de conhecimento em 

percurso acelerado de mudança. Os 

processos de escolarização das pessoas 

consideradas público alvo da educação 

especial constituem o cerne dessa 

mudança, no sentido de alteração de rotas, 

redimensionamento de proposições, 

implementação de políticas, mas, 

sobretudo, reinvenção dos modos de se 

compreender quem são e como se 

constituem esses sujeitos. Partimos, 

portanto, da afirmação de algumas 

premissas que, ao valorizarem a 

experiência escolar, anunciam a 

necessidade de que essas mudanças estejam 

fortemente ancoradas nos conhecimentos 

relativos a um sujeito que se constitui 

historicamente, por meio das relações que 

são produto e produtoras da interação de 

cada integrante das teias vivas e dinâmicas 
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que assumem a configuração de instituições 

— escola, família, grupos sociais, espaços 

de trabalho, dentre outras. (VASQUES; 

BAPTISTA, 2014, p. 1) 

 

A educação inclusiva, como visto acima, representa 

um processo educacional de inclusão de pessoas com 

deficiências. Já a educação especial é o instrumento através 

do qual essa inclusão se realiza. É o ramo da Educação que 

cuida do atendimento e da educação de pessoas com 

necessidades educativas especiais. 

 

Ao longo dos últimos 18 anos, identifica-se 

uma significativa mudança quanto às 

diretrizes, em função da aprovação da 

Política Nacional de Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva em 

20085, seguida de dispositivos normativos 

como a Resolução 04/2009 do CNE-CEB, 

os quais reafirmam o caráter da Educação 

Especial como ação complementar ou 

suplementar e não mais substitutiva à 

escolarização no ensino comum, como 

ocorria em classes e escolas especiais. 

(BAPTISTA, 2011, p. 4) 

 

A Educação Especial é uma educação organizada 

para atender específica e exclusivamente alunos com 

determinadas necessidades especiais. Embora, seja assim, 

prega-se que uma escola destinada apenas às pessoas com 

deficiência ou necessidades educativas especiais não 

completa sua função educativa, pois não promove a 

convivência entre estas e as demais crianças, não havendo 

inclusão. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382011000400006&lang=pt#back5


61 

Salienta-se que a educação especial deve trazer 

métodos e instrumentos capazes de oferecer na escola 

regular a educação que essas pessoas com necessidades 

especiais necessitam, oferecendo a oportunidade de 

convívio entre as crianças especiais e as demais crianças. 

Ocorre que a escola regular, na maioria das vezes, 

não consegue oferecer uma escolarização capaz de atender 

as diversas necessidades destas crianças, pois lida com 

fenômenos de ensino e aprendizagem diferentes da 

educação regular. A educação especial exige uma didática e 

metodologia diversificada do profissional da educação, bem 

como, um conhecimento específico ou uma especialização 

para melhor atender estes educandos especiais dentro de 

uma sala de aula de ensino regular. 

 

2. BREVE ABORDAGEM DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

APLICADA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

A partir deste ponto será tratado as principais 

normas legislativas a respeito da educação inclusiva. 

A Constituição Federal de 1988 (CF/88), a Carta 

Magna do nosso país, de onde emanam todas as demais 

normas de direito (princípios e regras) e que contempla os 

nossos direitos e garantias fundamentais, dentre os quais se 

destaca um dos mais importantes: a educação.  

A CF/88 destinou um capítulo inteiro ao tema 

educação, exaltando que a educação é um “direito de 

todos”. Quando a CF/88 diz TODOS, não faz nenhuma 

exclusão, pelo contrário, inicia um grande processo de 

inclusão, pois, deu a todos, incluindo aí pessoas com 
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necessidades especiais ou de distúrbios de aprendizagem, o 

direito a educação em todos os níveis da rede de ensino 

regular, sem nenhuma distinção. Assim, observe a letra da 

norma: 

 

CAPÍTULO III 

DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO 

DESPORTO 

Seção I 

DA EDUCAÇÃO 

Art. 205. A educação, direito de todos e 

dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

Art. 206. O ensino será ministrado com 

base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso 

e permanência na escola;(Grifos nossos). 

 

Além de ser um direito de todos, a educação é um 

dever do Estado e da família. Veja a excelência da norma, 

destarte, garante um direito ao passo que impõe ao Estado a 

incumbência, de junto com a família, promover a educação, 

forçando, assim, o Estado a desenvolver projetos e 

programas de governo para implementação da educação no 

país para todos. 

 

Tomando o contexto recente das 

“normatizações” legais, observa-se que a 

Constituição Federativa do Brasil de 1988, 

em seu art. 205, já sinaliza que a educação 

é um direito de todos e um dever do Estado 

e da família, devendo ser promovida e 
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incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (BRASIL, 

1988). Com esse pressuposto legal, a 

escolarização de alunos que apresentam 

algum tipo de comprometimento mental, 

físico ou psíquico, que por muito tempo foi 

realizada em instituições de ensino 

especializado, passou, também, a ser 

promovida pela escola, assumida como um 

espaço para todos. Para o contexto dessas 

escolas, inscreveu-se o princípio das 

escolas inclusivas, ou seja, que todas as 

pessoas com as mais diferentes histórias de 

vida e condições de existência possam 

aprender juntas. (JESUS; VIEIRA, 2011, p. 

97). 

 

Partindo desse pressuposto, surge a necessidade de 

políticas públicas que disponibilizem e viabilizem a 

educação em nível de ensino regular para pessoas com 

necessidades especiais ou distúrbios de aprendizagem. Caso 

não fosse assim a norma se esvaziaria e isso não pode 

ocorrer com uma norma constitucional que contempla um 

direito fundamental do ser humano, ressaltando a dignidade 

da pessoa humana, princípio matriz de todos os demais na 

norma constitucional. 

A dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 

1º, inciso III da Constituição Federal, constitui um dos 

fundamentos do Estado Democrático de Direito, inerente à 

República Federativa do Brasil. Sua finalidade, na 

qualidade de princípio fundamental, é assegurar ao homem 

um mínimo de direitos que devem ser respeitados pela 
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sociedade e pelo poder público, de forma a preservar a 

valorização do ser humano. 

Para não deixar dúvidas quanto à extensão do direito 

a educação, a CF/88, em seu art. 206, inciso I, traz o 

princípio da igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola, um desdobramento do princípio da 

isonomia que prescreve que todos devem ser tratados 

igualmente na medida de sua igualdade e desigualmente na 

medida de sua desigualdade. Deste modo, é evidente que a 

CF/88 buscou proteger as pessoas com alguma necessidade 

especial de possíveis exclusões no âmbito educacional. 

Outra norma muito importante no âmbito educacional é a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBN 

(Lei n° 9.394/96). E como não poderia ser diferente, já que 

todas as demais normas emanam da CF/88, dedica um 

capítulo inteiro a Educação Especial. Veja: 

 

CAPÍTULO V 

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Art. 58. Entende-se por educação especial, 

para os efeitos desta Lei, a modalidade de 

educação escolar oferecida 

preferencialmente na rede regular de 

ensino, para educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação. 

(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 

2013). 

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de 

apoio especializado, na escola regular, para 

atender às peculiaridades da clientela de 

educação especial. 

§ 2º O atendimento educacional será feito 

em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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condições específicas dos alunos, não for 

possível a sua integração nas classes 

comuns de ensino regular. 

§ 3º A oferta de educação especial, dever 

constitucional do Estado, tem início na 

faixa etária de zero a seis anos, durante a 

educação infantil. 

 

A LDBN, como visto acima, busca regulamente a 

educação especial no Brasil de forma prática. No art. 58, 

define a educação especial e em seus incisos busca abranger 

esse conceito para aqueles que em hipótese alguma 

conseguirá se adaptar a uma sala de ensino regular. Ou seja, 

cuida para que não só os educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação que se encontram em condições de 

adaptação no ensino regular, mas também para aquelas 

nessas condições, mas que não tem condições de se 

adaptarem não fiquem sem educação, já que esta é um 

direito de todos e um dever do Estado. 

 

O fato de a nova LDB reservar um capítulo 

exclusivo para a educação especial parece 

relevante para uma área tão pouco 

contemplada, historicamente, no conjunto 

das políticas públicas brasileiras. O relativo 

destaque recebido reafirma o direito à 

educação, pública e gratuita, das pessoas 

com deficiência, condutas típicas e altas 

habilidades. Nas leis 4.024/61 e 5.692/71 

não se dava muita importância para essa 

modalidade educacional: em 1961, 

destacava-se o descompromisso do ensino 

público; em 1971, o texto apenas indicava 

um tratamento especial a ser regulamentado 

pelos Conselhos de Educação — processo 
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que se estendeu ao longo daquela década. 

(FERREIRA, 1998, p. 01). 

 

No art. 59 da Lei acima mencionada, traz alguns 

direitos importantíssimos para que a educação especial 

funcione de maneira correta e eficaz, respeitando as 

limitações dos educandos, buscando a melhor excelência do 

ensino dentro do âmbito dessas limitações e socializando 

esses educandos. 

 

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão 

aos educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação: (Redação 

dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

I — currículos, métodos, técnicas, recursos 

educativos e organização específicos, para 

atender às suas necessidades; 

II — 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; 

III — 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; 

IV — educação especial para o trabalho, 

visando a sua efetiva integração na vida em 

sociedade, inclusive condições adequadas 

para os que não revelarem capacidade de 

inserção no trabalho competitivo, mediante 

articulação com os órgãos oficiais afins, 

bem como para aqueles que apresentam 
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uma habilidade superior nas áreas artística, 

intelectual ou psicomotora; 

V — acesso igualitário aos benefícios dos 

programas sociais suplementares 

disponíveis para o respectivo nível do 

ensino regular. 

 

Já o art. 60 da LDBN, trata da colaboração das 

instituições privadas sem fins lucrativos, no âmbito da 

educação especial, estabelecendo que órgãos normativos do 

sistema educacional determinará critérios a serem 

obedecidos por estas instituições para que possam se 

enquadrarem nessa condição e, assim, contribuir com o 

Poder Público na tarefa da educação especial, sem, no 

entanto, retirar essa obrigação do Poder Público. 

 

Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas 

de ensino estabelecerão critérios de 

caracterização das instituições privadas 

sem fins lucrativos, especializadas e com 

atuação exclusiva em educação especial, 

para fins de apoio técnico e financeiro pelo 

Poder Público. 

Parágrafo único. O poder público adotará, 

como alternativa preferencial, a ampliação 

do atendimento aos educandos com 

deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação na própria rede pública 

regular de ensino, independentemente do 

apoio às instituições previstas neste artigo. 

(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 

2013). 
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3. EDUCAÇÃO INCLUSIVA COMO REALIDADE EFETIVA 

 

A educação inclusiva vem, ao longo do tempo, 

travando uma grande luta contra o preconceito e superando 

obstáculos. A facilitação do acesso no ensino regular das 

pessoas com necessidades especiais tem sido um grande 

avanço. 

 

A perspectiva de escolarização de crianças 

e jovens com Necessidades Educacionais 

Especiais (NEEs) nas classes comuns do 

ensino regular é hoje um imperativo moral 

e político, sendo possível reconhecer que a 

recente conquista da facilidade de acesso 

dessas pessoas à escola configura-se como 

um momento ímpar na história brasileira. 

