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Resumo
No município pesquisado, com a extinção das classes especiais (2006) e as mudanças
nas escolas especiais (2007 a 2010), os(as) alunos(as) com deficiência foram
transferidos(as) para as classes comuns das escolas públicas da rede municipal. O
problema da pesquisa está em compreender a importância do apoio/assessoria da
equipe multiprofissional aos(às) professores(as) no desenvolvimento do ensinoaprendizagem dos(as) alunos(as) com deficiência intelectual e dos(as) alunos(as) com
dificuldades acentuadas de aprendizagem. O objetivo desta pesquisa é, portanto,
verificar se o apoio/assessoria da equipe multiprofissional foi, de alguma forma,
significativo na elaboração dos instrumentais pedagógicos (Fichas de Caracterização
do Aluno e Termo de Hipótese de Deficiência), utilizados pelos(as) professores(as) do
Atendimento Educacional Especializado e pelos(as) professores(as) Regente da Classe
Comum. E, assim, demonstrar se esses instrumentos pedagógicos foram importantes
na mediação da aprendizagem com os(as) alunos(as) com deficiência intelectual e
dos(as) alunos(as) com dificuldades acentuadas de aprendizagem. Esse estudo apoiouse na Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky – principalmente nos estudos em
Defectologia e de autores que discutem a inclusão/exclusão escolar – e analisou a
prática de uma equipe multiprofissional, atuando na perspectiva interdisciplinar, entre a
influência da hereditariedade (produto da evolução biológica) e do meio social (produto
do desenvolvimento histórico) na aprendizagem dos(as) alunos(as) com deficiência
intelectual e dos(as) alunos(as) com dificuldades acentuadas de aprendizagem. A
pesquisa iniciou-se com a aplicação de questionário semiestruturado para um grupo de
dezessete profissionais, tanto da equipe multiprofissional quanto de professores da
rede municipal e um gestor escolar. As análises foram produzidas pelo cotejamento do
que responderam esses profissionais da Secretaria de Educação, em relação aos
fatores sócio-histórico-culturais que influenciaram na mediação da aprendizagem. Os
resultados mostraram que o apoio/assessoria da equipe multiprofissional junto aos(às)
professores(as) – a partir das informações relatadas pelos profissionais tanto da equipe
multiprofissional quanto dos(as) professores(as) – foram importantes para verificar o
desenvolvimento do programa de educação inclusiva no município pesquisado. Foi
possível perceber que os(as) professores(as) utilizaram de muitas informações sobre
os(as) alunos(as) com deficiência intelectual e aluno(as) com dificuldades acentuadas
de aprendizagem trocadas nos momentos de debate e reuniões de relatos de
experiência. A pesquisa também indicou a necessidade de se aprofundar as discussões
sobre a necessidade de uma aproximação entre os(as) profissionais da educação e da
saúde.
PALAVRAS-CHAVE:
Deficiência
Intelectual.
Dificuldades
Aprendizagem. Educação Especial. Apoio Multiprofissional.
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de

Abstract
In the municipality studied, with the extinction of the special classes (2006) and the
changes in special schools (2007 to 2010), students with disabilities were transferred to
regular classes in public schools of the municipal network. The research problem is to
understand the importance of the support/assistance of the multiprofessional team to the
teachers in the development of the teaching-learning of students with intellectual
disabilities and students with severe learning difficulties. The objective of this research
is, therefore, to verify if the support/advice of the multiprofessional team was, in some
way, significant in the elaboration of pedagogical instruments (Student Characterization
Sheets and Term of Hypothesis of Disability), used by the teachers of the Specialized
Educational Service and by the regular classroom teachers. And, thus, demonstrate if
these pedagogical instruments were important in the mediation of learning with students
with intellectual disabilities and students with marked learning difficulties. This study was
based on Vygotsky's Cultural-Historical Theory - especially in studies on Defectology
and authors who discuss school inclusion/exclusion - and analyzed the practice of a
multiprofessional team, acting in an interdisciplinary perspective, between the influence
of heredity (product of biological evolution) and the social environment (product of
historical development) in the learning of students with intellectual disabilities and of
students with marked learning difficulties. The research began with the application of a
semi-structured questionnaire to a group of seventeen professionals, both from the
multiprofessional team and teachers from the municipal network, and a school manager.
The analyses were produced by collating the answers given by these professionals from
the Education Department, regarding the social-historical-cultural factors that influenced
the mediation of learning. The results showed that the support/advice from the
multiprofessional team to the teachers - based on the information reported by the
professionals from both the multiprofessional team and the teachers - were important to
verify the development of the inclusive education program in the researched
municipality. It was possible to see that the teachers used a lot of information about the
students with intellectual disabilities and students with marked learning difficulties
exchanged in moments of debate and meetings of experience reports. The research
also indicated the need to deepen the discussions about the need for an approximation
between education and health professionals.
KEY WORDS: Intellectual Disability. Severe Learning Disabilities. Special Education.
Multiprofessional Support.
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Preâmbulo
Para efeito de contextualização da presente pesquisa, trago um memorial da
situação vivenciada, ou seja, um relato histórico das observações feitas no município
em que se desenvolveu a pesquisa, cidade de Osasco, localizada na região
metropolitana de São Paulo, onde os dados foram produzidos e coletados.
A partir da minha experiência como professor na rede pública estadual (desde o
ano 2000) e na rede particular (desde o ano 2009) e, concomitantemente, como
coordenador do setor de educação especial (entre os anos 2005 e 2010 e entre 2013 e
2016), pude observar as dificuldades e as transformações na rede municipal, nas
diferentes etapas de ensino, no atendimento à crescente demanda de alunos(as) com
dificuldades de aprendizagem e alunos(as) com deficiência.
O setor de educação especial da Secretaria de Educação Municipal era formado
por equipes multiprofissionais1 e responsável pelas orientações da educação especial
aos(às) professores(as) do Atendimento Educacional Especializado 2 (AEE), aos(às)
professores(as) regentes das classes comuns (RCC) e aos(às) demais profissionais das
escolas da rede municipal.
Com a base conceitual das leituras sobre educação especial, curso de formação
inicial, assim como com a vivência no setor, fui conhecendo o trabalho dos(as)
professores(as) especialistas, ou seja, os(as) Regentes das Classes Especiais (RCE),
que funcionaram até o ano de 2006: eram divididas em classes para alunos(as) com
deficiência mental3, surdos e cegos; e foram extintas em 2007. Presenciei as
1

Conforme dicionário Priberam: “multiprofissional” é relativo a várias profissões ou atividades profissionais. Cf.:
<https://dicionario.priberam.org/multiprofissional#:~:text=Que%20%C3%A9%20relativo%20a%20v%C3%A1rias,e
x.%3A%20equipas%20multiprofissionais).>
2
“O AEE é realizado, prioritariamente, na Sala de Recursos Multifuncionais da própria escola ou em outra escola de
ensino regular, no turno inverso da escolarização, podendo ser realizado, também, em centro de atendimento
educacional especializado público ou privado sem fins lucrativos, conveniado com a Secretaria de Educação”.
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=428-diretrizespublicacao&Itemid=30192> acessado em 10/ maio/2022.
Quando nos referirmos aos(as) professores(as) do AEE, estaremos nos referindo ao trabalho destes(as)
professores(as) realizados nas unidades escolares e não apenas nas Salas de Recursos Multifuncionais existentes na
rede municipal.
3
A Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde realizaram um evento (no qual o
Brasil participou) em Montreal, Canadá, em outubro de 2004, substituindo o termo Mental por Intelectual, e o evento
aprovou o referido documento: Declaração de Montreal sobre Deficiência Intelectual.
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dificuldades de aceitação na classe comum dos(as) alunos(as) com alguma deficiência,
assim como verifiquei que os(as) alunos(as) com dificuldades na aprendizagem também
eram discriminados, mesmo não dispondo de laudo médico4.
Compreendi a função dos especialistas das equipes multiprofissionais (assistentes
sociais,

fonoaudiólogas,

fisioterapeutas,

pedagogas,

professores

especialistas,

psicólogos e terapeutas ocupacionais) que atuavam no âmbito da secretaria municipal
de educação e apoiavam os(as) professores(as) do AEE nas demandas da educação
especial. Mesmo sendo uma equipe atuante no âmbito da educação era notória a
dependência desses profissionais dos pareceres e procedimentos da saúde, tanto para
possibilitar uma educação diferenciada para os(as) alunos(as) com deficiência na
classe comum quanto para justificar a exclusão dela e a manutenção desses alunos(as)
em classes, escolas especiais e em atendimentos terapêuticos, mas sem matrícula na
escola.
Havia 3 (três) equipes multiprofissionais que tinham atuações distintas no setor de
educação especial e estavam divididas em três subsetores com funções diferentes: 1) a
primeira equipe era responsável pelo acompanhamento de todos os(as) alunos(as) das
creches da prefeitura e era formada por profissionais advindos da Secretaria de
Assistência Social do município, depois da incorporação das creches à educação
infantil; 2) a segunda equipe era responsável pelo acompanhamento dos(as) alunos(as)
com deficiência matriculados na educação infantil (pré-escola), com profissionais que
ingressaram através de concurso público na Secretaria de Educação; e 3) por último, a
equipe responsável pelo atendimento clínico de alunos(as) com deficiência (múltiplas

4

“Trata-se de um documento formal que transcreve, em termos técnicos, o resultado dos exames médicos realizados.
Nele, o médico aponta a descrição dos elementos encontrados na avaliação, que podem ser normais ou alterados, de
acordo com cada tipo de exame e os padrões das sociedades médicas. Esse documento é o meio formal onde consta,
tanto para o paciente quanto para o médico que realizou a consulta e está investigando possíveis doenças, o parecer
deste profissional. Portanto, trata-se de um instrumento muito importante e com papel fundamental para se chegar a
um diagnóstico”. A sigla CID é utilizada para a “Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados
à Saúde feita pela Organização Mundial da Saúde (OMS)”. Portanto, quando “esta sigla aparecer no laudo médico
acompanhada de um número, refere-se a classificação da doença ou problema diagnosticado”
<https://portaltelemedicina.com.br/blog/modelo-de-laudo-medico-padronizarentrega#:~:text=O%20que%20%C3%A9%20laudo%20m%C3%A9dico&text=Trata%2Dse%20de%20um%20docu
mento,os%20padr%C3%B5es%20das%20sociedades%20m%C3%A9dicas.>acessado em 05 de jun. 2022.
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ou severas) matriculados(as) ou não nas redes municipais5, profissionais que também
ingressaram por concurso na Secretaria de Educação, mas para atuação clínica.
Esse subsetor clínico foi criado no âmbito da Secretaria de Educação, por pressão
e exigência de pais e/ou responsáveis de crianças com deficiência, suprindo em parte a
falta de atendimento na Secretaria de Saúde, mas principalmente por ser a secretaria
com maior orçamento. A maioria das famílias, tanto do município quanto de cidades
adjacentes, que procuravam o atendimento clínico, muitas vezes eram para lá
encaminhadas pela própria Secretaria da Saúde.
A somatória dos profissionais das equipes multiprofissionais chegou a ter mais de
40 (quarenta) pessoas no ano de 2005. Além desses setores, o município contava
ainda com duas escolas especiais, uma para alunos(as) com deficiência intelectual e
outra para alunos(as) surdos(as), sendo que cada uma das escolas também contava
com uma equipe multiprofissional reduzida.
A partir dessa e outras observações, conheci o papel do médico neurologista
(funcionário da saúde, mas que prestava serviço na educação), que coordenava as
equipes

multiprofissionais

(citadas

acima)

e

orientava

também

as

equipes

multiprofissionais das duas escolas especiais. Vi como atuavam as equipes na
intermediação e encaminhamento dos(as) alunos(as) com deficiência para as classes
regulares, classes especiais, escolas especiais ou, em alguns casos, apenas para
atendimento clínico.
A maior dificuldade recaía sempre no encaminhamento do(a) aluno(a) que poderia
ou não ter uma deficiência intelectual6, pois havia dúvidas se se tratava mesmo de uma
deficiência intelectual ou de uma dificuldade de aprendizagem. Assim, como era
necessário o laudo médico para a matrícula, os(as) alunos(as) que apresentavam
dificuldades de aprendizagem, mas não possuíam o laudo médico, eram matriculados
na classe comum e lá permaneceriam até que apresentassem um laudo ou seriam
encaminhados para as salas de reforço.
5

O atendimento não era exclusivo aos munícipes locais e atendiam pessoas que vinham indicados por clínicas e
hospitais da região à procura de reabilitação.
6
Conforme a American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD), “a deficiência
intelectual é uma deficiência caracterizada por limitações significativas tanto no funcionamento intelectual quanto no
comportamento adaptativo, que abrange muitas habilidades sociais e práticas cotidianas. Essa deficiência se origina
antes
dos
22
anos”.
Disponível
em:
<https://www-aaidd-org.translate.goog/intellectualdisability/definition?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-BR&_x_tr_pto=sc>. Acesso em: 01 mar. 2022.
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Uma vez que vários(as) alunos(as) não conseguiam o laudo comprovando a
deficiência, não podiam ser encaminhados para as classes especiais ou escola
especial, ou seja, apenas permaneciam na classe comum, deixados(as) à própria sorte.
Verifiquei também que, ao(à) médico(a), cabia a utilização da Classificação
Internacional de Doença7 (CID-10) para determinar quem tinha deficiência e quem não
tinha, estando portando, a inclusão educacional dependente de uma concepção de
doença para dar sequência à sua escolaridade (Paradigma da Integração 8).
Dessa forma, em meados de 2005, iniciou-se uma consulta à rede municipal com
o objetivo de verificar qual o entendimento dos(as) professores(as) RCC sobre a
educação especial e entender o significado da inclusão dos(as) alunos(as) com
deficiência em suas classes; o que conheciam sobre o tema; o tipo de formação inicial
ou continuada que desejavam, assim como o papel que o laudo representava para
eles(as). Naquele momento de discussão sobre a educação inclusiva era importante
compreender o impacto de uma outra maneira de entender a educação especial
(Paradigma da Inclusão).
Com o resultado dessa consulta aos(às) professores(as) RCC em mãos, e uma
intensa discussão entre as equipes multiprofissionais, os(as) professores(as) do AEE,
gestores(as) das escolas e a parceria9 externa ‒ contratada pela Secretaria de
Educação Municipal ‒ foi elaborada uma formação inicial e uma continuada, pois já
havia uma discussão intensa no nível federal, cobrando resultados nas diversas redes e
sistemas de ensino, sobre a educação especial.
Na rede municipal, conforme dados do Censo Escolar de 2005, havia 714
alunos(as) matriculados(as) na educação especial, sendo 639 nas classes e escolas
especiais, e somente 75 alunos(as) matriculados(as) nas classes comuns, ou seja, a
segregação de alunos(as) com deficiência era a norma e a matrícula nas salas comum,
7

A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID) utiliza uma
linguagem comum para o registro e monitoramento de doenças. Permitindo que profissionais de todos os países
“comparem e compartilhem dados de forma consistente e padronizada – entre hospitais, regiões e países, bem como
por períodos de tempo. Essa ferramenta facilita a coleta e armazenamento de dados para análise e tomada de decisões
baseadas em evidências. [...] A 11ª revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-11) da Organização
Mundial da Saúde (OMS) foi publicada em 11 de fevereiro de 2022”. <https://www.paho.org/pt/noticias/11-2-2022versao-final-da-nova-classificacao-internacional-doencas-da-oms-cid-11-e> acessado em 05 mai. 2022.
8
Os paradigmas e demais conceitos serão discutidos no capítulo de fundamentação teórica.
9
Cf.: Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) Mais Diferenças – www.maisdiferenças.org.br.
Acesso em: 28 out. 2020.
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a exceção. No de 2006, os alunos(as) matriculados(as) na educação especial eram
564, sendo 413 nas escolas especiais e somente 151 alunos(as) matriculados(as) nas
classes comuns, o que representou um crescimento de mais de 100% de matrículas.
Em 2007, com a anuência dos/as pais/mães ou responsáveis, iniciou-se o
processo de transferência, gradativa, dos(as) alunos(as) com deficiência intelectual das
escolas especiais, com idade entre 7 e 14 anos, para a escola comum mais próxima à
residência do(a) aluno(a), desde que essa unidade contasse com o apoio de um(a)
professor(a) especialista e uma sala de recursos (posteriormente denominada de sala
de Atendimento Educacional Especializado – AEE), terminando este processo no ano
de 2010. Aos(às) alunos(as) com idade acima de 14 anos foi oferecida a matrícula nas
classes comuns da Educação de Jovens e Adultos – EJA, o que foi recusado pela
maioria dos/as pais/mães ou responsáveis, pois se tratava de um ensino no período
noturno10 e, por essa razão, os(as) alunos(as) permaneceram na escola especial.
As últimas classes especiais existentes foram extintas gradativamente e os(as)
alunos(as) com deficiência matriculados(as) nas classes comuns, passaram a conviver
com todos(as) os outros(as) alunos(as) no mesmo espaço e áreas coletivas da escola,
acabando-se com os espaços segregados nas escolas comuns. Inclusive no intervalo
para lanche havia exclusão, pois o horário dos(as) alunos(as) com deficiência era
diferente dos(as) outros(as) alunos(as).
Houve manifestações contrárias de professores(as) regentes das classes
especiais (RCE), recém-extintas e de professores RCC, pois a educação especial,
mesmo que segregadora, era vista como modelo no município em anos anteriores e o
modelo médico-biológico

amplamente

aceito

por parcela significativa

dos(as)

profissionais da educação.
Também durante o ano de 2007, as três equipes multiprofissionais foram
unificadas e o apoio/assessoria passou a abranger toda a rede municipal (ensino infantil
e ensino fundamental ciclo I), porém descartando qualquer atendimento clínico nas
escolas, inclusive no âmbito das escolas especiais.