Defende-se a inclusão escolar como um 

princípio filosófico e como um processo 

marcado por muitas contradições, onde se 

avança em relação à igualdade de 

oportunidades, ao direito à diversidade e à 

escolarização de pessoas com NEEs. 

(MATOS; MENDES, 2015, p. 09-10). 

 

O discurso acerca da inclusão de pessoas com 

deficiência na escola, no trabalho e nos espaços sociais em 

geral, tem-se propagado rapidamente entre educadores, 

familiares, líderes e dirigentes políticos, nas entidades, nos 

meios de comunicação etc. Isto não quer dizer que a 

inserção de todos nos diversos setores da sociedade seja 

prática corrente ou uma realidade já dada. As políticas 

públicas de atenção a este segmento, geralmente, estão 

circunscritas ao tripé educação, saúde e assistência social, 

sendo que os demais aspectos costumam ser 
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negligenciados. A educação destas pessoas tem sido objeto 

de inquietações e constitui um sistema paralelo de 

instituições e serviços especializados no qual a inclusão 

escolar desponta como um ideal utópico e inviável. 

 

A despeito de todo o otimismo sobre a 

política de inclusão escolar, os dados 

oficiais do Ministério de Educação no 

Brasil mostravam na época uma estatística 

ainda tímida relacionada à quantidade total 

de alunos com necessidades especiais 

matriculados no ensino regular. No ano de 

1998, por exemplo, havia 400 mil alunos 

matriculados (MEC/SEESP, 2001). As 

escolas especiais eram responsáveis por 

63% das matrículas dos alunos com 

necessidades especiais matriculados no 

sistema educacional. No ano de 1999, a 

proporção de matrículas em escolas 

especiais diminuiu para cerca de 60% e a 

de matrículas em classes especiais também 

diminuiu de 24,7%, em 1998, para 22,5%, 

em 1999. (MENDES; ALMEIDA; 

TOYODA, 2011, p. 83). 

 

Diante do exposto, é possível observar que a 

educação inclusiva no Brasil ainda está em fase de 

desenvolvimento, ocupando aos poucos os espaços. 

Destarte, apesar das iniciativas governamentais, a falta de 

conhecimentos específicos dos profissionais da educação, 

de estrutura física adequada nas escolas e de informação da 

sociedade contribuem para o retardamento da inclusão das 

pessoas com necessidades especiais ou distúrbios de 

aprendizagem. 
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Entendemos a educação inclusiva como 

uma perspectiva educacional que exige 

uma mudança de paradigma, desafiando a 

escola a oferecer respostas educativas 

adequadas às necessidades de todos os 

alunos (MANTOAN, 2006; MARTINS, 

2008; PACHECO et al., 2007), 

possibilitando-lhes aprendizagem e 

desenvolvimento, que constitui o papel da 

educação escolar, mas que não tem se 

efetivado na realidade brasileira. 

Observamos que ainda há um entendimento 

de que ela se refere, em muitos casos, à 

garantia de matrícula dos alunos que, 

historicamente, foram atendidos pela 

Educação Especial, de uma forma mais 

específica, daqueles que têm algum tipo de 

deficiência. (VIEIRA; MARTINS, 2013, p 

226). 

 

Cabe ressaltar que, na atualidade, a educação 

inclusiva tem se desenvolvido lentamente, mas está em 

processo de evolução, conquistando espaço à medida que as 

pessoas, a sociedade e a escola estão dando oportunidade as 

pessoas com necessidades especiais e observando os 

avanços que ocorrem quando isto acontece. No entanto, 

ainda não é uma realidade efetiva em nosso país. 

 

Diante deste cenário, como, então, garantir 

o êxito de uma educação inclusiva? A 

atenção aos alunos com necessidades 

educacionais especiais e a inserção 

daqueles com deficiência em classes 

comuns do ensino regular, requer uma 

organização diferenciada, tanto do ponto de 

vista pedagógico quanto administrativo. 

Alguns procedimentos diferenciados 

precisam ser garantidos para receber e 
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manter, com qualidade educacional, todos 

os alunos na escola. O êxito da educação 

inclusiva dependerá, em grande medida, da 

oferta de uma rede de apoio à escola, 

através do trabalho de orientação, 

assessoria e acompanhamento do processo 

de inclusão. (OLIVEIRA; LEITE, 2007, p. 

514) 
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CONCLUSÃO 

 

 

É importante salientar que a educação inclusiva e 

educação especial andam de mãos dadas, pois, a primeira 

abre as portas do ensino regular para todos e, a segunda, 

instrumentaliza através de métodos e materiais necessários 

a sua implementação. 

A CF de 1988 garantiu o direito à educação para 

todos, trazendo à baila a necessidade de uma legislação 

infraconstitucional para regular como isso ocorreria diante 

de tantos empecilhos e da cultura de exclusão que sempre 

existiu no Brasil. Assim, veio a LDB, como norma de alto 

valor, prestigiando a educação especial especificamente e 

determinando as diretrizes a serem seguidas. 

Diante deste cenário se verificou a possibilidade, a 

oportunidade de pessoas com necessidades especiais e/ou 

distúrbios de aprendizagem conviverem com outras pessoas 

no ensino regular em todos os graus, podendo assim, se 

socializarem e participarem da vida social com mais 

eficácia. 

É com estas considerações acima que vemos que, 

apesar de todos os esforços despendidos, a educação 

inclusiva no Brasil ainda está engatinhando. Por este 

motivo, não podemos dizer que é uma realidade efetiva na 

vida das pessoas com necessidades especiais ou distúrbios 

de aprendizagem, já que faltam escolas e discentes 

preparados para receber este público, bem como, 

pais/famílias preparadas para se adaptar a essa nova 

realidade que se apresenta.  
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CAPÍTULO V 
 

CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES 

ESPECIAIS: O DIREITO DE SER DIFERENTE 

 

 

Hortência Braz Chalegre7 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em pleno século XXI, ainda é gritante a falta de 

preparo não só das escolas, mas também da sociedade e até 

das famílias para lidar com as crianças portadoras de 

necessidades especiais essas em sua maioria são 

condenadas a viver uma vida de exclusão, pois muitas 

vezes suas famílias na tentativa de proteger seus filhos, 

acabam por isolá-los do mundo quando na verdade é direito 

dela ser tratada com igualdade e respeito, seja na rua, na 

escola ou em qualquer lugar que esteja. Sua capacidade de 

aprendizado e superação não pode ser negada ou 

desprezada, tal criança deve ser incluída na escola para que 

pessoas especializadas possam ajudá-la a se desenvolver 

melhor e além do mais, lá ela poderá conviver com pessoas 

que também sofrem pela mesma falta de compreensão, 

informação e entendimento sobre sua condição de criança 

                                       
7Mestranda em Ciências da Educação; Especialista em Geografia e 

Psicopedagogia; Graduada em Geografia. E-mail: 

hortenciachalegre@hotmail.com 
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com necessidades especiais e também com pessoas que não 

possuem essas necessidades e assim poderão aprender e 

também ensinar que ser diferente é algo extremamente 

normal já que nenhum ser humano é igual ao outro. 

Todos têm características físicas, éticas, morais e 

sociais que em alguns detalhes ou momentos são diferentes 

dos demais seres humanos. E assim são as pessoas com 

deficiências, elas são apenas diferentes das demais, porém 

também apresentando defeitos e qualidades, fracassos e 

vitórias, limitações e superações como qualquer outro ser 

humano, essa convivência com as diferenças pode favorecer 

todos os que formam o ambiente escolar facilitando com 

isso a compreensão da realidade à sua volta e habilitando a 

todos a conviverem e intervirem de maneira melhor em 

meio às diferenças, reconhecendo que os seres em 

sociedade se completam em suas diferenças, onde todos 

tem sua importância.  

 

1. O OLHAR DA FAMÍLIA PARA TAL REALIDADE 

 

Mais desesperador que ver o preconceito, a 

discriminação sofrida por pessoas especiais em meio à 

sociedade é ver o despreparo de algumas famílias para lidar 

com essas crianças e isso pode causar sérios danos ao seu 

desenvolvimento social, intelectual e psicológico, pois a 

família é a maior instituição educativa, além de ensinar-lhes 

a se cuidar e proteger ensina também a afetividade, o 

respeito e o amor para com os outros, ou pelo menos 

deveria ser assim, no entanto sabemos que muitas são as 
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famílias desestruturadas, que geram em suas crianças 

sentimento de revolta, recusa e outros traumas.  

Quando nasce uma criança especial “o imaginário, 

toma conta das atitudes dos pais ou responsáveis e a 

dinâmica familiar fica fragilizada. Imediatamente instalam-

se a insegurança, o complexo de culpa, o medo do futuro, a 

rejeição e a revolta, uma vez que esses pais percebem que, a 

partir da deficiência instalada, terão um longo e tortuoso 

caminho de combate à discriminação e ao isolamento” 

(MACIEL, 2000). Tal situação mexe muito com a estrutura 

da família e não é nada fácil para ninguém, mas uma boa 

dose de bom senso, amor e boa vontade tornam as coisas 

bem mais fáceis. Encarar tal situação como um desafio 

diferente que poderá trazer benefícios e experiências a 

todos os envolvidos pode os fazer ver essa situação de 

modo bem mais positivo do que costuma ser visto, 

favorecendo uma relação bem mais sadia e feliz. 

“A esses familiares pede-se que aceitem uma 

realidade que não desejam e que não é prevista, uma 

realidade em que os meios sociais e a mídia pouco abordam 

e, quando o fazem, é de maneira superficial, às vezes 

preconceituosa e sem apresentar os caminhos para a 

inclusão social” (MACIEL, 2000). 

Quando se trata de crianças com necessidades 

especiais, de um lado temos famílias que mesmo com 

dificuldades, amam imensamente suas crianças a ponto de 

mudar suas rotinas por completo em função de tal criança e 

se erram é por falta de conhecimento e sabedoria em saber 

lidar com tal realidade e até mesmo pela vontade imensa de 

proteger suas crianças de tudo o que possa lhe atingir ou 
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fazer mal, mas de outro lado temos também famílias ou 

membros da família que encaram o fato de ter uma criança 

especial em casa como um peso, um castigo e não 

conseguem enxergar a beleza, a grandeza e a oportunidade 

de crescer e aprender junto com a mesma. 

“O nascimento de um bebê com deficiência ou o 

aparecimento de qualquer necessidade especial em algum 

membro da família altera consideravelmente a rotina no lar. 

Os pais logo se perguntam: por quê? De quem é a culpa? 

Como agirei daqui para frente? Como será o futuro de meu 

filho?” (MACIEL, 2000).  

Essa atitude é comum e passiva de compreensão já 

que ninguém está preparado para ela e o impacto é muito 

forte, mas passado o choque é obrigação dessas colocar os 

pés no chão e aprender a conviver com a nova situação e 

perceber o quanto pode ser proveitosa essa convivência. 

Isso não significa que as pessoas devam ficar a desejar ser 

premiado com uma criança assim, pois o bom é que todas 

nasçam perfeitas, em pleno gozo de suas habilidades físicas 

e mentais, exalando saúde, mas quando ocorre tal fato que 

as pessoas estejam preparadas para amar, respeitar e cuidar 

de modo que a mesma possa se desenvolver em meio à 

sociedade gerando aprendizado também aos que a cercam.  