10

Por um período de 2 anos (2008 e 2009), foi reservada alguma sala em um anexo da escola especial para abrigar
uma sala de EJA no período diurno, uma reivindicação dos pais e/ou responsáveis. O objetivo era que outros(as)
alunos(as) sem deficiência também pudessem se matricular, evitando uma EJA “especial”. Entretanto, o preconceito
inviabilizou matrículas de outras pessoas e as classes se tornaram classes especiais de adultos.
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Dessa maneira, continuamos a observar, discutir e implantar com a equipe
multiprofissional e os(as) professores(as) do AEE da rede municipal, o projeto de
educação inclusiva, de acordo com o conceito de ―educação para todos‖ proposta na
Declaração de Salamanca11 (1994), mesmo antes da Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI), de 2008, e seguindo as
legislações que vinham sendo aprovadas em nível federal (BRASIL, 2008; 2009; 2010;
2012; 2014a; 2014b; 2015) e adaptando-as gradativamente por meio de Portarias
municipais (OSASCO, 2014a).
Depois de um período de afastamento da coordenação do setor, de março de
2010 até janeiro de 2013 (mestrado), retomei a coordenação do setor de educação
especial e continuei percebendo dificuldades por parte de professores(as) em identificar
os(as) alunos(as) com deficiência intelectual e os(as) alunos(as) com dificuldades
acentuadas de aprendizagem – sem recorrer aos laudos médicos – e questionar se
essa identificação era necessária para que os(as) alunos(as) aprendessem e, portanto,
se desenvolvessem na escola. Novas diretrizes nacionais continuaram a indicar
―caminhos‖ na direção de uma perspectiva mais inclusiva, através do Plano Nacional de
Educação – PNE (BRASIL, 2014a12).
Nesse retorno, constatei que a equipe multiprofissional havia cedido alguns
profissionais para a Secretaria de Saúde, ou seja, algumas psicólogas, fonoaudiólogas,
fisioterapeutas e todos os terapeutas ocupacionais, foram transferidos da Secretaria de
Educação, diminuindo a equipe multiprofissional para 28 pessoas. Um revés no
processo de apoio/assessoria aos(às) professores(as) do AEE/RCC, uma vez que a
rede municipal contava, naquele período, com mais de 150 unidades escolares entre
11

A Declaração de Salamanca: Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais,
que culminaram no documento das Nações Unidas, "Regras Padrões sobre Equalização de Oportunidades para
Pessoas com Deficiências", o qual propõe que os Estados partes garantam que a educação de pessoas com
deficiências seja parte integrante dos respectivos sistemas educacionais. Tal estrutura foi aprovada por aclamação
após discussões e a emenda na sessão Plenária da Conferência de 10 de junho de 1994.
<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf> acessado em 05 mai. 2022.
12
O Plano Nacional de Educação definiu as bases da política educacional brasileira para os próximos 10 anos. A
Meta 4 foi aprovada, a qual tem o foco na Educação Especial, gerando polêmica com a manutenção da palavra
“preferencialmente” na educação para os(as) alunos(as) com deficiência oferecida no sistema público de ensino.
Dessa forma, contrariando “a Convenção (Art. 24 Educação) que versa sobre os direitos das pessoas com deficiência.
a Constituição federal e o texto votado nas preparatórias, que estabelecem a universalização da educação básica para
todas as pessoas entre 4 e 17 anos em escolas comuns – sem a atenuante do termo „preferencialmente‟”.
<https://monografias.brasilescola.uol.com.br/educacao/fabiana-souza-araujoeducacao-para-todos-sob-otica-inclusaoescolar-exigencias-diretrizes.htm> acessado em 05 mai. 2022.
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ensino infantil (creches e pré-escola) e fundamental (ciclo I) e com alunos(as) com
deficiências matriculadas na maioria delas.
A implantação da educação especial na perspectiva inclusiva no município
impactou a concepção de educação especial vigente, uma vez que aumentou o número
de alunos(as) com deficiência matriculados – inclusive na rede estadual de ensino,
responsável pela oferta do ciclo II do fundamental (6° a 9° ano) e destino dos(as)
alunos(as) do ciclo I – assim como na rede particular, aumentando consideravelmente a
procura por matrículas de alunos(as) com deficiência em ambas as redes13.
Dessa forma são apresentadas as transformações vivenciadas no município,
inclusive as que levaram à citação da publicação do Fundo das Nações Unidas para a
Infância (UNICEF), sobre a experiência da educação dos(as) alunos(as) com deficiência
na rede municipal, no livro: ―O enfrentamento da exclusão escolar no Brasil14‖, da
Campanha Nacional pelo Direito à Educação, em 2014. Assim como, também, a
participação do Programa de Educação Inclusiva do município no Prêmio Ações
Inclusivas15 para pessoas com deficiência da Secretaria de Estado dos Direitos da
Pessoa com Deficiência de São Paulo, em 2015 e sendo considerado exitoso e finalista
na premiação.

13

Os dados são apresentados e analisados na subseção 1.3.
O programa Fora da Escola Não Pode produziu um documentário do Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF) e da Campanha Nacional pelo Direito à Educação com o objetivo de contribuir para a garantia do direito
de aprender de cada criança e adolescente no Brasil.” <http://www.foradaescolanaopode.org.br/iniciativas/osascosp>. Acesso em: 15 de fev. 2021.
15
Cf.: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo. <http://premio.sedpcd.sp.gov.br/>.
Acesso em: 15 de fev. 2021.
14
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Introdução
As observações feitas durante o período em que trabalhei no Setor de Educação
Especial da Secretaria de Educação no município em que se desenvolveu esta
pesquisa me levaram a questionar a forma de avaliação/diagnóstico inicial realizada
com o foco nos fatores biológicos dos(as) alunos(as) da educação especial e os
problemas derivados dessa dicotomia educação/saúde. A preocupação estava em
entender como foi atribuída ao(à) especialista da área da saúde, o poder de direcionar
em que tipo de classe ou escola o(a) aluno(a) com deficiência deveria, ou até se
poderia, ser matriculado(a), com base apenas no modelo biológico da deficiência,
sendo que, naquele momento, já havia questionamentos dos defensores do modelo
social.
Questionei, também, o porquê de os profissionais da educação – entre eles, um
número considerável de professores(as) do AEE/RCE/RCC – haverem aceitado e
internalizado essa ação de direcionamento educacional sem maiores resistências ou,
se houve resistência, quais foram os resultados e consequências.
Essas indagações me trouxeram de volta à universidade e, em conjunto com a
história da educação especial, me levaram a pensar na teoria dos campos do poder16
de Bourdieu (1983) e como estava, naquele momento, a participação da pedagogia e
das licenciaturas nesse jogo de poder. Mesmo com a crítica de parte dos(as)
professores(as) e de alguns membros da equipe multiprofissional aos fatores biológicos
e a preponderância da psicologia da educação, o papel da pedagogia/licenciatura na
educação especial só ganhou maior visibilidade com o aumento do número de
professores na equipe e, em consequência, com a ampliação da discussão17.
Após intensos debates sobre as vantagens e desvantagens dos modelos biológico
e social, houve avanços na interação da equipe multiprofissional com ênfase nos
fatores histórico-sociais e suas contribuições na educação dos(as) alunos(as) com

16

Algumas Propriedades dos Campos. Exposição feita na École Normale Supérieure, em novembro de 1976, para
um grupo de filósofos e historiadores da literatura
17
Ao verificar que havia apenas uma pedagoga na equipe multiprofissional, convidei alguns professores regentes das
extintas classes especiais e alguns novos professores com formação generalista (AEE), para compor a equipe.
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deficiência intelectual, assim como, com os(as) alunos(as) com dificuldades acentuadas
de aprendizagem.
Embora, desde que a Declaração de Salamanca definiu os princípios, políticas e
práticas na área das necessidades educativas especiais (NEE), e mesmo que essa
definição não tenha obtido uma unanimidade no Brasil, a Resolução CNE/CEB n° 2, de
11 de setembro de 2001, instituiu as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na
Educação Básica, descrevendo, assim, o público-alvo, conforme o Art. 5,
Consideram-se educandos com necessidades educacionais especiais os que,
durante o processo educacional, apresentarem: I - dificuldades acentuadas de
aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultem o
acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas em dois grupos:
a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica; b) aquelas
relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências; II –
dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos,
demandando utilização de linguagens e códigos aplicáveis (BRASIL, 2001, p.
2). (Grifos nossos)

Nessa resolução, diferenciam-se as dificuldades acentuadas de aprendizagem
em dois grupos, sendo que o Grupo ―A‖ abrangeu as não vinculadas a uma causa
orgânica específica e o Grupo ―B‖, que abrangeu as deficiências (não especificando
qual tipo de deficiência). Dessa forma, para a presente pesquisa, se faz necessário um
recorte para entendimento do público-alvo selecionado: 1) alunos(as) com deficiência
intelectual (DI); e 2) alunos(as) com dificuldades acentuadas de aprendizagem (DAA)
ou limitações no processo de desenvolvimento, pois não pertencem ao mesmo grupo.
Dessa maneira, não utilizamos a nomenclatura NEE por ser mais abrangente.
Inclusive, mesmo no mais recente documento, Glossário da Educação Especial de
2020, os(as) alunos(as) com dificuldades de aprendizagem18 não são incluídos na
categoria

deficiência

intelectual19.

Por

isso,

alguns

pesquisadores

utilizam

nomenclaturas diferentes para designar o público-alvo em suas pesquisas, como por
exemplo, Fidalgo (2018), que utiliza a denominação de alunos com Necessidades
18

No Glossário as pessoas com “transtornos funcionais específicos”, ou seja, “Transtorno de Déficit de
Atenção/Hiperatividade (TDAH), discalculia, disgrafia, dislexia, bem como pessoas com alguma dificuldade de
aprendizagem, não devem ser declaradas ao Censo Escolar como sendo uma pessoa com deficiência.
<http://portal.inep.gov.br/informacao-da-publicacao/-/asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/6945769>
acessado em: 29 de jul. 2021.
19
Categoria que engloba mais de 20 subtipos de condições caracteriza-se, segundo o Glossário de Educação
Especial, “por alterações significativas, relacionadas a déficit tanto no desenvolvimento intelectual quanto na
conduta adaptativa e na forma de expressar habilidades práticas, sociais e conceituais” (BRASIL, 2020, p. 7).
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Educacionais Específicas (NEEs)20 para, assim, incluir os/as que não têm deficiência
definida legalmente, mas que apresentam, inegavelmente, alguma dificuldade.
Segundo a Associação Americana de Deficiência Intelectual e Desenvolvimento
(AAIDD), a caracterização da deficiência intelectual ―se origina antes dos 22 anos21‖;
entretanto, alguns autores tecem uma extensa crítica aos procedimentos adotados para
essa caracterização com base no desenvolvimento da linguagem (cf. FRONZA; HAAG;
DIDÓ, 2014).
Vale ressaltar que, como afirma Vygotsky (1934/2001), são aprendidos
socialmente todos os conceitos, inclusive o que nos rotulam e, portanto, a ideia de que
o(a) aluno(a) com deficiência não tem capacidade para aprender também é aprendida
socialmente pelo estudante (FIDALGO, 2018). Dessa forma, os conceitos vygotskyanos
nortearam a análise dos procedimentos implantados em direção ao modelo
biopsicossocial da deficiência, a partir das discussões entre os modelos biológico e
social, ou seja, procurando resolver a dicotomia que separam as características
hereditárias das influências do meio social, reconhecendo que são indissociáveis.
Para uma melhor compreensão da pesquisa, apresentamos uma contextualização
do processo, desde o limiar do entendimento da medicina sobre as pessoas com
deficiência até o advento da psicologia, visando facilitar o acompanhamento do trabalho
de apoio/assessoria desenvolvido pela equipe multiprofissional aos(às) professores(as)
do

AEE/RCC.

Apoio/assessoria

que

tinha

como

objetivo

auxiliar

esses(as)

professores(as) na mediação do ensino-aprendizagem dos(as) alunos(as) com DI e
com os(as) alunos(as) com DAA. Para isso, as ações serão descritas gradativamente a
seguir.

20

Designação utilizada por Fidalgo (2018), “alunos com Necessidades Educacionais Específicas (NEE)”, pois a
pesquisadora enfatiza que a LBI, ao considerar quem são as pessoas com deficiência, excluiu alguns grupos, como os
surdos, por possuírem língua própria, os superdotados e as pessoas que têm dislexia, disortografia, disgrafia,
discalculia, entre outras condições que não são consideradas deficiências.
21
Não há dúvida de que a DI se origina durante o período de desenvolvimento, mas houve algumas pequenas
inconsistências entre as várias perspectivas (por exemplo, etiológica, funcional, cultural, administrativa) sobre a
idade em que o período de desenvolvimento termina. AAIDD reconheceu em edições anteriores de seu Manual que
algumas sociedades e contextos definem o período de desenvolvimento de forma diferente do que foi descrito nessas
edições. Em sua 12ª edição do Manual, a AAIDD define o fim do período de desenvolvimento como 22 anos com
base em pesquisas contemporâneas que mostraram que o desenvolvimento importante do cérebro continua em nossos
20 anos. Além disso, e conforme discutido mais adiante no Manual, essa idade de início também é consistente com
os padrões usados para um diagnóstico de DI no DSM-5 e na CID-11 e para elegibilidade de serviço pela
Administração da Previdência Social dos EUA.
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Historicamente, a deficiência foi associada à doença e segue sendo vista como
um fenômeno biológico22 e, portanto, uma consequência lógica e natural do corpo
lesionado ‒ lesão esta adquirida em consequência de uma doença ou acidente ‒
podendo ser, então, curada. Sendo vista como uma patologia, na medicina clínica, o
médico passa a ser o responsável pela operação de uma verdadeira ―máquina de curar‖
(CANGUILHEM, 2009), trabalhando com um vago conceito de saúde e procurando
eliminar a doença. O foco é o corpo doente e o objetivo trata de como trazer esse corpo
de volta ao normal.
Esse padrão de normalidade passa a ser um parâmetro para toda a sociedade e a
medicina ganhou uma nova dimensão política de controle social, não deixando de levar
em consideração, claramente, alguns componentes culturais. Esse entendimento da
época rotulou a ―incapacidade‖ desses indivíduos, ou seja, considerando-os(as)
―portadores‖ de algum defeito que os(as) impossibilitava de ter uma vida social plena
como os(as) demais. Assim:
Distinguindo anomalia de estado patológico, variedade biológica de valor vital
negativo, atribui-se, em suma, ao próprio ser vivo, considerado em sua
polaridade dinâmica, a responsabilidade de distinguir o ponto em que começa a
doença. Isso significa que, em matérias de normas biológicas, é sempre o
indivíduo que devemos tomar como ponto de referência, porque, como diz
Goldstein, determinado indivíduo pode se encontrar "à altura dos deveres
resultantes do meio que lhe é próprio" [46, 265], em condições orgânicas que,
para um outro indivíduo, seriam inadequadas ao cumprimento desses deveres
(CANGUILHEM, 2009, p. 71).

Dessa maneira, se a causa era orgânica, então, seriam necessárias intervenções
no corpo para promover, se possível, seu melhor funcionamento e diminuir as
desvantagens sociais a serem vividas pelo indivíduo, sendo esse paradigma chamado
de modelo médico ou biológico23.
Segundo o modelo médico, a abordagem da deficiência toma como ponto de
partida a realidade biológica do comprometimento. Sendo assim, a deficiência
seria um atributo ou característica do indivíduo, causada diretamente por
doença, trauma ou outra condição de saúde, que requer algum tipo de
22

No capítulo de fundamentação teórica, discutiremos o modelo biológico e o modelo social com mais detalhes,
visto que esta é uma das questões mais debatidas no livro Fundamentos da Defectologia de Vygotsky, uma das bases
do presente trabalho.
23
“Historicamente pode-se apontar o século XVIII como o período em que a medicina sofreu avanços e buscou a
reabilitação de pessoas. Feridos de guerras eram readaptados às funções militares de acordo com suas habilidades,
resultando num período de grandes êxitos médicos”. (Augustin, 2012 apud Mazera, 2020, p. 24).
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intervenção de profissionais para ―corrigir‖ ou ―compensar‖ o problema
(BERNARDES; ARAÚJO, 2012, p. 2436).