“A falta de conhecimento da sociedade, em geral, 

faz com que a deficiência seja considerada uma doença 

crônica, um peso ou um problema. O estigma da deficiência 

é grave, transformando as pessoas cegas, surdas e com 

deficiências mentais ou físicas em seres incapazes, 

indefesos, sem direitos, sempre deixados para o segundo 

lugar na ordem das coisas. É necessário muito esforço para 
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superar este estigma” (MACIEL, 2000). 

A falta de informação ainda é um dos principais 

vilões no processo de inclusão, pois em geral as pessoas 

tem uma visão completamente errada a respeito das pessoas 

com deficiências e mais uma vez reforça-se a importância 

desses frequentarem lugares comuns, classes de aula 

comuns para que barreiras sejam transpostas e chegue o dia 

que todos sejam tratados com igualdade, pois só no contato 

diário e direto é que os mitos a respeito desses podem ser 

desfeitos. Tal mudança de postura é um processo 

complicado, mas bem possível de ocorrer o que dificulta é 

justamente o isolamento em que a pessoa com deficiência 

geralmente vive. “A mudança é uma ação complicada 

porque, tendo como objetivo melhorar a vida das pessoas 

pode estar a pôr em conflito as suas crenças, estilo de vida e 

comportamentos” (ISABEL SANCHES, 2005).  

O bom do ser humano é que ele está sempre apto a 

mudar, basta que a ele seja dado ou feito os argumentos 

corretos, a verdade em que se acredita hoje pode mudar 

completamente amanhã, porém o processo de mudança seja 

ela qual for nem sempre é fácil, pois para que ela ocorra 

existe também a análise e o conflito de informações, os 

quais acontecem mediante o surgimento e aquisição de 

novas informações que possibilitem ao indivíduo ver a 

realidade a sua volta de vários ângulos.  

 

“É fato que a família contribui tanto para a 

produção dos comportamentos-problema de 

um membro, quanto para a solução desses 

comportamentos; problema. E para 

transformar a família na solução, muitas 
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vezes é preciso uma ajuda externa”. 

(VOLKER). 

 

Encontrar o apoio correto para essas famílias e 

criança não é algo muito fácil não, pois as dificuldades em 

encontrar pessoas especializadas munidas das informações 

necessárias para fornecer a ajuda tão importante a esses 

ainda é muito raro e com isso é que nem a própria família 

possui as informações necessárias sobre a real capacidade 

de desenvolvimento dessas crianças e segundo Maciel 

2000, “Os médicos raramente esclarecem ou informam, aos 

familiares de portadores de deficiência, as possibilidades de 

desenvolvimento, as formas de superação das dificuldades, 

os locais de orientação familiar, os recursos de estimulação 

precoce, os centros de educação e de terapia”. 

Sendo assim as famílias em sua maioria se sentem 

perdidas e sem saber que rumo seguir. Desde o nascimento 

essa devia receber também uma atenção especial que lhe 

fornecesse uma boa base para a criação de seu filho e as 

atitudes a serem adotadas, pois segundo Maciel 2000, “Os 

pais ou responsáveis por portadores de deficiência, por sua 

vez, também se tornam pessoas com necessidades especiais: 

eles precisam de orientação e principalmente do acesso a 

grupos de apoio. Na verdade, são eles que intermediarão a 

integração ou inclusão de seus filhos junto à comunidade”. 

A questão da inclusão e da realidade a ser enfrentada por 

famílias com crianças com deficiências deveriam ser 

passadas a esses desde o nascimento da criança, pois assim 

seus responsáveis poderiam agir de maneira mais 

consciente, esses deveriam receber apoio e 

acompanhamento de pessoal especializado, no entanto o 
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que acontece é a total falta de informações, fazendo as 

famílias se guiarem por seus próprios conceitos para a 

criação dessa criança e muitas vezes errarem por ignorar a 

forma correta de agir.  

 

2. O PAPEL DA ESCOLA EM RELAÇÃO À FORMAÇÃO 

SOCIAL E INTELECTUAL DOS ALUNOS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

 

As pessoas portadoras de necessidades especiais são 

assim denominadas porque apresentam impedimentos 

físicos ou mentais de desenvolver-se intelectualmente ou 

realizar ações e trabalhos com a mesma efetividade, 

agilidade e rapidez que as demais. No entanto isso não quer 

dizer que esse seja incapaz de se desenvolver e realizar 

tarefas e ações como os demais, pois ele apenas apresenta 

um tempo diferente de aprendizado e realizações que 

requerem um maior cuidado e orientação bem como 

compreensão e paciência, mas para que a educação desses 

seja realmente eficaz essa e seus métodos deve ser revista, 

pois apesar de há muito tempo já ser trabalhado com 

educação inclusiva, essa apresenta muitas falhas e se torna 

até negligente. “A educação inclusiva não se fará se não 

forem introduzidos na sala de aula instrumentos diferentes 

dos que têm vindo a ser utilizados” (SANCHES, 2005). 

É papel da escola preparar esses cidadãos para o 

mundo que o espera lá fora pois a inclusão não deve servir 

apenas para o ambiente escolar e sim para o convívio 

diário, para a vida em sociedade. Essa tarefa torna-se difícil 

de ser executada com total eficácia e agilidade, quando 
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encontra em tais instituições aqueles que a integram, 

despreparados para lidar com essa realidade e na maioria 

das vezes a grande vilã é a falta de informações. 

 “É importante que os professores tomem ciência do 

diagnóstico e do prognóstico do aluno com necessidades 

educativas especiais, entrevistem pais ou responsáveis para 

conhecer todo o histórico de vida desse aluno, a fim de 

traçar estratégias conjuntas de estimulação família-escola, 

peçam orientações e procurem profissionais como 

psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos que estejam 

atendendo ou que já atenderam esses alunos, solicitando 

relatórios e avaliações, e pesquisem várias técnicas, 

métodos e estratégias de ensino, em que variáveis como o 

desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento físico e, 

sobretudo as experiências sociais estejam presentes”. 

(MACIEL, 2000) 

Apesar da cooperação acima citada ser muito 

importante, exige do professor um contato com outros 

profissionais que nem sempre é possível, devido a uma 

série de contratempos e dificuldades, entre elas podem ser 

citadas a falta de tempo do professor que dificilmente 

possui apenas uma jornada de trabalho bem como a falta 

desse pessoal especializado no sistema público para atender 

esse aluno, o qual muitas vezes passa a vida inteira sem ter 

o menor contato com tais profissionais. 

Segundo MESSNER “o homem é um ser social, isto 

é um ser que só no seio da sociedade encontra o seu pleno 

desenvolvimento”. Apesar da criança com necessidades 

especiais precisar de uma atenção individual especial essa 

deve ser posta também em uma sala de aula comum com 
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crianças que vivem uma realidade diferente da dele para 

que dessa forma estes possam conviver e interagir entre si, 

para que assim haja realmente uma inclusão e que desde 

cedo nossas crianças aprendam a conviver e respeitar as 

diferenças, mesmo por que todas elas vivem em sociedade e 

essa é composta por diferenças. “A inserção da criança deve 

ser feita na escola comum, e mais preferencialmente na 

classe comum, mas admitindo a necessidade de manter o 

contínuo de serviços com diferentes níveis de integração” 

(SANCHES, 2005). 

É discriminatório acreditar que por suas limitações, 

tais crianças devem ser isoladas em uma sala apenas para 

eles, estes devem sim ter um acompanhamento individual e 

especializado, mas a eles não pode ser negado o direito de 

convívio social e para se viver em uma sociedade é 

necessário compreender, respeitar, superar dificuldades e 

aprender com as diferenças. No entanto mesmo em sala de 

aula comum tem que ser levado em consideração as 

dificuldades e avanços desse aluno, evitando fazer a ele 

cobranças excessivas, pois isso ao invés de ajudá-lo, pode 

criar barreiras difíceis de transpor, porém isso não acontece 

apenas com as crianças portadoras de necessidades 

especiais, é comum ver alunos travando em determinadas 

disciplinas quando a ele são feitas cobranças que o mesmo 

não se sente apto a cumprir e que muitas vezes o faz sentir-

se inútil, impossibilitado de aprender e isso leva tanto a 

repetência como à desistência escolar. Sabemos, no entanto 

que cada pessoa é um ser único de características e 

qualidades intrasferíveis e como tal, suas dificuldades e 

deficiências também diferem independentemente da cor, 
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raça, classe social, condição física e etc. Se para alunos com 

dificuldades em Português, Matemática ou qualquer outra 

disciplina que seja, existe o reforço que o pode auxiliar em 

seu aprendizado, porque não podem ser colocadas pessoas 

especializadas para ajudar os alunos com limitações físicas 

ou mentais a se desenvolverem em meio a uma classe 

comum. Tal tarefa não é fácil, nem tão pouco de resultado 

em curto prazo, porém é necessário para que a formação 

social e intelectual desse indivíduo ocorra e assim a escola 

cumpra o seu real papel, prepara para a vida em sociedade. 

“Não é inovadora esta preocupação de diferenciar as 

aprendizagens consoantes os públicos visados. Ontem e 

hoje a nível do sistema, da escola ou da turma, houve a 

preocupação de diferenciar, mas sempre excluindo, sempre 

construindo uma resposta paralela do sistema “normal”. À 

luz da nova gramática social e política é uma diferenciação 

discriminadora e injusta” (SANCHES, 2005). 

Quando se fala em educação inclusiva vem à cabeça 

uma modalidade de ensino que envolva à todos e que 

consiga atender públicos diferentes e alcançar sucesso, mas 

apesar de há muito tempo ser discutida, esse tipo de 

educação tem sido muito falho, pois ao invés de incluir 

excluí. Quando em uma escola se pega os alunos com mais 

facilidade de aprendizado e coloca em uma sala e os com 

menos facilidade em outra, com a desculpa que assim o 

rendimento deles aumentará e a eles poderá ser dado um 

olhar diferenciado, está ali acontecendo um tipo de 

exclusão, bem como quando se impede a criança com 

necessidades especiais de frequentar salas comuns também, 

pois esses independente de qualquer coisa, vivem em 
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sociedade e essa se faz em meio às diferenças e todos tem 

que aprender a lidar e respeitar todas elas. 

“A mudança geradora de uma educação inclusiva é um 

dos grandes desafios da educação de hoje porque imputa à escola 

a responsabilidade de deixar de excluir para incluir e de educar a 

diversidade dos seus públicos, numa perspectiva de sucesso de 

todos e de cada um, independentemente da sua cor, raça, cultura, 

religião, deficiência mental, psicológica ou física” (SANCHES, 

2005).  

Sabemos, porém que alguns tipos de deficiência, 

impedem totalmente a criança de frequentar a escola, porém 

essas são uma minoria. Para aquelas que têm a condição 

física e mental de ser inseridas em tal ambiente, não existe 

justificativa palpável para ainda estarem fora dela. 

Uma grande dificuldade da escola para a formação e 

o trabalho com essas crianças é a falta de pessoal 

especializado que possam realmente agir de maneira correta 

auxiliando verdadeiramente no desenvolvimento das 

mesmas, pois a esta instituição é dada a grande 

responsabilidade de preparar os pequenos cidadãos para as 

dificuldades e lutas da vida de maneira que eles se tornem 

capazes de analisar, entender, argumentar e intervir no meio 

em que vivem. 