A partir dos debates com professores(as) e a equipe multiprofissional sobre o
modelo médico-biológico e outros modos de implementar a educação especial surgiram
novas ideias, já em voga, que apontaram novas discussões.
Com a assunção do paradigma da inclusão e os questionamentos sobre a visão
estritamente biológica da deficiência, com a equipe multiprofissional unificada e atuando
apenas na perspectiva da educação e se distanciando das terapias clínicas, outra
abordagem em relação aos(às) alunos(as) com deficiência passou a coexistir na rede
municipal.
A partir de então, as diretrizes da educação municipal, indiscutivelmente, já
influenciadas pela PNEEPEI (BRASIL, 2008) são implantadas, considerando o contexto
sociocultural. Dessa maneira, para se entender melhor a discussão que pairava sobre
essas questões, naquele momento específico da pesquisa, no município em questão,
foi necessário e importante explanar sobre o processo histórico pelo qual passou o
movimento de luta das e pelas pessoas com deficiência no enfrentamento ao modelo
biológico da deficiência.
Desde as décadas de 1960 e 1970, as críticas dos movimentos sociais das
pessoas com deficiência, principalmente com a criação do UPIAS (The Union of the
Physically Impaired Against Segregation)24, a concepção de deficiência passou a ser
entendida como um fenômeno de natureza social, intensificando as discussões em
equipes multiprofissionais.
Esse outro paradigma (1980), que foi chamado modelo social, influenciou a
Organização Mundial da Saúde (OMS) na elaboração de uma classificação
intermediária para a Classificação Internacional de Doença (CID)25, com a finalidade de
organizar os tipos, os níveis de funções e de deficiência associadas à saúde. Assim,
nasceu a Classificação Internacional das Deficiência, Incapacidade e Desvantagens
(CIDID), mas ainda como uma avaliação sobre os impedimentos do corpo em relação à
24

A União dos Fisicamente Prejudicados contra a Segregação, em tradução livre.
“Desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a principal função do CID é monitorar a incidência e
prevalência de doenças, através de uma padronização universal das doenças, problemas de saúde pública, sinais e
sintomas, queixas, causas externas para ferimentos e circunstâncias sociais, apresentando um panorama amplo da
situação em saúde dos países e suas populações” <https://pebmed.com.br> acessado em 05 maio. 2022.
25
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vida social, ou seja, a deficiência vista ainda como ―toda restrição ou ausência de
capacidade para executar uma atividade normalmente, ou dentro da margem do que se
considera normal para o ser humano‖ (BERNARDES; ARAÚJO, 2012, p. 2437).
No entanto, a CIDID continuou a sofrer críticas de especialistas e dos movimentos
sociais das pessoas com deficiências e, em 2001, a OMS aprovou a Classificação
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). A CIF propunha uma
nova

mudança

de

paradigma,

indicando

um

modelo

biopsicossocial,

que

considerasse o biológico, o psicológico e o social, deslocando o déficit do corpo para a
sua funcionalidade. Para isso, a OMS manteve a noção de doença utilizada na CID,
sendo que a CIF deveria ser utilizada em conjunto.
A CIF ―é circunscrita ao amplo contexto da saúde e não cobre circunstâncias que
não estão relacionadas com a saúde, tais como, as que resultam de fatores
socioeconômicos‖ (OMS, 2001, p. 6). A CIF é complementar ao modelo biomédico
predominante26, assim definido na introdução da classificação.
A classificação define os componentes da saúde e alguns componentes do
bem-estar relacionados com a saúde (tais como educação e trabalho). Os
domínios contidos na CIF podem, portanto, ser considerados como domínios da
saúde e domínios relacionados com a saúde. Estes domínios são descritos com
base na perspectiva do corpo, do indivíduo e da sociedade em duas listas
básicas: (1) Funções e Estruturas do Corpo, e (2) Atividades e Participação.
Como classificação, a CIF agrupa, sistematicamente, diferentes domínios de
uma pessoa com uma determinada condição de saúde [...]. A Funcionalidade é
um termo que engloba todas as funções do corpo, atividades e participação; de
maneira similar, Incapacidade é um termo que inclui deficiências, limitação de
atividade ou restrição na participação. A CIF também relaciona os fatores
ambientais que interagem com todos estes constructos. Neste sentido, a
classificação permite ao utilizador registar perfis úteis da funcionalidade,
incapacidade e saúde dos indivíduos em vários domínios (OMS, 2001, p. 2).
Grifos do autor.

26

“Nas classificações internacionais da OMS, as condições de saúde (doenças, perturbações, lesões, etc.) são
classificadas principalmente na CID-10 (abreviação da Classificação Internacional de Doenças, Décima Revisão),
que fornece uma estrutura de base etiológica. A funcionalidade e a incapacidade, associadas às condições de saúde,
são classificadas na CIF. Portanto, a CID-10 e a CIF são complementares, e os utilizadores são estimulados a usar
em conjunto esses dois membros da família de classificações internacionais da OMS. A CID-10 proporciona um
“diagnóstico” de doenças, perturbações ou outras condições de saúde, que é complementado pelas informações
adicionais fornecidas pela CIF sobre funcionalidade” (Organização Mundial da Saúde – OMS, 2001, p. 2).
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Desde então, vários países, dentre eles Portugal27 – que chegou a implantar e
revogar o uso da CIF na educação – têm discutido como utilizar essa classificação
como suporte ou complemento e, assim, identificar os fatores que (im)possibilitam a
participação plena da pessoa com deficiência na vida em sociedade (ROSÁRIO et al.,
2009; TELLES; RIBEIRO; FERREIRA, 2012), mas principalmente por críticas do uso de
uma classificação de saúde no âmbito da educação (COSTA, 2014; SILVA, 2015;
TELLES, 2011; TELLES; RIBEIRO; FERREIRA, 2012).
A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde para
Crianças e Jovens (CIF/CJ), naquele momento específico, foi utilizada como parâmetro
de modificação na educação especial ofertada aos(as) alunos(as) com deficiência em
Portugal. Almejava-se utilizar a classificação na incorporação dos fatores externos e,
assim, a CIF representaria,
um progresso no campo da intervenção em reabilitação e
especificamente na educação especial, quer em relação ao paradigma
individualista (médico ou psicologista) que tratava a deficiência como um
problema das pessoas que poderiam ser ―compensadas‖, quer ao
chamado paradigma social, que coloca todo o enfoque nas estruturas e
que trata as pessoas com deficiência indistintamente de outras categorias
vulneráveis à exclusão social. A CIF, superando o reducionismo de
ambas as visões, chama a atenção para os problemas das pessoas e
para os obstáculos existentes no meio, propondo assim que se trabalhe
simultaneamente a capacitação dos indivíduos e as acessibilidades (em
sentido amplo) aos recursos de instituições que deverão adaptar-se às
necessidades de todos (MANUAL DE APOIO À PRÁTICA, 2008, p. 9).

Em Osasco, a partir de 2008, houve a adoção de ideia semelhante, ou seja,
incorporar os fatores externos na implantação do Programa de Educação Inclusiva
(PEI) e por orientação do setor de educação especial, a partir do apoio/assessoria da
equipe multiprofissional, sendo que o laudo médico deixou, efetivamente, de ser
cobrado pelos(as) professores(as) e gestores, iniciando-se um trabalho intenso de
acompanhamento da equipe multiprofissional na elaboração da avaliação pedagógica
inicial28, que não descartou as características do biológico, mas acrescentou os fatores
27

Em Portugal, na educação o debate se tornou intenso, depois do Decreto n° 30/2008, que inseriu a necessidade de
utilização da CIF para avaliação de alunos da educação especial, revogado em 2018, depois de intensos debates e
críticas de sua utilização nos 11 anos de sua implementação.
28
Não havia até aquele momento uma diretriz no sentido de não se cobrar da família do(a) aluno(a) com deficiência
ou com hipótese de ter uma deficiência, a apresentação de um laudo médico ou algum encaminhamento que
garantisse atendimento médico futuro para se efetivar a matrícula.
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socioculturais em suas análises e apontou para a necessidade de elaboração de uma
caracterização inicial.
Procurando auxiliar o(a) professor(a) no processo de aprendizagem dos(as)
alunos(as) com DI e dos(as) alunos(as) com DAA, a caracterização inicial foi um
importante documento, uma vez que a exigência de laudo, que separa a elegibilidade
entre esses dois grupos de alunos(as), deixou de ser pertinente para o atendimento
especializado. As discussões entre a equipe multiprofissional, professores(as) do
AEE/RCC e gestores(as) foi fundamental para o entendimento de que a exigência de
laudo médico, ainda vigente em vários sistemas de ensino, não tinha grande relevância
no processo de aprendizagem desenvolvido pelo(a) professor(a) da classe naquele
momento de mudança de paradigmas. Certamente não foi unanimidade, mas abriu
frentes para novas discussões e atualizações nos debates.
Apesar de o Ministério da Educação (MEC) só orientar os sistemas de ensino, em
relação à não obrigatoriedade de laudo médico anos mais tarde29, em 2014, no
município em que se desenvolveu a pesquisa, o setor de educação especial já havia
orientado a rede municipal a não exigir o laudo desde o ano de 2009.
O trabalho de apoio/assessoria da equipe multiprofissional consistia na
dialogicidade com todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, mas
assegurando aos(às) professores(as) RCC e, principalmente, aos(às) professores(as)
do AEE – a interlocução na perspectiva da educação inclusivista na escola. As
informações sócio-histórico-culturais do cotidiano dos(as) alunos(as) com DI e dos(as)
alunos(as)

com

DAA,

proporcionadas

pelo

trabalho

extraclasse

da

equipe

multiprofissional, conforme averiguamos e demonstraremos na análise dos resultados,
foram importantes para os(as) professores(as) na mediação da aprendizagem com
os(as) alunos(as) público-alvo.
Uma questão que de certa maneira ficou fora do contexto da pesquisa sobre a
inclusão de alunos(as) com deficiência e precisa ser considerada como pertinente é
29

Em 23 de janeiro de 2014 foi publicada a Nota Técnica nº 04 / 2014 / MEC / SECADI / DPEE, orientando quanto
a documentos comprobatórios de alunos(as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação no Censo Escolar, no qual consta que “... não se pode considerar imprescindível a
apresentação de laudo médico (diagnóstico clínico) por parte do aluno com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação, uma vez que o AEE caracteriza-se por atendimento pedagógico
e não clínico” (BRASIL, 2014b, p. 3).
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que, dos(as) professores(as) foram cobrados empenho, conhecimento teórico e prática
profissional, mas na contramão de tudo que foi cobrado, não houve a valorização
esperada da profissão, principalmente em relação à remuneração. Uma equação de
difícil solução no momento pesquisado e sempre questionada pelos profissionais.
Mais adiante, em 2015, depois de (7) sete anos do processo de incluir os(as)
alunos(as) com deficiência nas classes comuns, veio a aprovação da Lei Brasileira de
Inclusão (LBI) – n° 13146, que passou a enfatizar o modelo biopsicossocial ‒ e
propondo avanços na educação especial, legitimando o papel da cultura e de fatores
ambientais no desenvolvimento humano (BRASIL, 2015). Além disso, a gradual
utilização da CIF ‒ complementando a CID, nas áreas de saúde e seguridade social ‒
demostraram a necessidade de se analisar o trabalho desenvolvido pela equipe
multiprofissional na educação, podendo indicar caminhos futuros na direção apontada
pela LBI.
Com a LBI, foram propostos novos parâmetros para identificar quem são as
pessoas consideradas com deficiência, inclusive indicando uma avaliação da
deficiência realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. No ordenamento, o
art. 2º da Lei Federal n° 13146, dispõe:
§1° A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial,
realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: I - os
impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores
socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de
atividades; e IV - a restrição de participação (BRASIL, 2015a). (Grifos nossos)

Paralelamente à compreensão do processo histórico e à evolução dos modelos de
avaliações adotados socialmente, nas discussões sobre a inclusão educacional dos(as)
alunos(as) com DI e alunos(as) com DAA, no município em que ocorreu a pesquisa,
tornou-se importante verificar qual a importância (e se houve) do que aconteceu
durante esse período nas escolas, com o procedimento de oferecer o AEE aos(às)
alunos(as) com DAA sem a exigência de laudo médico. Assim, a partir de documento
que indaga a possibilidade ou hipótese de estarmos diante de uma dificuldade de
aprendizagem semelhante às apresentadas pelos(as) alunos(as) com DI, buscamos
verificar o que fomentaram as discussões sobre políticas públicas na educação e saúde
para crianças e adolescentes.
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A proposta não está em rotular os(as) alunos(as) com DAA ou classificá-los como
sendo alunos(as) com DI, mas ao contrário, proporcionar um suporte que não pode ser
negado aos(às) alunos(as) com DAA30, justamente por não apresentarem as
características biológicas da deficiência com base apenas no laudo médico. Dessa
forma, sempre procurando ampliar o acesso a uma avaliação biopsicossocial, para a
qual o meio social seja relevante, tanto para os(as) alunos(as) com DI quanto para
os(as) alunos(as) com DAA usufruírem da possibilidade do desenvolvimento da
aprendizagem proporcionado pelo AEE. De acordo com Prestes e Tunes (2018),
Vygotsky, valendo-se de exemplos que analisou em crianças, verificou que,
podemos dizer, com mais precisão e exatidão, que os momentos essenciais
para a definição da influência do meio no desenvolvimento psicológico, no
desenvolvimento da personalidade consciente, são a vivência. A vivência de
uma situação qualquer, de um componente qualquer do meio define como será
a influência dessa situação ou meio sobre a criança. Ou seja, não é esse ou
aquele momento, tomado independentemente da criança, que pode determinar
sua influência no desenvolvimento posterior, mas o momento refratado através
da vivência da criança. [...] Vivência é uma unidade na qual se representa,
de modo indivisível, por um lado, o meio, o que se vivencia ‒ a vivência
está sempre relacionada a algo que está fora da pessoa ‒, e, por outro lado,
como eu vivencio isso (PRESTES; TUNES, 2018, p. 75-78). (Grifos das
autoras)

Assim, propomos verificar se o apoio/assessoria da equipe multiprofissional foi de
alguma forma significativa na elaboração dos instrumentais pedagógicos, pois foi
considerada a influência dos fatores socioculturais na aprendizagem dos(as) alunos(as)
com DI e dos(as) alunos(as) com DAA. O propósito do apoio/assessoria era captar
aspectos significativos da vivência desses alunos(as) que pudessem auxiliar os(as)
professores(as) do AEE/RCC na mediação da aprendizagem ‒ num período anterior à
LBI/2015, quando ainda não havia uma discussão mais ampla do papel da CIF, nem
uma discussão sobre funcionalidade que essa nova classificação traz: se auxilia, ou
não, no desenvolvimento do ensino-aprendizagem dos(as) alunos(as) com DI e dos(as)
alunos(as) com DAA.
30

A utilização do AEE para os(as) alunos(as) com dificuldades acentuadas de aprendizagem foi discutido com
intensidade entre os profissionais da educação, tanto da equipe multidisciplinar quanto dos(as) professores(as),
entretanto, não havia naquele momento (e ainda não há) serviços de atendimento em saúde com rapidez e
unanimidade na concessão do laudo-médico para esses(as) alunos(as). Assim, como não havia uma proposta ou
metodologia educacional que fosse ao encontro de resolver as dificuldades de aprendizagem apresentadas por
esses(as) alunos(as), optou-se por oferecer – com a anuência da família – a utilização de um atendimento já existente
(AEE) temporariamente, ou seja, até ser proporcionado o atendimento médico necessário ao(a) aluno(a).
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Num campo científico ainda em disputa e considerando as especificidades dos
fatores biológicos, socioculturais e o conhecimento de cada profissional da equipe
multiprofissional (de campos científicos distintos), uma análise mais aprofundada do
meio enquanto situação concreta se fez necessária, pois ainda, segundo, Prestes e
Tunes (2018), Vygotsky, considerou,
ao analisar a vivência como uma unidade de momentos do meio e da
personalidade, justamente por isso ela é um conceito que permite a análise das
leis do desenvolvimento do caráter e o estudo do papel e da influência do meio
no desenvolvimento psíquico da criança. [...] Penso que vocês concordarão
com o fato de que uma ocorrência qualquer no meio, ou uma situação qualquer,
influenciará a criança de formas diferentes dependendo de como ela
compreende seu sentido e significado (PRESTES; TUNES, 2018, p. 79).

Os questionamentos sobre os impactos dessa vivência nos levaram a iniciar a
busca por informações para entender a viabilidade do apoio/assessoria da equipe
multiprofissional, no debate entre o modelo biológico e o modelo social (da deficiência),
propondo, dessa forma, um modelo biopsicossocial, na educação dos(as) alunos(as)
com DI e dos(as) alunos(as) com DAA, no município referido.
É importante ressaltar que a discussão sobre alguns dos temas que foram
debatidos aqui vem ocorrendo, no mundo, há muitos anos, mais especificamente, nos
últimos 20 anos, especialmente após a promulgação da Convenção Internacional sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência, em 2006, quando diversos pesquisadores se
detiveram a pesquisar essa questão.
Os pesquisadores do grupo de pesquisa ao qual me filio ‒ Inclusão SocialEducacional

e

Formação

(ISEF)

–

cadastrado

no

Conselho

Nacional

de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e credenciado por este órgão e pela
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) têm como base a teoria históricocultural. Dedicam-se a estudos que abordam aspectos teóricos, políticos e pedagógicos
da educação e a relação saúde-educação na produção/resolução contemporânea de
problemas

relacionados

às

experiências

de

inclusão

social-educacional

e

escolarização.
Apesar de o presente trabalho não abordar diretamente a formação de
professores, as discussões e debates na construção dos instrumentos pedagógicos
resvalam na necessidade de ações reflexivas por parte dos profissionais da educação.
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Silva (2018), do ISEF-UNIFESP, ancorada na Pesquisa Crítica de Colaboração
(PCCol) – investigando a formação de professores com base no Defectologia31 e tendo
uma preocupação com alunos com deficiência intelectual – analisou de que maneira as
concepções de Vygotsky poderiam ressignificar teoria e prática dos professores e,
dessa maneira, a relação da deficiência com respeito às questões sócio-históricas e
culturais. A autora propôs,
uma nova prática voltada à criação de instrumentos culturais para a
aprendizagem da criança com deficiência e a utilização de procedimentos de
ensino que possibilitem o domínio destes. [...] Nesse sentido, o que importa,
para a Defectologia, é a reação do organismo e da personalidade da criança ao
defeito, principalmente com a mediação de instrumentos organizados e
implementados para o problema que a criança apresenta, e não o defeito em si
(SILVA, 2018, p. 23).