Quando falamos em pessoas especiais, muitas vezes 

achamos que é impossível que estas consigam desenvolver 

todas as ações acima citados, porém não são raros os casos 

de superação que encontramos, nos demonstrando que a 

força de vontade e a dedicação a algo que se pretende 

alcançar, pode ser muito maior que qualquer dificuldade. 

Não se pode subestimar a capacidade de aprendizado de um 

ser humano, pois ela pode ir além do que imaginamos e nos 
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surpreender e não é papel da escola subestimar e sim 

incentivar o desenvolvimento do indivíduo independente 

das diferenças que apresentam, sejam elas quais forem. 

Nenhuma escola pode negar ao aluno o direito de se 

matricular em uma sala comum, seja ele branco, negro, 

gordo, magro, especial etc., pois a educação é para todos 

sendo assim tal recusa transforma-se em um delito contra as 

leis estabelecidas pelo ministério da educação. 

 

3. RELAÇÃO ALUNO-ALUNO 

 

A escola é para os alunos ou para as crianças como 

uma segunda casa, sendo ela para alguns um lugar 

acolhedor, de amizades e companheirismo e para outros, 

uma prisão onde lhes obrigam a morar por boa parte do seu 

dia. Essa situação pode se repetir na vida das crianças 

especiais que podem se sentir à vontade e bem acolhidos o 

que fará imensamente bem ou se sentir excluídos e 

discriminados o que pode lhes gerar revolta.  

É comum nas escolas a ocorrência de rivalidades e 

desavenças entre alunos, grupos de alunos ou até alunos e 

professores e em turmas com alunos especiais isso não é 

diferente, porém muitas vezes a questão do preconceito 

aflora nesses momentos de discórdia e se o professor não 

for sábio e preparado, pode agravar a situação. É essencial 

que na escola todos os alunos aprendam além dos 

conteúdos da proposta curricular, conceitos éticos e morais 

que recriminem e reduzam atos antissociais e leve-os a 

adotar uma postura de respeito e valorização das diferenças 

e quando crianças com deficiência são separadas das outras 
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em uma sala a parte, o sistema está dizendo justamente que 

tais crianças por algum motivo não devem se misturar com 

as demais. 

 

“A introdução de transformações numa 

determinada situação educativa com o 

propósito de dar solução a problemas 

identificados só pode ser feita pelos 

próprios professores, em parcerias com 

seus colegas, com seus alunos e respectivas 

famílias, nos contextos em que as 

problemáticas se desencadeiam” 

(SANCHES, 2005).  

 

A cooperação de todos nesse processo de inclusão e 

respeito é muito importante, pois o professor sozinho torna-

se fraco na busca de atingir certos objetivos, mas se a ele 

for somado à cooperação de colegas e alunos o resultado 

com certeza será bem mais satisfatório. Porém muitas vezes 

os alunos são dotados de preconceitos já adquiridos em casa 

ou em meio à sociedade que só dificulta a ação do 

professor. Como seria bom se a criança desde seu 

nascimento recebesse bons exemplos de convivência, ética, 

respeito e moral, mas o que muitas vezes acontece é que 

essa se desenvolve, cresce em meio a uma sociedade 

preconceituosa e acaba adquirindo tal postura para si. 

“Todo ser social depende dos homens que o integram” 

(MESSNER). 

A criança que cresce em meio a homens de caráter 

falho e atitudes preconceituosas em sua maioria chega à 

escola refletindo a sociedade a qual pertence e aí fica sob a 

responsabilidade da escola fazê-lo refletir e mudar sua 
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postura, pois a criança não nasce preconceituosa tal atitude 

é fruto do meio em que vive, pois essa absorve muito as 

características dos que a rodeiam. 

 

“Educação é necessária para que o Ser 

Homem seja constituído. O Homem não se 

define como tal no próprio ato de seu 

nascimento, pois nasce apenas como 

criatura biológica que carece se 

transformar, se recriar como Ser Humano. 

Esse ser deverá incorporar uma natureza 

em tudo distinta das outras criaturas. Ao 

nascer não se encontra equipado nem 

preparado para orientar-se no processo de 

sua própria existência” (RODRIGUES, 

2001). 

 

A escola deve ter o cuidado de mediar a relação 

aluno-aluno para que as discriminações sejam extintas, para 

que possam ver no outro mais que as características físicas 

e mostrar-lhes que cada um ser vivo tem uma importância 

muito grande e que nas diferenças eles se completam. 

“Podemos dizer que, se por um lado a escola reproduz os 

valores hegemônicos da sociedade, por outro, pelos 

impasses enfrentados em sala de aula, ela também participa 

da transformação desses valores, pois é um lugar 

fundamental na produção de sujeitos, sejam professores ou 

alunos” (Maria Regina dos Santos Prata). É essa produção 

de sujeitos através da relação estabelecida entre pessoas 

dentro da escola que deve ser a todo custo preservada e 

aproveitada para estabelecer conceitos que levem ao 

respeito às diferenças,  

A interação aluno-aluno traz à tona as diferenças 
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interpessoais, as realidades e experiências distintas que os 

mesmos trazem do ambiente familiar, a forma como eles 

lidam com o diferente, os preconceitos e a falta de 

paciência em aceitar o outro como ele é. Todos os alunos 

das classes regulares devem receber orientações sobre a 

questão da deficiência e as formas de convivência que 

respeitem as diferenças, o que não é tarefa fácil, mas 

possível de ser realizada. Levar os alunos de classes 

regulares a aceitarem e respeitarem os portadores de 

deficiência é um ato de cidadania. (MACIEL, 2000) 