Pinheiro (2018), também do ISEF-UNIFESP, pesquisando a formação de
professores, enfatiza uma das principais reclamações levantadas por eles(as): não
foram formados(as) para ensinar alunos(as) com deficiência. Segundo a pesquisadora,
―é comum dizerem que não foram preparados ou que não fizeram essa opção durante
seu curso de formação‖ (PINHEIRO, 2018, p. 125). Portanto, essa alegação já
demonstra uma barreira à inclusão.
Fidalgo (2018, p. 232) questiona as políticas públicas de inclusão escolar, no
sentido de não incluírem de fato, pois a formação dos professores não oferece sequer
as informações necessárias para isso acontecer. Assim, ―se pensarmos que o professor
não recebe a formação de que necessita para lidar com a diversidade de sua sala de
aula, talvez concluamos que as escolas incluem fisicamente, mas dessa inserção não
resulta a inclusão social‖. (Grifos da autora)
Na perspectiva histórico-cultural (Vygotsky) e no campo da linguística aplicada,
Magalhães e Fidalgo (2010) defenderam a metodologia da pesquisa crítica de
colaboração32, devido a sua ―característica de empoderamento a partir das relações

31

Alusão ao livro Los problemas fundamentales de la defectología contemporánea. In: VYGOTSKI, L. S. (Org.).
Obras escogidas V: fundamentos de defectología, traz os escritos de Vygotsky relativos à área de educação especial
em russo. Essa obra é uma das bases do presente trabalho e, portanto, será discutida ao longo do texto.
32
“A pesquisa crítica de colaboração como uma escolha metodológica pode propiciar, no contexto escolar, um
espaço para reflexão, para crítica e para negociação sobre as práticas discursivas da sala de aula e sua relação com os
objetivos declarados pelos agentes. Isto é, um espaço em que o conhecimento sobre teorias de ensino-aprendizagem
possa ser relacionado às escolhas efetuadas na prática; em que, ambas, teoria e prática, possam ser repensadas à luz
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sócio-históricas e políticas‖, sendo dessa maneira de grande relevância para pesquisas
educacionais para alunos(as) com deficiência e, acredito, principalmente, para
alunos(as) com DI e alunos(as) com DAA, devido à importância dada aos fatores
externos no cotidiano das pessoas.
Camargo, Monteiro e Freitas (2016), pesquisando sobre trabalhos colaborativos
entre professores e pesquisadores, afastaram a visão desenvolvimentista dos(as)
professores(as) que não contribuem em pensar ações prospectivas de ensino. Assim,
enfatizam a contribuição na formação docente ―da perspectiva histórico-cultural para se
compreender o aluno com deficiência em seu processo de desenvolvimento,
considerando as dimensões cultural e semiótica do funcionamento humano‖ (p. 56), ao
discutir o papel da escola na educação dos(as) alunos(as) com deficiência.
Almeida (2016), que pesquisou a avaliação e encaminhamento de alunos(as) com
deficiência intelectual para o AEE, no mesmo município desta pesquisa, verificou como
as dificuldades administrativas em prover o necessário para que se avance em direção
a novos modelos, tanto social quanto biopsicossocial, continuam a favorecer o modelo
biológico na educação. Constatou que algumas professoras especialistas utilizam
terminologias médicas como anamnese ou relatório médico, vinculadas à maneira de
abordagem de como ―questões junto à família, podem ser consideradas indícios da
dimensão clínica ainda presente no campo da educação especial, na avaliação de
alunos com suspeita ou com deficiência intelectual‖ (ALMEIDA, 2016, p. 102-103).
Mori (2016) concorda com a Psicologia Histórico-Cultural33. Entretanto, a autora
alerta para a mudança nos aspectos educacionais de forma isolada, pois ―apesar de a
preocupação com a educação de pessoas com deficiência ocupar um lugar central, as
produções vygotskyanas priorizaram o delineamento de princípios gerais do
desenvolvimento‖ (MORI, 2016, p. 56).

de novas compreensões e reconstruídas por meio de resoluções colaborativas” (MAGALHÃES, 2003, apud
PINHEIRO, 2018).
33
Como se pode ver neste trabalho, autores diferentes se referem à teoria desenvolvida por Vygotsky por
nomenclatura diversa: teoria histórico-cultural, teoria sócio-histórica, psicologia histórico-cultural. Respeitaremos as
opções de cada autor, utilizando, portanto, ao citá-los ou nos referirmos aos seus trabalhos, a nomenclatura que eles
escolheram, embora o meu grupo de pesquisa utilize Teoria Histórico-Cultural. O mesmo vale para o nome do
pesquisador: há autores que usam Vigotski. Quando nos referirmos às obras desses autores, usaremos essa escrita.
Em outros lugares, seguiremos o que o grupo de pesquisa ISEF utiliza, i.e., Vygotsky.
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Christmann e Pavão (2018), dentre os estudos voltadas à psicologia do
desenvolvimento e à inclusão educacional dos(as) alunos(as) com deficiência e
dificuldades acentuadas de aprendizagem, enfatizaram o papel dos diagnósticos na
inclusão educacional em relação ao indivíduo psicossocial, mas sem descartar as
nuances do indivíduo biológico. O ponto central desse estudo é o da importância e
construção de um diagnóstico intermediário, que as autoras descrevem como
Diagnóstico Compartilhado (DCp), o qual contém informações sobre a saúde e a
educação, por meio do trabalho de uma equipe multiprofissional com a capacidade de
conhecer os alunos nos seus aspectos biopsicossociais. Ou seja, ―o modelo
bioecológico defende que, para avaliar uma criança, todo o seu contexto de vida e as
perspectivas que a família tem sobre a criança devem ser considerados‖
(CHRISTMANN; PAVÃO, 2018, p. 11).
E, finalmente, discutindo o papel de equipes multiprofissionais na educação
especial pela perspectiva da educação inclusiva, Fonseca-Janes, Brito e Janes (2012,
p. 27) destacam o trabalho indissociável entre Educação e Saúde no atendimento,
especialmente com deficiências ou demais condições orgânicas que afetam a
aprendizagem e o desenvolvimento global na prática cotidiana, observa-se, de
modo geral, pouca integração entre os profissionais da Saúde, de um lado –
médicos, enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais etc., e os profissionais da Educação (principalmente os
professores), de outro, quer no que tange à prestação de serviços, quer quanto
às políticas públicas ou à formação acadêmica e profissional. Cada vez mais se
tem aludido ao princípio de que os professores não devem trabalhar sozinhos,
mas em equipes que apresentem propostas, cujas funções tenham objetivos
comuns para melhorar a escolarização de todos os alunos.

Juntamente com essa discussão, mas com uma abordagem com enfoque na
metodologia colaborativa, Silva M. (2016, p. 37), discute a atuação de uma equipe
multiprofissional no apoio à educação inclusiva, em que esses profissionais
―consideraram a parceria com educadores necessária e gratificante, pois puderam
perceber que era possível contribuir com seu conhecimento para o processo de
inclusão escolar‖.
Esta pesquisa tem preocupação semelhante às demais, no sentido de verificar a
qualidade e a possibilidade da inclusão escolar, tanto pelas discussões do campo da
pedagogia quanto da psicologia. Entretanto, há, ainda, uma preocupação com o

36

alcance das avaliações/diagnósticos dos(as) alunos(as) com DI e alunos(as) com DAA,
não descartando as informações aferidas pelo modelo biológico (produto da evolução
biológica) tão necessário à vida, porém enfatizando as contribuições sociais (produto do
desenvolvimento histórico), ou seja, o presente trabalho discute dados com base no
modelo biopsicossocial. Seus objetivos são, portanto:
1) analisar se as informações da vivência dos(as) alunos(as) com DI e alunos(as)
com DAA – nos contextos sociais, históricos e culturais – coletadas pela equipe
multiprofissional foram importante na elaboração de instrumentos pedagógicos; e 2)
verificar se essas informações da equipe multiprofissional – via instrumentais
pedagógicos – foram significativas para os(as) professores(as) do AEE/RCC no
processo de mediação da aprendizagem dos(as) alunos(as) com DI e alunos(as) com
DAA.
Assim, verificamos se as informações dos contextos sociais, históricos e culturais
– a partir de expectativas multiprofissionais – proporcionaram alterações às práticas dos
professores do AEE/RCC, e, dessa maneira, se colaboraram para a mediação da
aprendizagem dos alunos(as) com DI e alunos(as) com DAA no período de 2005 a
2016.
Em relação aos objetivos, levantamos 1 (uma) pergunta de pesquisa:
1) Na opinião dos profissionais que responderam ao questionário, os diálogos e
debates nos encontros entre a equipe multiprofissional e os(as) professores(as)
do AEE/RCC ‒ considerando tanto as características biológicas (modelo
biológico da deficiência) quanto a do meio social (modelo social da deficiência) ‒
foram significativas para a elaboração dos instrumentais pedagógicos (Ficha de
Caracterização do Aluno e Termo de Hipótese de Deficiência), para os(as)
alunos(as) com DI e alunos(as) com DAA?
Para verificar as dificuldades históricas da inclusão de alunos(as) com deficiência
e, especificamente, dos(as) alunos com DI e alunos(as) com DAA, dividiremos o
trabalho da seguinte forma:
Na primeira seção, explicaremos a fundamentação teórica a partir das
contribuições dos estudos em Defectologia de Vygotsky, assim como as discussões
sobre a deficiência intelectual. Também, serão abordadas as dificuldades de
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aprendizagem que os indivíduos podem apresentar a partir dos fatores sociais,
históricos e culturais, ou seja, uma concepção com o enfoque da Teoria HistóricoCultural.
Também nessa seção, será discutido o papel das equipes multiprofissionais na
educação especial na perspectiva inclusiva, como foi o desenvolvimento do trabalho no
contexto da interdisciplinaridade. Demonstraremos como os diálogos desenvolvidos nos
debates

com

os(as) professores(as) do AEE/RCC,

a

partir das fichas de

acompanhamento, subsidiaram a elaboração do Plano Individual do AEE para os(as)
alunos(as) com DI e os(as) alunos(as) com DAA no município.
A segunda seção se ocupará da metodologia de pesquisa, da descrição de
contexto, participantes, instrumentos de coleta, produção e análise, questões de ética e
de credibilidade, assim, como as justificativas para a utilização de uma pesquisa
interpretativo-crítica e quais foram os procedimentos e os critérios utilizados na análise
do questionário.
Na terceira seção serão analisados e discutidos os dados da pesquisa, com base
nas repostas dos(as) participantes ao questionário.
Nas considerações finais, resumiremos a aplicabilidade da pesquisa nas áreas
em que se situa e trataremos dos encaminhamentos futuros para a continuação deste
trabalho, que ainda demanda muitos estudos e pesquisas.
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1.

Fundamentação Teórica
Esta seção será dividida em 4 partes. Na primeira subseção, discutiremos os

principais conceitos de Vygotsky que dizem respeito às questões de que trata a
presente tese, a saber: o estudo da hereditariedade e do meio, o conceito de Funções
Psicológicas Superiores (FPS), a relação entre pensamento e linguagem, a
compensação social, a mediação, as discussões sobre par mais experiente e Zona de
Desenvolvimento Proximal (ZDP). Todos os termos serão discutidos tendo por base a
área que o autor chamou – com base nos estudos da época – de Defectologia ‒ e o
livro de nome homônimo publicado com seus trabalhos, em espanhol, na década de
1990. Em outras palavras, os conceitos serão discutidos com o olhar voltado para a
questão da educação de alunos(as) com deficiência intelectual (DI) e, ampliando, para
pessoas com dificuldades acentuadas de aprendizagem (DAA), uma vez que a forma
de diagnosticar os(as) alunos(os) com DAA faz parte de um dos questionamentos da
presente tese.
Em seguida, na segunda subseção, serão apresentados os processos históricos
da exclusão social e o impacto sobre as alterações impostas ao sistema de educação,
utilizando como exemplo, o caso francês, que fundamentou os conceitos de capital
cultural e excluídos no interior (BOURDIEU, 1998), a partir do acesso das camadas
mais pobres ao sistema de educação francês e fazendo uma analogia com a entrada
das pessoas com deficiência no sistema educacional brasileiro. Também, na mesma
subseção, será apresentado o entendimento de normal e patológico (CANGUILHEM,
2009), para uma breve discussão sobre a fisiologia humana e as consequências para a
vida das pessoas com deficiência.
Na terceira subseção, serão apresentadas e discutidas algumas leis e políticas
públicas brasileiras (Art. 208 da Constituição Federal/1988; Art. 58 ao Art. 60 da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional/Lei n° 9496/1996), que enfocam a inclusão de
pessoas com deficiência na escola e o conceito de ―dificuldades acentuadas de
aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento‖ (BRASIL, 2001b) dos
educandos com necessidades educacionais especiais, constante no inciso I do Art. 5°,
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da Resolução CNE/CEB nº 2/2001, que instituiu as Diretrizes Nacionais para a
Educação Especial na Educação Básica.
Também serão analisados alguns decretos, planos e pareceres, especialmente
aqueles que tratam de políticas públicas voltadas para a educação de alunos(as) com
DI e que têm alguma interface com a educação de alunos(as) com DAA.
Além disso, serão debatidos os aspectos mais gerais sobre o processo de
inclusão social-escolar, pois não é possível falar de uma sem a outra, sendo, como
afirma Fidalgo (2018), a escola um micro-contexto social, ou seja, um espaço em que,
em muitos aspectos, se replicam as ideias e as práticas sociais vigentes no escopo
maior da sociedade. Essa subseção também será amparada em documentos e políticas
nacionais e internacionais – especialmente quando a comparação com alguma ação
brasileira se fizer necessária.
Tendo discutido as leis e políticas públicas, faremos, na quarta subseção, uma
discussão sobre os aspectos históricos do modelo biológico da deficiência, sua
historicidade na educação especial e a emergência do modelo social da deficiência.
Também, nessa subseção, serão apresentados trabalhos de equipes multiprofissionais
em educação especial (FONSECA-JANES; BRITO; JANES, 2012; SILVA M., 2016) e os
estudos sobre avaliação/diagnóstico (CHRISTMANN; PAVÃO, 2018), que culminaram
com a discussão do trabalho da equipe multiprofissional na concepção interdisciplinar,
com alunos(as) com DI e com alunos(as) com DAA, que serão citadas na seção de
análise da presente tese.

1.1

Os estudos Vygotskyanos sobre o desenvolvimento humano: a
Defectologia e alguns dos principais conceitos do autor

Esta subseção objetiva discutir os principais conceitos de Vygotsky que foram
importantes para esta pesquisa. A base é prioritariamente a obra Fundamentos da
Defectologia (1924/1997), visto que, nesse volume, os textos do autor versam sobre os
problemas da deficiência. Para o presente estudo, utilizaremos, principalmente, os que
se referem às pessoas com deficiência intelectual, e como elas se desenvolvem. Essa
discussão se faz necessária visto que Vygotsky é a principal base teórica desta
pesquisa. É importante compreender como os seus escritos podem servir de
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fundamento

para

a

análise

dos

procedimentos

utilizados

por

uma

equipe

multiprofissional cujas respostas ao questionário e os trabalhos desenvolvidos são
alvos do debate aqui proposto.
Os estudos de Vygotsky esclarecem a relação da deficiência com os fatores
histórico-culturais e propõem outra forma34 de entender a aprendizagem da criança com
deficiência, assim como os procedimentos de ensino adotados. O tema central nas suas
investigações, na obra Defectologia, é o processo de ensino-aprendizagem e
desenvolvimento de crianças com comportamento diferente das crianças ditas
normais35, ou seja, crianças com comportamentos diferentes ou com processos de
desenvolvimento que seguem caminhos que diferem dos socialmente mais comuns.
Segundo Oliveira (1993), Vygotsky viveu em um momento da Rússia pósrevolucionária e buscava uma ―nova‖ psicologia, que conseguisse fazer uma síntese
entre as duas principais correntes daquele momento: a psicologia como ciência natural
e a psicologia como ciência mental ‒ a primeira mais próxima da biologia e a segunda
mais próxima da filosofia e das ciências humanas. Dessa interação surgiu,
a abordagem que busca uma síntese para a psicologia íntegra, numa mesma
perspectiva, o homem enquanto corpo e mente, enquanto ser biológico e ser
social, enquanto membro da espécie humana e participante de um processo
histórico. Essa nova abordagem para a psicologia fica explícita em três ideias
centrais que podemos considerar como sendo os ―pilares‖ básicos do
pensamento de Vygotsky: as funções psicológicas têm um suporte biológico,
pois são produtos da atividade cerebral; o funcionamento psicológico
fundamenta-se nas relações sociais entre o indivíduo e o mundo exterior, as
quais desenvolvem-se num processo histórico. A relação homem/mundo é uma
relação mediada por sistemas simbólicos (OLIVEIRA, 1993, p. 23).