Lidar com vidas não é fácil ainda mais quando sob 

sua responsabilidade esta a tarefa de educá-lo e estabelecer 

valores éticos e morais, ensinando a amar, valorizar e 

respeitar o próximo. Desde cedo atitudes preconceituosas 

devem ser coibidas, as crianças devem aprender nas escolas 

mais que os conteúdos para progredir nos estudos e serem 

promovidas de série, essas devem aprender principalmente 

a conviver e respeitar as diferenças valorizando o ser 

humano como um todo independente de sua cor, raça, 

crença, deficiências etc. Essa conduta deveria ser aprendida 

em casa com suas respectivas famílias porem, muitas vezes 

ao invés de ensinar a respeitar induzem a atitudes de 

discriminações e preconceitos que extrapolam todos os 

limites.  
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4. INTEGRAÇÃO PROFESSOR-ALUNO 

 

O relacionamento professor e aluno muitas vezes já 

são complicados e a situação do educador quase sempre é 

uma vida extremamente corrida e de repente a ele é 

incubida a tarefa de educar e preparar para a vida social um 

jovem com deficiências com o qual ele não sabe nem se 

comunicar, pois a formação que lhe foi dada não o preparou 

para o recebimento dessa criança. Nessa hora torna-se 

necessaria a busca por conhecimentos que permitam ao 

professor receber o discente portador de necessidades 

especiais e favorecer seu desenvolvimento social e 

intelectual. 

Para que haja a verdadeira integração professor-

aluno, é necessário que o professor da sala regular e os 

especialistas de educação das escolas tenham conhecimento 

sobre o que é deficiência, quais são seus principais tipos, 

causas, características e as necessidades educativas de cada 

deficiência. O professor precisa, antes de tudo, ter ampla 

visão desta área, que deve ser proveniente de sua formação 

acadêmica. Hoje, poucas escolas e universidades, que 

formam professores, abordam adequadamente a questão da 

deficiência em seus currículos. Urge mudar essa realidade. 

A atualização periódica também é indispensável, devendo 

ocorrer por meio de cursos, seminários e formação em 

serviço. (MACIEL, 2000) 

Há a necessecidade urgente de uma especialização, 

um aperfeiçoamento que venha a preparar o professor da 

classe comum para lidar com as pessoas com deficiências 

em meio aos demais e poder intermediar a relação dos 
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alunos especiais com os demais colegas, pois adaptar-se e 

aprender com o novo é algo essencial. Segundo Rodrigues 

2001, “Para viver esse mundo cada um deve ser preparado 

para se relacionar com o existente, adaptar-se ou a ele se 

adequar na qualidade de herdeiro dos produtos das gerações 

que o precederam. Como esse ser é dotado de vontade 

infinita, mas de possibilidade finita, há de disciplinar essa 

vontade para que ela possa ser ajustada à realidade em que 

se está colocado”. O homem tem que está sempre apto as 

mudanças e perceber nelas uma oportunidade de evolução 

que de alguma forma lhe será util.  

Apesar de ser difícil educar uma criança com 

deficiências é uma chance grande de aprendizado já que ao 

ensinar o professor também aprende. Segundo ROSA, 

2010: “No relacionamento professor-aluno, sempre há 

trocas de experiências e de conhecimentos, no qual o 

professor estando no lugar de quem deve ensinar, de 

transmitir conhecimentos, também aprende com a realidade 

de cada aluno; e o aluno no lugar de quem recebe 

ensinamentos, também ensina e aprende, mesmo sem 

intencionalidade”. É essa experiência de troca de 

informações que é encantadora, pois quem ensina também 

aprende e quem aprende também ensina, além do mais é 

interessante ver como nessa relação um marca a vida do 

outro, podendo gerar relações de amor, cuidado, carinho 

etc., desde que as experiências em sala de aula sejam 

saudáveis ou do contrário as marcas que ficarão podem ser 

traumáticas para um ou para ambos os lados.  
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CONCLUSÃO 

 

 

Conclui-se que o individuo com deficiências, 

independente delas quais sejam, é um cidadão que tem o 

direito de se desenvolver socialmente e intelectualmente, 

para assim poder exercer sua plena cidadania, no entanto a 

esse muitas vezes ainda tem sido negado o direito de acesso 

e permanência na escola e quando esse acesso é lhe dado, 

esse é direcionado a uma sala especial, onde seu contato 

com as crianças tidas como comuns é limitado, sendo essa 

mais uma forma de discriminação e exclusão. Além disso, 

dentro do ambiente escolar esse aluno pode sofrer por 

diversos tipos de preconceitos que pode vir de qualquer um 

que forma a escola, desde o aluno até a própria direção, e 

causas desse podem ser variados esse pode ocorrer por 

falha de caráter ou por falta de informações que o 

aproximem um do outro, sendo a falta de informação a 

maior vilã, essas crianças são vistas na maioria das vezes 

como pessoas que vão passar a vida dependendo dos outros 

ou de benefícios do governo, pois muitos acham que elas 

não tem condições de se desenvolverem o suficiente para 

integrar-se socialmente e no mercado de trabalho, mas 

muitos tem sido os casos de superação provando o 

contrário, que elas podem sim se desenvolver e ocupar 

cargos importantes. Nesse processo de superação e 

aprendizado é muito importante que este tenha na família e 

na sociedade um apoio que o impulsione a ir além de suas 

limitações e que se supere a cada dia e na escola a esse não 

pode ser anegado o direito de está em sala comum, 
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interagir, conviver e aprender com os demais, porém seu 

professor deve estar munido de instrumentos e facetas 

educativas que o levem a aprender e assim a educação 

inclusiva se fará assegurando o direito de todos á educação 

e ao desenvolvimento.  
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