O psicólogo russo pensava o mundo e as pessoas a partir do monismo spinosano
e, por isso, defendia que não era possível olhar para partes ou para visões dicotômicas
– uma psicologia mais biológica e outra mais filosófica, por exemplo. Era preciso fazer
uma síntese que levasse em conta ambas as visões e mantivesse o foco no social, no
cultural e no histórico – visto que todo ser humano se constitui nessas esferas que,
aliás, se imbricam. Não há como falar de uma sem falar da outra.
34

Outra forma em relação aos processos de ensino-aprendizagem que consideram apenas o desenvolvimento
biológico das crianças, aspecto criticado nesta pesquisa.
35
Nos textos vygotskyanos, o autor utiliza termos como “normais” e “anormais” e estes, quando aparecerem, serão
preservados em respeito ao que ele escreveu. Compreendemos que, na época de suas pesquisas (há quase um século
atrás), estes ainda eram os termos adotados nos estudos.
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Dessa maneira, devido à plasticidade cerebral humana, o ―homem transforma-se
de biológico em sócio-histórico, num processo em que a cultura é parte essencial da
constituição da natureza humana‖ (OLIVEIRA, 1993, p. 24), sendo, portanto, a ideia de
humanidade resultado de uma construção social.
Vygotsky (1924/1997), em Fundamentos da Defectologia, deixa claro que a
concepção que a pessoa com necessidades diferentes tem sobre deficiência – e
especialmente a noção de que é deficiente – são construídas socialmente também. A
criança não nasce se achando deficiente e muito menos acreditando que essa
deficiência significa ser ―menos do que o outro‖ (FIDALGO, 2018). Sendo uma
construção social, todos os indivíduos que desviam das regras são tidos como
imperfeitos, defeituosos ou incapazes e a biologia, ao longo da sua história, se
encarregou de explicar a fisiologia humana dessa forma fortalecendo, assim, essa visão
de mundo que, neste momento, precisa ser desconstruída.
Entretanto, para que essa desconstrução de ―visão de mundo‖ possa ocorrer é
necessário entender como ocorreu a construção desse ideário historicamente.
Principalmente, a partir da revolução industrial, a exploração do trabalho no capitalismo
e o advento da burguesia – enquanto classe dominante – associou-se a capacidade de
desenvolvimento intelectual à ideia de inteligência, ou seja, como dom ou dádiva para
alguns. Dessa forma, para ter reconhecimento social era (e ainda é) necessário
demonstrar qual a sua capacidade de produção.
Na sociedade capitalista, a intelectualidade – essa capacidade de pensar,
compreender e tomar decisões – passou a ser sinônimo de possibilidade de
crescimento econômico e status social, e a meritocracia uma dádiva humana. O mérito
passa a ser uma diferenciação importante em relação aos iletrados e os despossuídos
que não o dispõem. As pessoas com deficiência intelectual ou que não conseguem
entender e interpretar as regras básicas dessa vida social, sem a ajuda de outros, se
encaixam nesse conceito de exclusão social com base no mérito. Ou seja, as
diferenças no desenvolvimento estariam nas questões ligadas ao afeto e à vontade,
relações com forte influência do meio social, ou seja, dos fatores histórico-culturais.
Vygotsky (1924/1997, p. 252) faz uma crítica ao intelectualismo explicando que,
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as diferenças no intelecto da criança deficiente mental e da criança normal são
insubstanciais. A natureza do processo intelectual é apresentada como idêntica
em ambos, portanto, não é no campo do intelecto que se devem procurar as
causas que explicam a peculiaridade da criança deficiente mental em
comparação com a criança normal; pelo contrário, as suas diferenças
insignificantes no campo dos processos mentais devem ser explicadas por
distúrbios afetivos. Surge uma situação oposta à que existia sob a
predominância da teoria intelectualista da fraqueza de espírito infantil. Enquanto
esta última estava inclinada a colocar o centro do problema de fraqueza mental
no defeito intelectual e a considerar as restantes peculiaridades da
personalidade da criança deficiente mental, incluindo a perturbação afetiva,
como secundariamente derivada do defeito fundamental da mente, a nova
teoria coloca as perturbações afetivas no centro do problema, não só
deslocando a inadequação intelectual para a periferia, mas até tentando excluí36
la das perturbações centrais do afeto e da vontade . (Grifos nossos)

Para Vygotsky, a relação do homem com o mundo não é direta, mas sim uma
relação que utiliza elementos mediadores, ou seja, ferramentas que auxiliam no
trabalho humano, divididos em dois tipos: os instrumentos e os signos. Para ele, os
signos seriam os instrumentos psicológicos, como a linguagem, por exemplo e, assim, a
influência do meio torna-se categoria central para essa relação.
Os instrumentos são utilizados para auxiliar o ser humano em ações concretas,
como ferramentas intermediárias para a transformação da natureza, com o objetivo de
satisfazer as necessidades de sobrevivência. São ferramentas produzidas pelos
humanos para a realização de tarefas específicas, podendo guardá-las, objetivando
trabalhos futuros ou para ensinar as próximas gerações como manuseá-las. Cole e
Scribner (1930/1991, p. 11) destacam que
Vygotsky estendeu esse conceito de mediação na interação homem-ambiente
pelo uso de instrumentos, ao uso de signos. Os sistemas de signos [...], assim
como o sistema de instrumentos, são criados pelas sociedades ao longo do
curso da história humana e mudam a forma social e o nível de seu
desenvolvimento cultural. Vygotsky acreditava que a internalização dos
sistemas de signos produzidos culturalmente provoca transformações
comportamentais e estabelece um elo de ligação entre as formas iniciais e
36

Tradução nossa. No original: Las diferencias en el intelecto del niño mentalmente débil y del normal resultan
insustanciales, la naturaleza del proceso intelectual se presenta como idéntica en ambos, por consiguiente, no es en el
campo del intelecto donde deben buscarse las causas que explican lo peculiar de los niños mentalmente retrasados en
comparación con los normales; por lo contrario, sus diferencias insignificantes en el campo de los procesos mentales
deben encontrar explicación a partir de las perturbaciones afectivas. Surge una situación opuesta a la que existía bajo
el predominio de la teoría intelectualista de la debilidad mental infantil. Mientras que esta última era propensa a ver
el centro del problema de la debilidad mental en el defecto intelectual y a considerar las restantes particularidades de
la personalidad del niño mentalmente retrasado, incluso la perturbación afectiva, como secundariamente derivada del
defecto fundamental de la mente, la nueva teoría pone en el centro del problema las alteraciones afectivas, no sólo
desplazando hacia la periferia la insuficiencia intelectual, sino incluso tratando de excluirla de las perturbaciones
centrales del afecto y la voluntad.
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tardias do desenvolvimento individual. Assim, para Vygotsky, na melhor tradição
de Marx e Engels, o mecanismo de mudança individual ao longo do
desenvolvimento tem sua raiz na sociedade e na cultura.

Os signos, ou seja, os instrumentos psicológicos têm a função de auxiliar nas suas
atividades psíquicas, internas ao indivíduo, ou seja, são ferramentas criadas no campo
psicológico que vão ajudar nas lembranças, comparações, escolhas, relatos, invenções,
etc. De acordo com Rego (1995/2005, p. 52), Vygotsky defendia que,
com o auxílio dos signos, o homem pode controlar voluntariamente sua
atividade psicológica e ampliar sua capacidade de atenção, memória e acúmulo
de informações, como, por exemplo, pode se utilizar de um sorteio para tomar
uma decisão, amarrar um barbante no dedo para não esquecer um encontro,
anotar um comportamento na agenda, escrever um diário para não esquecer
detalhes vividos, consultar um atlas para localizar um país etc.

As limitações de utilização dos signos pelas pessoas com DI e pelas pessoas com
DAA dificultam sua participação em condições de igualdade na vida social, ou seja, a
inabilidade de desenvolverem os instrumentos psicológicos dificulta a habilidade de
utilização dos instrumentos materiais. Dessa forma, são afetadas justamente na
capacidade de transformar a natureza ao seu favor pelo trabalho, razão pela qual os
indivíduos com déficits intelectuais são alijados da vida produtiva e, por consequência,
da vida escolar, já que as escolas, originalmente, não foram pensadas para ensinar
todas as pessoas.
Vygotsky dizia que, como as funções psicológicas elementares (biológicas)
estavam afetadas na criança com deficiência, a escola deveria buscar desenvolver as
funções psicológicas superiores, uma vez que estas, por serem socialmente
desenvolvidas (e não biologicamente adquiridas), não estavam, necessariamente,
sujeitas às mesmas questões impeditivas que a criança apresentava.
É o mesmo entendimento que fazem Marques, Oliveira e Sales (2011, p. 863), ao
afirmarem que a tese central de Vygotsky na obra Fundamentos da Defectologia é ―de
que caminhos indiretos de desenvolvimento são possibilitados pela cultura quando o
caminho direto está impedido‖. Então, é necessário e essencial o aprofundamento da
discussão sobre os(as) alunos(as) com DI e os(as) alunos(as) com DAA, pois é
justamente no caminho direto – proporcionado pelas funções psicológicas elementares
– que parece estar o problema desta parcela de alunos(as). Dessa maneira, continuam
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as autoras, há a possibilidade de o desenvolvimento cultural ser ―a principal esfera em
que é possível compensar a deficiência‖ (MARQUES; OLIVEIRA; SALES, 2011, p. 863).
Assim,

compreender

as

relações

histórico-culturais

oportunizados

pelo

conhecimento da vivência dos(as) alunos(as) com DI e dos(as) alunos(as) com DAA e
proporcionar meios alternativos de comunicação e desenvolvimento para compensar a
dificuldade em utilizar os instrumentos psicológicos pode ser o caminho da educação
pretendida como inclusiva para esses alunos(as).
Entretanto, não é qualquer compensação, pois para Vygotsky, a compensação é
social, explicando que são métodos, metodologias, caminhos diferentes que a escola
(o/a professor/a) deve buscar para que o(a) aluno(a) com deficiência possa ter acesso
aos conteúdos do currículo (que não devem mudar). Então, assim como a deficiência é
um construto social, a compensação deve ser socialmente aprendida, socialmente
praticada e realizada. De acordo com Fidalgo, Magalhães e Pinheiro (2020, p. 89),
incluídas na noção de FMS (Funções Mentais Superiores) estão funções como
atenção voluntária, memória, percepção, controle comportamental e, mais
importante para nossos estudos, linguagem. Essas funções são desenvolvidas
sócio-culturalmente e historicamente, ou seja, requerem que as relações sóciohistórico-culturais ocorram para serem desenvolvidas e seguem um processo
dialético: a linguagem (fala) como ferramenta cultural medeia à organização do
lócus colaborativo que permitem relações que são socialmente contextualizadas
para produzir experiências culturais por meio das quais os humanos produzem
significado das próprias experiências que eles têm e que possibilitam para os
37
outros .

Dessa maneira, para a criança intelectualmente diferente – em relação ao
desenvolvimento de suas funções mentais superiores de atenção e pensamento – a
garantia de participação junto ao grupo ou comunidade a que pertença pode possibilitar
o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. A deficiência intelectual, uma
característica biológica do desenvolvimento humano, não pode ser utilizada como fator
de exclusão. Para a pergunta: por que as funções psicológicas superiores se
desenvolvem incompletas nas crianças com deficiência intelectual?, Vygotsky
(1924/1997, p. 223) respondeu:
37

Tradução nossa. No original: “Encompassed in the notion of HMF are such functions as voluntary attention,
memory, perception, behavioral control and, more importantly for our studies, language. These functions are socioculturally and historically developed, i.e., they require socio-cultural-historical relations to take place in order to be
developed, and follow a dialectical process: language (speech) as a cultural tool mediates the organization of
collaborative loci that allow for relationships that are socially contextualized to produce cultural experiences through
which humans produce meaning of the very experiences that they have and that they enable for others”.
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Não é porque o defeito os dificulte diretamente ou torne impossível a sua
aparência. Pelo contrário, o estudo experimental demonstrou agora sem
margem para dúvidas que, em princípio, é possível desenvolver mesmo na
criança com atraso mental os modos de atividade que são a base das funções
superiores. O desenvolvimento incompleto de funções superiores é, portanto,
uma superestrutura secundária sobre o defeito. O desenvolvimento incompleto
resulta de um fato a que podemos chamar "banimento" da criança anormal da
comunidade. Aqui o processo decorre aproximadamente da seguinte forma:
como resultado de um certo defeito, surge uma série de particularidades na
criança que impedem o desenvolvimento normal da comunicação coletiva, da
colaboração e interação da criança com as pessoas à sua volta. A separação
da comunidade ou a dificuldade do desenvolvimento social, por sua vez,
determina o desenvolvimento incompleto das funções psíquicas superiores,
que, quando o curso das coisas é normal, surgem diretamente em relação ao
38
desenvolvimento da atividade coletiva da criança . (Grifos nossos)

A história da sociedade moderna não possibilitou meios para que todas as
pessoas pudessem participar em igualdade de condições e a escola – no capitalismo –
pensada para atender aos interesses da produtividade foi construída com forte base
biológica. Nessa perspectiva, qualquer característica que represente um desvio ao
padrão socialmente aceito representa um prejuízo, ou seja, possuir um déficit é, para o
sujeito, obstáculo de participação social e exclusão dos espaços coletivos, sendo
portanto caracterizado como improdutivo.
Dessa forma, a cobrança da sociedade de participação social de todos os
indivíduos, com ou sem deficiência, forçou uma mudança na concepção de educação
para pessoas com deficiência, mesmo que inicialmente de forma segregada. Assim,
devemos combater o ―banimento‖ da vida social para possibilitar o desenvolvimento das
funções superiores, sendo a inclusão dos(as) alunos(as) com DI e dos(as) alunos(as)
com DAA o grande desafio. Conforme Fidalgo e Magalhães (2017, p. 76),
embora Vygotsky tenha levado em consideração o conceito de Adler de
compensação, ele demonstra claramente que, no caso das deficiências, trata38

Tradução nossa. No original: “No es porque el defecto los obstaculice directamente o porque haga imposible su
aparición. Por lo contrario, el estudio experimental ha demostrado ahora de modo indudable que, en principio, es
posible desarrollar incluso en el niño con retraso mental las modalidades de actividad que están en la base de las
funciones superiores. Por consiguiente, el desarrollo incompleto de las funciones superiores es una sobreestructura
secundaria sobre el defecto. EI desarrollo incompleto deriva de un hecho que podemos llamar «destierro» del niño
anormal de la colectividad. Aquí el proceso transcurre aproximadamente del siguiente modo: la raíz de un
determinado defecto, aparece en el niño una serie de particularidades que obstaculizan el normal desarrollo de la
comunicación colectiva, de la colaboración e interacción de ese niño con las personas que la rodean. El apartamiento
de la colectividad o la dificultad del desarrollo social, a su vez, determina el desarrollo incompleto de las funciones
psíquicas superiores, las cuales, cuando es normal el curso de las cosas, surgen directamente en relación con el
desarrollo de la actividad colectiva del niño.”
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se de algo que ocorre no coletivo. Ele reconhece que há instâncias em que o
conceito de compensação pode ser orgânico – no caso, por exemplo, de órgãos
duplos, tais como os rins e os pulmões; na falha de um, o outro trabalha para
compensar pelo órgão que está faltoso. No entanto, no caso das deficiências,
ele deixa claro que essa compensação ocorre socialmente, como resultado dos
caminhos trilhados (ou métodos utilizados) no processo de ensinoaprendizagem. Em outras palavras, assim como a consciência da deficiência se
dá no âmbito social, a ideia de compensação também ocorre na coletividade.

De acordo com Dainez e Smolka (2014), Vygotsky, mesmo com uma pequena
aproximação com Darwin em relação ao indivíduo-meio – através da superação dos
obstáculos – mas se distanciando de Adler, acreditava que a compensação era uma
luta subjetiva impulsionada por um sentimento de inferioridade – pois para ele,
a compensação condiz com a produção de uma luta social que está relacionada
com o modo como o meio social se organiza para receber a criança com
deficiência e a forma de orientação das práticas educacionais. Ressalta-se que
os modos de enfrentamento social da deficiência são diversos, o que pode
conduzir o desenvolvimento da criança para um caminho profícuo ou não
(DAINEZ; SMOLKA, 2014, p. 1102).

Esse distanciamento ocorreu devido à discordância em relação ao significado do
conceito em si, pois para Adler a compensação é um mecanismo acionado pelo próprio
indivíduo, por sua própria ―força subjetiva‖, enquanto que para Vygotsky a força está
nas condições sociais de desenvolvimento do indivíduo, na dinamicidade da vida e,
assim, mediadas pelos instrumentos. Segundo as autoras, ele afirmou que,
o plano primário, que diz respeito ao biológico/funções elementares, é
reiteradamente transformado pelas novas formações qualitativas que se
originam na relação da pessoa com o meio social, dando origem a um novo
plano – o das funções psicológicas superiores. O que se revigora como
argumento é que o orgânico, ao ser redimensionado, passa a ocupar um lugar
secundário, sendo que o social, a linha do desenvolvimento histórico-cultural,
torna-se o ponto a ser problematizado (DAINEZ; SMOLKA, 2014, p. 11031104).

Um primeiro obstáculo na educação é a necessidade de que todos(as) os(as)
profissionais envolvidos entendam que as funções elementares são biológicas.
Entretanto, vencida essa etapa do entendimento há outra, que necessita de uma melhor
compreensão, ou seja, apreender que os indivíduos, com ou sem deficiência, se
desenvolvem biologicamente, mas as funções psicológicas superiores se desenvolvem
de forma diferente em cada um, pois a força da coletividade age de maneira distinta em
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cada indivíduo. A tese de Vygotsky da coletividade como fator de desenvolvimento das
funções psicológicas superiores, segundo as autoras, está no capítulo
―La colectividad como factor de desarrollo del niño deficiente‖, publicado em
1931, que faz parte da composição da obra sobre Defectologia. Nesse texto,
Vigotski (1997) não menciona a teoria de Adler e fala muito pouco da
compensação; traz o conceito relacionando-o com as complicações
secundárias (de origem social) que podem surgir no processo de
desenvolvimento da pessoa. Evidencia que, por serem produzidas na
materialidade da vida coletiva da criança, as funções psicológicas superiores
são o lugar onde a ação humana tem o poder de agir. Nesse caso, as relações
sociais são o que torna possíveis as formas de (re)criação das relações entre as
funções psicológicas (DAINEZ; SMOLKA, 2014, p. 1104).

Portanto, é na vida coletiva que as crianças com DI e as crianças com DAA podem
desenvolver as funções psicológicas superiores e, assim, facilitar a comunicação e
relações sociais com o grupo. Ao desenvolver as funções psicológicas superiores há
uma modificação no processo de transformação do pensamento e da linguagem, tanto
quantitativa quanto qualitativamente. É este desenvolvimento que proporciona a
capacidade dos seres humanos de generalizar e se relacionar com os demais membros
da comunidade. De acordo com Vygotsky (1934/2001, p. 12),
verificou-se que a comunicação sem signos é tão impossível quanto sem
significado. Para se comunicar alguma vivência ou algum conteúdo da
consciência a outra pessoa não há outro caminho a não ser a inserção desse
conteúdo numa determinada classe, em um grupo de fenômenos, e isto, como
sabemos, requer necessariamente generalização. Verifica-se, desse modo, que
a comunicação pressupõe necessariamente generalização e desenvolvimento
do significado da palavra, ou seja, a generalização se torna possível se há
desenvolvimento da comunicação. Assim, as formas superiores de
comunicação psicológica, inerentes ao homem, só são possíveis porque, no
pensamento, o homem reflete a realidade de modo generalizado.

Dessa maneira, para ter a capacidade de generalizar, há a necessidade de
dominar a linguagem, isto é, dominar a palavra. Entretanto, para isso acontecer a
primeira peculiaridade ―fundamental, é o predomínio do sentido da palavra sobre o
significado da linguagem interior‖ (VYGOTSKY, 1934/2001, p. 456). Para este autor,
sentido resulta da soma dos fatos psicológicos despertados em nossa consciência. A
diferença entre sentido e significado para ele seria que
o sentido é sempre uma formação dinâmica, fluida, complexa, que tem várias
zonas de estabilidade variada. O significado é apenas uma dessas zonas do
sentido que a palavra adquire no contexto de algum discurso e, ademais, uma
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zona mais estável, uniforme e exata. Como se sabe, em contextos diferentes a
palavra muda facilmente de sentido. O significado, ao contrário, é um ponto
imóvel e imutável que permanece estável em todas as mudanças de sentido da
palavra em diferentes contextos. Foi essa mudança de sentido que
conseguimos estabelecer como fato fundamental na análise semântica da
linguagem. O sentido real de uma palavra é inconstante. Em uma operação ela
aparece com um sentido, em outra, adquire outro (VYGOTSKY, 1934/2001, p.
465).

No mesma obra, ao retomar a discussão sobre ―as raízes genéticas do
pensamento e da linguagem‖, Vygotsky (1934/2001, p. 111-112), observou que:
a relação entre pensamento e linguagem não é constante para todos os casos
de perturbação, de retardamento, de inversão no desenvolvimento, de mudança
patológica do intelecto ou da linguagem, mas adquire sempre uma forma
específica que caracteriza precisamente um dado tipo de processo patológico,
para um dado quadro de perturbações e retardamentos. Retornado o tema de
desenvolvimento, cabe observar, antes de tudo, que o pensamento e a
linguagem têm raízes genéticas inteiramente diversas. [...] O desenvolvimento
dessa ou daquela função não só tem raízes diferentes como se processa em
diferentes linhas ao longo de todo o reino animal.

Considere-se que, em pesquisas da época, sobre as primeiras formas de
comportamento e reações das crianças em relação à voz humana, segundo Vygotsky
(1934/2001, p. 130), foi possível observar que,
a função social da fala já é aparente durante o primeiro ano, isto é, na fase préintelectual do desenvolvimento da fala. Nessa fase, encontramos um rico
desenvolvimento da função social da linguagem. O contato social relativamente
complexo e rico da criança leva a um desenvolvimento sumamente precoce dos
―meios de comunicação‖. [...] Contudo, a descoberta mais importante sobre o
desenvolvimento do pensamento e da fala na criança é a de que, num certo
momento, mais ou menos aos dois anos de idade, as curvas da evolução do
pensamento e da fala, até então separadas, cruzam-se e coincidem para iniciar
uma nova forma de comportamento muito característica do homem.

É justamente aqui que encontramos a dificuldade para os(as) alunos(as) com DI e
os(as) alunos(as) com DAA, porque a fala ainda não se tornou intelectual – ou ainda
apresenta enorme dificuldade de compreensão – e o pensamento encontra-se
desconectado e não verbalizado. Esse momento, importante para todas as crianças, é
determinante, pois desperta a consciência do significado da linguagem e a vontade de
dominá-lo.
Suas falas são identificadas como ―sem sentido‖, pois as dificuldades são assim
vistas pela sociedade, um estereótipo que foi assim construído historicamente com
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base na capacidade produtiva e interlocutora. Mesmo entre as pessoas com outras
deficiências, elas são consideradas menos incapazes. De acordo com Silva (2000,
p.11):
para o deficiente físico existe a adequação arquitetônica; para o deficiente
visual, a adequação do sistema Braile em inúmeros instrumentos; para o
deficiente auditivo a linguagem de sinais está cada vez mais popularizada e,
mesmo sem o domínio desse código especifico, as pessoas se comunicam por
gestos. Todos esses deficientes têm um certo tratamento discriminatório pela
sociedade, mas eles de alguma maneira têm um lugar reconhecido para
enunciar, isto é, têm um lugar para produzir seus enunciados de forma legítima.
Mas o deficiente mental não tem esse lugar. Na organização dos discursos
produzidos pela sociedade ele não existe como lugar de enunciação, ele não é
um locutor autorizado, nem tem uma posição discursiva legítima – ele é
reduzido ao silêncio.

Nesse sentido, Vygotsky (1934/2001, p. 131), já havia afirmado que o momento
em que,
a fala se torna intelectual e o pensamento verbalizado, é caracterizado por dois
sintomas objetivos indiscutíveis, que nos permitem julgar se aconteceu ou não
essa mudança na evolução da fala, bem como - nos casos de retardamento
anormal do desenvolvimento - o quanto esse momento avançou no tempo em
comparação com o desenvolvimento de uma criança normal. Esses dois
momentos estão intimamente interligados e são os seguintes: 1) a criança que
sofreu essa mudança começa a ampliar ativamente o seu vocabulário,
perguntando sobre cada coisa nova (como isso se chama?); 2) dá-se a
consequente ampliação de seu vocabulário, que ocorre de forma extremamente
rápida e aos saltos.

Entretanto, quando esse desenvolvimento não acontece – pelo menos ainda não
aconteceu – e não se interligaram, não há os ―saltos‖ esperados em relação às crianças
ditas normais. Assim, o lugar de fala desses indivíduos não é considerado legítimo, pois
o atraso no seu desenvolvimento passa a ser visto como impossibilidade de viver nas
mesmas condições que os demais em sociedade, por não dominarem o uso dos
instrumentos necessários para a vida em uma sociedade baseada na produtividade. De
acordo com Fronza, Haag e Didó (2014, p. 208-209) na concepção de linguagem no
modelo socioecológico,
a avaliação das habilidades intelectuais não apenas é a que recebe maior
importância na avaliação da pessoa com suspeita de deficiência intelectual,
mas também, basicamente, se constitui por meio de uma atividade de
linguagem que depende da interação entre avaliador (por exemplo, um
psicólogo ou um psicopedagogo) e uma pessoa com suspeita de deficiência
intelectual. Nessa situação, de um lado, há um profissional com expectativa de
aplicar um teste de nível de inteligência a fim de mensurar, entre outras
capacidades, as de raciocínio, resolução de problemas, pensamento abstrato e
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compreensão de ideias complexas; de outro, há, geralmente, uma criança ou
um adolescente com histórico de fracassos escolares, problemas
socioambientais e baixa autoestima. Independentemente das características da
pessoa em avaliação, o teste depende da atividade linguística de ambos os
interlocutores, seja de compreensão, seja de expressão. A presença da
linguagem na avaliação das habilidades intelectuais é, portanto, fundamental e
inquestionável.

A classificação da deficiência intelectual, apesar de uma significância no aspecto
quantitativo, poderá, em termos qualitativos, estar prejudicando o(a) aluno(a) que é
classificado como com DI e que poderia ser um(a) aluno(a) com DAA. O uso de
instrumentos como os meios pelos quais a humanidade transforma a natureza e a si
mesmo, sob o capitalismo, tem uma objetividade declarada, ou seja, a produtividade.
Os indivíduos sem capacidade de produção – nos padrões desejados – por não
dominar os instrumentos e signos, são excluídos se não conseguirem de alguma forma,
minimamente, superar ―seu‖ déficit.
Há, assim, uma necessidade de entender – principalmente com os avanços
científicos no conhecimento sobre a plasticidade cerebral – como os(as) alunos(as) com
DI e os(as) alunos(as) com DAA, mas que apresentam comprometimentos na
comunicação são atendidos na escola, pois toda uma vivência histórica e cultural foi
desconsiderada, talvez por não terem compreendido o seu significado. A linguagem
ocupa um espaço importante no desenvolvimento do comportamento humano. Nas
palavras de Vygotsky (1924/1997, p. 139):
em todo o desenvolvimento social da criança desempenham um papel decisivo,
nos processos de substituição, os recursos auxiliares (linguagem, palavras e
outros signos), através dos quais a criança aprende a se estimular. O papel dos
recursos auxiliares, com os quais a criança se enriquece durante o seu
desenvolvimento, remete à segunda tese fundamental que caracteriza os
processos compensatórios, à tese sobre a comunidade como fator de
desenvolvimento das funções psíquicas superiores da criança normal e
39
anormal. (Grifos nossos)

Diante dessa heterogeneidade da vida cotidiana (comunidade), cujas relações
histórico-culturais imprimem nas pessoas uma vida social, de forma categórica, e com
regras de convivência socialmente aceitas é que os(as) alunos(as) com DI e os(as)
39

Tradução nossa. No original: “En todo el desarrollo social del niño desempeñan un papel decisivo, en los procesos
de sustitución, los recursos auxiliares (el lenguaje, las palabras y otros signos), mediante los cuales el niño aprende a
estimularse a sí mismo. El papel de los recursos auxiliares, con los que se va enriqueciendo el niño durante su
desarrollo conduce a la segunda tesis fundamental que caracteriza los procesos compensatorios, a la tesis sobre la
colectividad como factor de desarrollo de las funciones psíquicas superiores del niño normal y anormal.”
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alunos(as) com DAA estão inseridos, sendo desconsideradas as possibilidades do
desenvolvimento de suas funções psicológicas superiores, possibilitadas pela cultura.
Vygotsky (1924/1997) propôs que
devemos partir, portanto, das leis comuns do desenvolvimento infantil e, então,
estudar sua peculiaridade em relação à criança anormal. Esse deve ser o rumo
que nossa investigação seguirá também neste caso, considerando o problema
que nos interessa: a comunidade como fator de desenvolvimento da criança
anormal. Nem é preciso dizer que nos limitaremos apenas a uma exposição
sucinta dos princípios à luz dos quais também nos propusemos a examinar o
desenvolvimento da criança anormal. A tese fundamental que nos interessa
pode ser formulada da seguinte forma: a investigação das funções psíquicas
superiores, no processo de seu desenvolvimento, nos convence de que essas
40
funções têm uma origem social, tanto na filogênese quanto na ontogênese .

Dessa

maneira,

a

tese

vygotskyana

da

coletividade

como

fator

de

desenvolvimento das funções psíquicas superiores indicou o cuidado com a observação
detalhada e investigativa de tudo que envolve a vida desses alunos(as) fora do contexto
escolar,

podendo

um

apoio/assessoria

multiprofissional,

atuando

de

maneira

interdisciplinar, vir-a-ser a melhor forma de procurar nutrir ambientalmente os indivíduos
dessa ausência. Vygotsky (1924/1997, p. 144-145) chama atenção para a relação entre
a lesão orgânica e o ambiente, pois se um dificulta os estímulos o outro pode criar
fatores positivos para o desenvolvimento. Assim,
o desenvolvimento incompleto das funções superiores está ligado ao
desenvolvimento cultural incompleto da criança com retardo mental, à sua
exclusão do meio cultural, da "nutrição" ambiental. Por causa da insuficiência,
ele não sentiu a influência do meio envolvente de forma oportuna, por isso seu
atraso se acumula, se acumulam características negativas, complicações
adicionais na forma de desenvolvimento social incompleto, descaso
pedagógico. As complicações secundárias geralmente são o resultado de
educação incompleta. No ambiente onde cresce, consumiu menos do que
poderia; ninguém tentou aproximá-lo do meio ambiente; e se a criança teve
pouco contato com a comunidade infantil, complicações secundárias podem
41
surgir aqui .
40

Tradução nossa. No original: “Debemos partir, por eso, de las leyes comunes del desarrollo infantil y después
estudiar su peculiaridad en lo referente al niño anormal. Este debe ser el curso que siga nuestra investigación también
en este caso, al considerar el problema que nos interesa: la colectividad como factor de desarrollo del niño anormal.
Se sobreentiende que nos limitaremos sólo a una exposición sucinta de los principios a la luz de los cuales nos
disponemos a examinar también el desarrollo del niño anormal. La tesis fundamental que nos interesa puede ser
formulada en la siguiente forma: la investigación de las funciones psíquicas superiores, en el proceso de su
desarrollo, nos convence de que estas funciones tienen un origen social, tanto en la filogénesis como también en la
ontogénesis.”
41
Tradução nossa. No original: “EI desarrollo incompleto de las funciones superiores está ligado al desarrollo
cultural incompleto del niño mentalmente retrasado, a su exclusión del ambiente cultural, de la «nutrición»
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Organizar de forma científica todas as informações colhidas de forma colaborativa,
junto à comunidade do(a) aluno(a) por especialistas em diversos campos, pode auxiliar
os(as) professores(as) na mediação da aprendizagem, pois as informações do dia a dia
– não acessíveis aos(às) professores(as) no ambiente escolar – serão adicionadas às
informações colhidas na classe e proporcionar, assim, um maior conhecimento sobre a
realidade do(a) aluno(a) e ajustar o método de ensino-aprendizagem.
As relações cotidianas são, de alguma maneira, relatadas à escola através de
reuniões de pais, visitas dos familiares ou responsáveis, mais que, na maioria das
vezes, são relatos sem empoderamento técnico, fruto das visões das pessoas do seu
convívio ‒ que mesmo sendo extremamente importantes ‒ podem deixar escapar
detalhes importantes da vida extraclasse, aspectos do cotidiano dos(as) alunos(as) com
DI e dos(as) alunos(as) com DAA. Aspectos esses, que podem ser muito importantes,
pedagogicamente, para o desenvolvimento educacional e que podem ser revisitados, a
partir visão de cada um(a) dos(as) profissionais da equipe multiprofissional.
Tais informações podem ser essenciais no trabalho diário da escola, pois não
basta que esses alunos(as) sejam colocados juntamente com alunos(as) mais
desenvolvidos(as) e/ou com o(a) professor(a) mediando a aprendizagem para que
eles(as) também se desenvolvam, mas é, sim, necessário qualificar esse processo. Ou
seja, entra aqui o conceito de Vygotsky de zona do desenvolvimento proximal (ZDP): a
distância entre o nível de desenvolvimento real ‒ o que a criança costuma fazer sozinha
‒ e o nível de desenvolvimento potencial ‒ a solução de problemas com ajuda do par
mais avançado. Segundo Fidalgo e Magalhães (2017, p. 67), continuamos formando
pessoas que passam pelos bancos escolares sem que a educação tenha
transformado as suas vidas em nada. Se pensarmos em teorias que circulam
nas escolas e nos documentos de formação de professores e da organização
das escolas, encontramos o tempo todo, discussões sociohistóricas (pelo
menos os conceitos de par mais experiente e aprendizagem pela interação no
espaço de conflito que é a zona de desenvolvimento proximal). No entanto,
quem seria o par mais experiente na relação professor-aluno? Seria sempre o
professor? No que diz respeito à necessidade educacional específica, quem
sabe como o aluno aprende? Não seria o pai ou o aluno? Se questionados,
muitos professores diriam que sim. No entanto, estes continuam sendo
ambiental. A causa de la insuficiencia, no sintió oportunamente la influencia del ambiente circundante, a
consecuencia de lo cual su retraso se acumula, se acumulan las características negativas, las complicaciones
adicionales en forma de un desarrollo social incompleto, de una negligencia pedagógica.”
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formados para acreditar que é deles apenas que deve partir a solução para
todos os problemas que encontram na sala de aula.

No entanto, é justamente pela necessidade de se aprimorar a formação, no
sentido de aprofundar as discussões de teorias e práticas educacionais, para que o(a)
professor(a) não fique sozinho(a) na tarefa de desenvolvimento e na mediação da
aprendizagem, que informações da realidade vivida por esses alunos(as) podem ser
―iluminadas‖ através da interdisciplinaridade da equipe multiprofissional.
Em recentes debates, muito tem se debatido/discutido sobre a flexibilização do
currículo como forma de possibilitar a aprendizagem dos(as) alunos(as) com
deficiências, porém, conforme Pinheiro (2018, p. 3),
ao se falar em currículo na educação inclusiva, queremos destacar que não
significa recriá-lo, com supressão de conteúdos ou eliminação de disciplinas,
como se os alunos com NEEs, não pudessem aprender como os demais. Ao
contrário, trata-se de adequá-lo, considerando as especificidades desses
alunos, focalizando as suas capacidades (e não o que lhes falta) e a zona de
desenvolvimento proximal; que é definida em termos Vygotskyanos, como a
distância entre o nível de aprendizagem real e o nível de aprendizagem
potencial.

A ZDP, como compreendida, pressupõe que só o adulto em situação de ensinar
(o/a professor/a, por exemplo) é que é o par mais experiente, mas mais experientes são
todos os que interagem na situação de ensino-aprendizagem, dependendo sempre em
relação a que se é mais experiente. A escola, ao pressupor que é sempre o(a)
professor(a) o par mais experiente, está levando em conta os conteúdos escolares
apenas e, dessa forma, colocando um peso ainda maior na função do(a) professor(a).
Se ele(a) é o(a) único(a) par mais experiente na sala de aula, então, ele(a) deve
se virar para dar conta de tudo o que acontece na aula: se o(a) aluno(a) tem deficiência,
o(a) professor(a) tem que dar conta porque é o par mais experiente, se o(a) aluno(a)
chora e precisa de um cuidado psicológico, o(a) professor(a) tem que dar conta porque
é o par mais experiente, se há bullying na sala de aula, o professor tem que dar conta,
etc.
Qualificar mais adequadamente esse conceito se faz necessário para melhorar o
entendimento sobre a zona de desenvolvimento proximal. Por isso, fazendo uma crítica
à ―popularização‖ do conceito vygotskyano da zona de desenvolvimento proximal,
Chaiklin (2011, p. 661) observa que
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a concepção comumente difundida sobre a zona de desenvolvimento próximo
pressupõe uma interação em uma tarefa entre uma pessoa mais competente e
uma pessoa menos competente, de forma que a pessoa menos competente se
torne autonomamente proficiente naquilo que de início era uma tarefa realizada
conjuntamente.

Ao desenvolver essa crítica, o autor divide o tema em três aspetos chamados de
pressupostos da generalidade, assistência e potencial, e propõe uma análise mais
criteriosa, onde explica que ―não é a competência em si da pessoa mais conhecedora
que se mostra importante; o importante é compreender o significado da assistência em
relação à aprendizagem e desenvolvimento da criança‖ (CHAIKLIN, 2011, p. 662).
Assim, ao proporcionar outros caminhos, ajudar a elucidar e qualificar, através da
interdisciplinaridade multiprofissional da educação especial na perspectiva inclusiva,
poder-se-ia auxiliar ‒ apoiando e assessorando ‒ através de informações dessa
vivência, os(as) professores(as) na mediação da aprendizagem dos(as) alunos(as) com
DI e alunos(as) com DAA, estes os mais prejudicados com o processo de inclusão
educacional no momento.

1.2

Processos históricos de exclusão: a explicação fisiológica e
ontológica em disputa

Esta subseção objetiva discutir alguns conceitos de exclusão social e, a partir daí,
discutir como se justificava a exclusão social dos indivíduos considerados ―marginais‖,
da escola – pois os(as) alunos(as) com deficiência foram deixados à margem da
sociedade – e, assim, explicar como a padronização do que seria ―normal‖ e ―anormal‖
em sociedade foi pensada. Na sequência demostraremos como a escola, na atualidade,
manteve uma exclusão disfarçada de democrática para os(as) alunos(as) com
deficiência e, para tanto, utilizaremos o mesmo parâmetro conceitual de Bourdieu
(1998) – o conceito de excluídos no interior.
Pierre Bourdieu (1998), ao analisar o processo educacional francês até a metade
do século XX, identificou uma estabilidade muito grande, com uma seleção – com base
social – que eliminava precocemente as crianças advindas das famílias mais
empobrecidas da escola, que, assim, se convenciam de que a escola não era para elas.
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Esse processo brutal de seleção que excluía os(as) alunos(as) oriundos(as) das
famílias culturalmente desfavorecidas, e que era amplamente aceita pela sociedade,
começou a mudar a partir da obrigatoriedade de matricular todas as crianças até 16
anos no sistema escolar francês. Segundo Bourdieu (1998, p. 220),
entre as transformações que afetaram o sistema de ensino a partir dos anos 50,
uma das que tiveram maiores consequências foi, sem nenhuma dúvida, a
entrada no jogo escolar de categorias sociais que, até então, se consideravam
ou estavam praticamente excluídas da Escola, como os pequenos
comerciantes, os artesãos, os agricultores e mesmo [...] os operários da
indústria; processo que implicou uma intensificação da concorrência e um
crescimento dos investimentos educativos por parte das categorias que já
utilizavam, em grande escala, o sistema escolar.

Entretanto, essa escola com aparência de igualdade de oportunidades que foi
revelada posteriormente como sendo a mesma escola conservadora de antes, que
continuou com um processo de seleção – aceito pelos alunos(as) e suas famílias, com
base numa hierarquização do processo escolar (primário, secundário e superior)
semelhante à hierarquia social francesa – tinha a sua justificativa baseada na crença,
em dons e méritos individuais, que não eram atributos de todos e, dessa maneira,
inculcando nos(as) alunos(as) das famílias menos favorecidas que eram eles(as) o
―problema‖, pois não foram feitos para ―essa‖ escola.
Assim, a euforia inicial de uma educação libertadora e democrática passa a
institucionalizar uma exclusão branda, uma vez que todos podem ser incluídos na
escola, porém excluídos no interior, ou seja, uma exclusão imperceptível e gradual
despercebida tanto por quem sofre quanto por quem pratica – uma violência simbólica.
Explicando de outra forma, estar matriculado(a) não significava estar apto(a) a
acompanhar, em nível de igualdade com os(as) demais alunos(as) os conceitos,
conhecimentos e saberes organizados e disponibilizados pela escola.
Bourdieu (1998) verificou que, na prática, a escola continuava a considerar um
Capital Cultural, ou seja, uma herança cultural transmitida por via indireta e no convívio
familiar, que eram consideradas como condições para o desenvolvimento escolar.
Entretanto, os(as) alunos(as) das classes menos favorecidas, que não possuíam tais
atributos cobrados na escola, permaneciam de fora das reais chances de serem
incluídos(as) nos postos de trabalho ou com possibilidade de ascender a cargos mais
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elevados nas empresas francesas, porém mantendo a instituição escolar disfarçada de
um caráter democrático, pois, para o autor,
os alunos ou estudantes provenientes das famílias mais desprovidas
culturalmente têm todas as chances de obter, ao fim de uma longa
escolaridade, muitas vezes pagas com pesados sacrifícios, um diploma
desvalorizado; e, se fracassam, o que segue sendo seu destino mais provável
são voltados a uma exclusão, sem dúvida, mais estigmatizante e mais total do
que era no passado: mais estigmatizante, na medida em que, aparentemente
tiveram ―sua chance‖ e na medida em que a definição da identidade social
tende a ser feita, de forma cada vez mais completa, pela instituição escolar; e
mais total, na medida em que uma parte cada vez maior de postos no mercado
do trabalho está reservada, por direito, e ocupada, de fato, pelos detentores,
cada vez mais numerosos, de um diploma (BOURDIEU, 1998, p. 221).

Podemos compreender, dessa forma, que a escola é uma instituição que tem
relações no tempo e espaços vividos e, se hoje os investimentos em educação
proclamam que todas as classes e grupos sociais têm vagas garantidas, a discussão
então é sobre a equidade na qualidade da educação e como os(as) alunos(as) com DI
e os(as) alunos(as) com DAA são percebidos(as). Não basta a educação estar
assegurada em documentos, pois as aparências podem não espelhar a realidade.
Assim, se antes a exclusão tinha seu foco apenas nas condições econômicas e sociais,
agora são somadas as condições biológicas e culturais. De acordo com Bourdieu
(1998, p. 223), há sempre razões para que
as mais altas instituições escolares e, em particular, aquelas que conduzem às
posições de poder econômico e político, continuem sendo exclusivas como
foram no passado. E fazem com que o sistema de ensino, amplamente aberto a
todos e, no entanto, estritamente reservados a alguns, consiga a façanha de
reunir as aparências da ―democratização‖ com a realidade da reprodução que
se realiza em um grau superior de dissimulação, portanto, com um efeito
acentuado de legitimação social.

É nesse contexto de democratização, que insinuou a possibilidade de participação
de todos os cidadãos ‒ como o sistema educacional francês dos anos 50 ‒ que
atualmente, temos o conceito de educação para todos, ou seja, uma educação inclusiva
para as pessoas com deficiência. Uma escola onde tanto os(as) alunos(as) com DI
quanto os(as) alunos(as) com DAA são matriculados(as) nas mesma classes que os(as)
demais; entretanto, permanecem sérios questionamentos sobre se é verdadeiro esse
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aspecto democrático, pois o ensino-aprendizagem é muito mais que apenas permitir as
matrículas destes(as) alunos(as) nas classes comuns.
Há, realmente, um sistema inclusivo apoiado em normativas, com semelhanças ao
processo de inclusão social analisado por Bourdieu (1998) e que, portanto, tem a
obrigatoriedade de garantir a matrícula de todos os(as) alunos(as) na escola,
objetivando uma escola inclusiva e um sentido democrático.
Entretanto, a matrícula dos(as) alunos(as) com DI e dos(as) alunos(as) com DAA
no sistema escolar não garante efetivamente o acesso a níveis mais elevados de
ensino e aprendizagem. Nesse processo de inclusão escolar, os(as) alunos(as) com DI
e os(as) alunos(as) com DAA estão nas diversas etapas da escolaridade em classes
comuns, mas professores(as) e familiares denunciam a falta da qualidade da educação
ofertada para eles. Ou seja, a questão é mais do que aquilo que realmente então
aprendendo e se estão mesmo aprendendo, a questão é como poderão aprender.
Ao não conseguir se apresentar à sociedade como uma instituição realmente
democrática, ou seja, oferecendo aos(às) alunos(as) com e sem deficiências as
mesmas possibilidades de desenvolvimento educacional, devido à falta de estrutura
adequada de ensino-aprendizagem para todos(as) estudantes, a escola é acusada de
promover uma inclusão mascarada de democrática ‒ semelhante à denunciada por
Bourdieu ‒ promovendo, apenas, os novos excluídos no interior.
Da mesma maneira que os(as) alunos(as) das camadas menos favorecidas da
sociedade francesa, que conseguiram frequentar a mesma escola que os(as)
alunos(as) mais afortunados(as), mas continuaram excluídos, hoje, no Brasil, os(as)
alunos(as) com DI e os(as) alunos(as) com DAA estão sendo submetidos ao mesmo
processo, ou seja, frequentando a mesma escola que os(as) alunos(as) sem
deficiência, mas também apresentando baixíssimo desenvolvimento no ensinoaprendizagem.
Dessa forma, a diferença de desenvolvimento apresentada pelos(as) alunos(as)
com DI e pelos(as) alunos(as) com DAA é justificada como sendo uma ―incapacidade‖
individual, com base no conceito de anormalidade como doença e aferida por
diagnóstico médico. Ao se referir a um defeito na formação biológica e, por isso, ser
discriminados(as) e apontados(as) como se fossem por incompetência deles(as)
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próprios(as) – por não acompanharem o restante da turma – essa rotulação acaba
aceita pelos familiares e também pela comunidade, ou seja, um rótulo que atesta uma
diferença negativa, afinal trata-se de um parecer da área médica, sendo por isso
culturalmente ―incontestável‖.
Com a intenção de normatizar e, assim, justificar a necessidade de estabelecer
onde começa a saúde e termina a doença, entram em cena a fisiologia42 e a medicina,
interpretando que, ao apresentar uma diferença de funcionamento, o indivíduo passa a
ser visto como o diferente, o deficiente, o anormal, ou seja, alguém portador de uma
patologia, de uma doença, que pode ser, portanto, curada.
Se for doença, então é definida como uma espécie de possessão, como algo
estranho que fora introduzido no corpo do indivíduo, causando-lhe um mal e, logo, ao
expulsar esse algo estranho do corpo, voltar-se-ia ao estado normal de saúde
(CANGUILHEM, 2009). Constrói-se, inclusive, uma hierarquização baseada na maior ou
menor facilidade de localizar seus sintomas. A doença, assim, é definida como uma
perturbação do equilíbrio e da harmonia do corpo, pois não está associada a uma parte
do corpo e sim ao corpo inteiro, ao homem como um todo. A doença seria então um
esforço da natureza sobre o homem para um novo equilíbrio, ou seja,
o organismo desenvolve uma doença para se curar. [...] A doença difere da
saúde, o patológico, do normal, como uma qualidade difere de outra, quer pela
presença ou ausência de um princípio definido, quer pela reestruturação da
totalidade orgânica. Essa heterogeneidade dos estados normal e patológico
ainda é compreensível na concepção naturista que pouco espera da
intervenção humana para a restauração do normal. A natureza encontraria os
meios para a cura. Contudo, em uma concepção que admite e espera que o
homem possa forçar a natureza e dobrá-la a seus desejos normativos, a
alteração qualitativa que separa o normal do patológico era dificilmente
sustentável. [...]. Dominar a doença é conhecer suas relações com o estado
normal que o homem vivo deseja restaurar, já que ama a vida. Daí a
necessidade teórica, mas com prazo técnico diferido, de fundar uma patologia
científica ligando-a à fisiologia. (CANGUILHEM, 2009, p. 13).

É justamente por isso que não é possível equiparar a deficiência à doença, como
se possuir uma deficiência significaria possuir uma doença, uma mal43. Entretanto, as
42

“A Fisiologia é uma ciência biológica que estuda as funções (físicas, orgânicas, bioquímicas) dos seres vivos. A
palavra é de origem grega, onde physis significa natureza e logos significa estudo ou conhecimento. Essa ciência
reúne importantes princípios da física, química e matemática, dando sentido às interações dos elementos básicos de
um ser vivo com o meio ambiente” (OLIVEIRA; NETO, 2015, p. 89).
43
“A identidade real dos fenômenos vitais normais e patológicos, aparentemente tão diferentes e aos quais a
experiência humana atribuiu valores opostos, tornou-se, durante o século XIX, uma espécie de dogma,
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pessoas com deficiência têm uma referência na CID, ou seja, são classificadas como
―portadoras‖ de algo, logo, estão fora da norma. A própria palavra deficiência44 já tem
esse significado na medicina, entendida como imperfeição, falta, lacuna, deformação
física ou insuficiência de uma função física ou mental.
Ao contrário do que é defendida hoje na educação inclusiva, a escola do século
XIX era pautada simplesmente em visões médicas, pois havia a necessidade de
afirmação científica pautada entre o normal e o patológico. Isso se tornou um dogma
pelo qual tanto a filosofia, quanto a psicologia passaram a ter a necessidade da
validação da ―autoridade‖ dos médicos e biólogos. No passado havia critérios para
identificar os indivíduos que tinham capacidade de se submeter às normas, daqueles
que não possuíam essa capacidade – os ―anormais‖ – que tinham de ser excluídos da
vida em sociedade.
Nesse grupo dos que eram afastados do convívio estavam incluídos os loucos e
dementes45. Foucault (1978) lembra que foi a partir do século XVIII, que o processo de
classificação científica dos indivíduos garantiu uma nova forma de disciplinar e controlar
a sociedade, enquanto aqueles que fugiam ao padrão eram considerados, então,
anormais, portadores de uma patologia social.
Sendo uma patologia, na medicina clínica, o médico passou a ser o responsável
pela operação de uma verdadeira máquina de ―curar‖, trabalhando com um vago
conceito de saúde e procurando eliminar a doença. O foco era o corpo do doente e o
objetivo, como trazer esse corpo de volta ao normal, ou seja, qual a possibilidade de se
chegar à cura. Esse padrão de normalidade passou a ser um parâmetro para toda a
sociedade e a medicina ganhou uma nova dimensão política de controle social, não
deixando de levar em consideração, claramente, alguns componentes culturais.
Portanto, conforme Canguilhem (2009, p. 71),
se o normal não tem a rigidez de um fato coercitivo coletivo, e sim a flexibilidade
de uma norma que se transforma em sua relação com as condições individuais,
é claro que o limite entre o normal e o patológico torna-se impreciso. [...] A
fronteira entre o normal e o patológico é imprecisa para diversos indivíduos
cientificamente garantido, cuja extensão no campo da filosofia e da psicologia parecia determinada pela autoridade
que os biólogos e os médicos lhe reconheciam.” Canguilhem (2009, p. 14).
44
Cf.:< https://dicionario.priberam.org/defici%C3%AAncia>, acessado em 21 de março de 2022.
45
Neste trabalho não é discutida a doença mental nem transtornos psiquiátricos: a alusão aqui tem apenas como
objetivo demonstrar os caminhos percorridos nos primórdios científicos na classificação dos indivíduos.
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considerados simultaneamente, mas é perfeitamente precisa para um único e
mesmo indivíduo considerado sucessivamente. Aquilo que é normal, apesar de
ser normativo em determinadas condições, pode se tornar patológico em outra
situação, se permanecer inalterado.

Na tentativa de encontrar um padrão, e também tentar fixar esse limite entre o
normal e o patológico, além da medicina já empoderada, entrou no jogo a psicologia e,
dessa maneira, as teses psicológicas associadas às teses essencialmente eugenistas
transformaram os primeiros testes psicométricos em verdadeiras ―armas‖ de controle
social e político, principalmente nos Estados Unidos, utilizados por psicólogos
concebidos como verdadeiros ―engenheiros sociais‖. A questão então era como criar
uma regra e impô-la socialmente. Como define Canguilhem (2009, p. 109),
uma norma, uma regra, é aquilo que serve para retificar, pôr de pé, endireitar.
―Normar‖, normalizar é impor uma exigência a uma existência, a um dado, cuja
variedade e disparidade se apresentam, em relação à exigência, como um
indeterminado hostil, mais ainda que estranho. Conceito polêmico, realmente,
esse conceito que qualifica negativamente o setor do dado que não cabe na
sua extensão, embora dependa de sua compreensão. [...] Em resumo, sob
qualquer forma implícita ou explícita que seja, as normas comparam o real a
valores, exprimem discriminações de qualidades de acordo com oposição polar
de um positivo e um negativo.

Nessa disputa de campo, por imposição de uma norma, e com o advento da
psicologia com esta ―arma‖ poderosa em mãos, os testes psicométricos – juntamente
com a escala psicométrica de Binet46 ‒ são usados como forma de medir a inteligência,
com rapidez e objetividade, tornando-se o instrumento ideal para os(as) psicólogos(as)
legitimarem o seu trabalho. As pessoas com DI e as pessoas com DAA estão entre as
suas primeiras ―vítimas‖, pois é preciso diferenciá-las em relação às ditas ―normais‖; e
os(as) psicólogos(as), dessa forma, ganharam mais uma batalha nessa luta. O campo
científico entrou definitivamente em disputa ‒ pelo objeto e por interesses específicos ‒
tanto para a medicina quanto para a psicologia.
Entretanto, a necessidade de se utilizar um instrumento capaz de identificar os
indivíduos ―indesejados‖ e os testes psicométricos vistos como uma poderosa
ferramenta de políticas públicas – utilizados em grande escala e como forma de
46

Alfred Binet foi um pedagogo e psicólogo francês que ficou conhecido por sua contribuição no campo da
psicometria, sendo considerado o inventor do primeiro teste de inteligência, a base dos atuais testes de QI.
<http://pt.dbpedia.org/resource/Alfred_Binet> acessado em 05 mai. 2022. Mas foi Francis Galton, primo de Charles
Darwin, quem ao concluiu que a inteligência é uma característica hereditária foi considerado precursor da utilização
de testes para validar práticas eugenistas.
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selecionar os indivíduos anormais e quais as causas dessa anormalidade – são cada
vez mais empoderados e tanto a medicina quanto a psicologia cortejadas socialmente.
Conforme Silva M. (2010, p. 57),
quando o psicólogo alemão Louis William Stern (1871-1938) substitui a
expressão ‗nível mental‘ por ‗idade mental‘ e sugere dividi-la pela idade
cronológica para obter uma expressão mais precisa do grau em que o
examinado se situava acima ou abaixo da média para sua idade – o Quociente
de Inteligência – abre a possibilidade de quantificação dos resultados da escala.
Introduzido nos Estados Unidos com essa contribuição, o método de Binet sofre
duas modificações centrais: quanto ao espírito do método e quanto ao espectro
de aplicações. Isso faz com que seu nome passe a ser associado à
mensuração da inteligência e fatalmente incluído nos capítulos sobre usos e
abusos da Psicologia. (Grifos nossos).

Historicamente os indivíduos indesejados passaram da simples eliminação em
sociedades mais remotas, para a necessidade de controle de circulação em sociedades
modernas (hospitais, prisões, manicômios, classes e escolas especiais etc.). Assim,
nessa disputa do campo científico, as pessoas com DI e as pessoas com DAA
necessitavam ser identificadas para verificar a possibilidade de integração, a partir da
intervenção no processo de desenvolvimento da aprendizagem.
Nesse sentido, as escolas especiais surgiram como possibilidades de integração à
sociedade; entretanto, referindo-se às escolas e discutindo o conceito de instituição
total de Goffman (1963), Fidalgo (2018, p. 193) faz um adendo a essa conceituação.
Segundo ela,
é bem verdade que os alunos não residem nas escolas – e nesse sentido
estaríamos longe de ser uma instituição total. No entanto, também é verdade
que as escolas têm, cada vez mais, aumentado seus muros, fortalecido seus
sistemas de segurança e diminuído as permissões para os alunos saírem fora
do horário estipulado ou para os pais visitarem as escolas (o que é mais
complicado porque o pai deixou de ser parceiro da escola). Além disso, na
escola as crianças se alimentam e, muitas vezes, aprendem algum ofício. Tudo
isso poderia ser natural, não fosse o desabafo que fazem as educadoras.
Parece-me que seus desabafos se referem a uma inclusão que poderia servir à
manutenção de um tipo de exclusão – a da criança que ―eu soco‖ na escola,
junto com todos os outros, mas aos quais não ofereço um trabalho pedagógico,
o que, [...] poderia significar um problema a mais para o espaço escolar, mas
não exatamente um contexto de inclusão. A isso Gentili, discutindo Castel,
chama de ―segregar incluindo‖.

Entretanto, em relação à educação e ao processo de ensino-aprendizagem existe
uma ciência que se debruça especificamente nessa discussão: a pedagogia. Apesar de
sua origem na antiga Grécia, foi somente nos séculos XVII e XVIII que os processos

62

pedagógicos ganharam importância e passou-se a desenvolver mais pesquisas e
reflexões envolvendo métodos de ensino. Nessa disputa de campo científico, com os
avanços nos processos de desenvolvimento de ensino-aprendizagem, no final século
XX, a pedagogia emergiu como uma forte concorrente e buscando para si, seu lugar
enquanto ciência. Segundo Bourdieu (1983, p. 119-120),
sabe-se que em cada campo se encontrará uma luta, da qual se deve, cada
vez, procurar as formas específicas, entre o novo que está entrando e que tenta
forçar o direito de entrada e o dominante que tenta defender o monopólio e
excluir a concorrência. Um campo, e também o campo científico, se, define
entre outras coisas através da definição dos objetos de disputas e dos
interesses específicos que são irredutíveis aos objetos de disputas e aos
interesses próprios de outros campos [...] e que não são percebidos por quem
não foi formado para entrar neste campo [...] Para que um campo funcione, é
preciso que haja objetos de disputas e pessoas prontas para disputar o jogo,
dotadas de habitus que impliquem no conhecimento e no reconhecimento das
leis imanentes do jogo, dos objetos de disputas, etc. (Grifos nossos)

Foi nesse sentido, ou seja, a partir do desenvolvimento de pesquisas em
pedagogia em inúmeras áreas da educação e, especificamente, em educação especial
que a disputa por capital científico nessa área se intensificaram, ou seja, é o novo
forçando entrada no debate. Discutido a teoria dos campos, em uma pesquisa de
psicologia social, sob a perspectiva dos usos sociais da ciência de Bourdieu, Silva M.
(2010, p. 16), entende que
um campo científico, como todo campo social, é um campo dinâmico
determinado pela configuração das forças que o compõem e pelo embate entre
elas. A dominação de determinadas forças sobre outras, em um dado momento,
se dará no sentido de conservar ou transformar o campo. Trata-se de um
espaço relativamente autônomo, com regras próprias, criado por seus agentes.
Sua existência se deve às relações objetivas que se configuram entre os
agentes; os princípios do campo são determinados pela estrutura dessas
relações e definem o conjunto de objetos relevantes para os que participam do
campo, estabelecendo o que deve ser pesquisado, as questões merecedoras
dos esforços dos pesquisadores e aquelas que não merecem atenção. Essa
estrutura pressionará todos os agentes presentes no espaço, mas a intensidade
da pressão será maior sobre os que têm menos força no campo. (Grifos
nossos)

A pedagogia, como novo agente na disputa de campo, juntamente com o apoio
das diversas áreas de licenciaturas querem reconhecimento científico, pois enquanto
agentes que trabalham diretamente com o processo de ensino-aprendizagem, não
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aceitam mais serem tratados como uma ciência de apoio ou subalterna. Ainda segundo
Silva M. (2010),
o agente é identificado como detentor de capital científico pelos demais agentes
no interior do campo graças ao reconhecimento de sua competência, o que lhe
assegura o status de ―autoridade‖ nesse espaço. O agente portador de um bom
volume de capital científico terá mais oportunidades para estabelecer as regras
do jogo, definir como se dará a distribuição dos lucros no jogo e as leis que
estabelecerão, por exemplo, por que vale a pena escrever sobre um
determinado tema, e não outro, ou por que se deve divulgar a produção em
determinadas publicações, e não outras. Ou seja, portadores de grande volume
de capital científico terão maior facilidade para conformar o campo aos seus
desejos, uma vez que sua autoridade é consenso entre seus pares. (Grifos
nossos)

O embate entre a medicina, a psicologia e a pedagogia não precisa de
vencedores, mas sim de consenso e respeito para com as novas perspectivas da
atualidade, ou seja, como lidar com a intersecção dos conhecimentos produzidos
acerca do desenvolvimento do ensino-aprendizagem dos(as) alunos(as) com DI e
dos(as) alunos(as) com DAA.
As transformações no campo científico e a história da medicina como a ciência
que tem o poder de saber mais sobre o nosso corpo, mais inclusive do que nós
mesmos, e juntamente com a ideia de uma educação a cargo do Estado – com um
conteúdo comum a todos e de acordo com parâmetros pedagógicos – passou-se a ter
como objetivo um padrão de escola para atender a todos.
Dessa maneira, acreditando que a escola sabe melhor ensinar, porque tem a
capacidade de saber quais são os conteúdos e a didática adequada, desde que sejam
alunos(as) dentro do ―padrão‖ socialmente aceito, ampliaram a aceitação dos testes.
Esses testes, aplicados em grande escala, serviram tanto para controle de imigração
nos Estados Unidos ‒ no final do século XIX ‒ quanto para identificação dos potenciais
de aprendizagem, separando, assim, quem tem capacidade para desenvolvimento e
acompanhamento das políticas educacionais e aqueles que não os têm.
Na aplicação educacional, os(as) alunos(as) com DI e alunos(as) com DAA são os
principais atingidos, concentrando inclusive um número maior de alunos(as) nas
escolas públicas, ou seja, entre as classes menos favorecidas, as quais têm grande
dificuldade de serem atendidos pelas poucas políticas públicas existentes. É nesse
sentido que a pedagogia – enquanto ciência da educação – precisa intervir. Ainda

64

segundo Silva M. (2010, p. 62), um diretor de departamento de pesquisa de uma escola
para deficientes mentais nos Estados Unidos aplicou o teste de Binet-Simon em larga
escala:
Os resultados mostram uma grande amplitude de resultados entre as crianças
deficientes e, para sua surpresa, entre as crianças das escolas públicas de
modo geral. Isso o leva a dar início a uma campanha pela testagem nessas
escolas, para identificar e encaminhar as crianças com resultados insatisfatórios
para escolas especiais; também abre cursos para treinar professores no uso da
escala e distribui milhares de cópias entre seus colegas, em todo o país.

O resultado foi uma porta escancarada para a ampliação de ações eugenistas nos
Estados Unidos, associando a hereditariedade e a deficiência intelectual, um estudo
enviesado e com grandes falhas metodológicas, pois não são considerados fatores
ambientais e culturais, mas que ganhou uma forte adesão de público, assim como
obteve admiradores, tanto em campanhas de esterilização quanto na constituição de
espaços segregados para essas pessoas em hospitais, manicômios, asilos e, para
os(as) alunos(as) com deficiência, nas classes e escolas especiais. No Brasil teremos
muitos adeptos dessa visão na educação. Diversas áreas profissionais procuram a
psicologia como base de sustentação prática e, conforme GOMES (2004, p. 60),
as bases para a implantação da psicologia como prática profissional autônoma
no Brasil foram claramente estabelecidas entre os anos 1920 e 1962.
Profissionais das mais diferentes áreas buscavam na psicologia elementos
básicos para o incremento de suas práticas. Os médicos recorriam à psicologia
para fundamentar programas preventivos de saúde mental, e de recursos
técnicos para a definição de diagnóstico. Os educadores buscavam na
psicologia os fundamentos teóricos para uma prática pedagógica científica.

A cultura hegemônica do ―primeiro mundo‖, seguida por uma classe dominante
que a via como alinhada a seus interesses, chega à sala de aula e nos leva, conforme
afirma Fidalgo (2005, p. 191),
à formação da escola brasileira e seus conceitos funcionais, que dividiam a
população estudantil entre pensadores e reprodutores de pensamentos, entre
teóricos e práticos, ou, para ser mais precisa, entre acadêmicos, políticos e
colarinhos brancos em geral e os trabalhadores braçais. Isso se justificava
pelos conceitos eugênicos de constituição hereditária, biológica, bastante
documentados em textos do início do século XX, no início do Brasil republicano.

Assim como nos Estados Unidos, os testes ajudaram a favorecer, no Brasil, a
visão eugênica de sociedade, pela qual ―os alunos aprendem a receber a concessão de
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uma cidadania, embora parcial, na medida em que recebem do Estado apenas alguns
direitos‖ (FIDALGO, 2005, p. 197); um modelo de escola que transforma o(a) aluno(a)
em um adulto com habilidades imprescindíveis para o mundo do trabalho, sendo as
pessoas com DI e as pessoas com DAA tratadas como subcategorias. Ainda conforme
Fidalgo (2005, p. 193-194),
o problema escolar que temos é então resultado de que, longe de ser um
espaço para formação de pessoas pensantes, movidas por e movedoras dos
ambientes, pessoas que se compreendem como sócio-historicamente
constituídas a partir de conflitos constantes que as forçam a re-significar os
conceitos, colaborativamente, a escola que temos constitui-se como espaço de
reprodução da concepção estratificada – fundada ainda no Brasil Império e
início da República – de que a uns caberia o pensar; a outros, o agir, dividindo
(1) a sociedade pelas aptidões dos indivíduos que as compõem e (2) as escolas
pelas funções sociais que esses indivíduos devem ocupar.

Para que houvesse um equilíbrio, pelo menos momentaneamente, na correlação
de forças dentro desse campo em disputa, a educação de alunos(as) com deficiência,
especificamente dos(as) alunos(as) com DI e dos(as) alunos(as) com DAA do ponto de
vista do ensino-aprendizagem, abriu-se um grande debate sobre a educação especial
na perspectiva inclusiva e sobre como deveriam ser os procedimentos para educação
dos(as) alunos(as) ―diferentes‖, para que a pedagogia – como ciência que tem como
objeto o estudo sobre o processo de ensino e aprendizagem – tenha de fato a sua
devida importância respeitada.
Após a I Guerra Mundial e a existência de muitos mutilados em batalhas, houve
uma busca por direitos e reinserção na vida social, uma cobrança por atendimento de
saúde, ofertas de oportunidades de empregos e o surgimento de associações de
defesa dos sequelados de guerra. O fortalecimento do movimento, com algumas
vitórias alcançadas junto às autoridades governamentais e maior visibilidade política,
fomentou pesquisadores de diversas áreas a pensarem como incluir os sequelados e
as pessoas com deficiência física também nas escolas. Posteriormente, essa
reivindicação foi ampliada para os outros tipos de deficiência e síndromes.
Embora saibamos que não é possível colocar doenças mentais e psíquicas na
mesma categoria de deficiências intelectuais, na época o que ocorreu foi que as
pesquisas médicas e psicológicas sobre a doença mental ampliaram e incluíram as
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discussões sobre os(as) alunos com DI e dos(as) alunos(as) com DAA, cujo histórico
será analisado na próxima subseção.

1.3

Fundamentos da educação especial na perspectiva da educação
inclusiva: histórico, legislação e políticas públicas

De vítimas do abandono à negligência de atendimentos em anexos de hospitais
psiquiátricos, até a internação em instituições especializadas, a história das pessoas
com deficiência foi construída gradativamente. As pessoas com deficiências físicas
passaram a exigir igualdade de tratamento, principalmente entre os sequelados da I
Guerra Mundial na Europa, sendo ampliada para todas as pessoas com outros tipos de
deficiência em outros países, que, apesar de não serem sequelas físicas da guerra,
necessitavam de algum tipo de proteção.
Marco importante foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948),
elaborada pela Comissão de Direitos Humanos que deu significado à expressão direitos
humanos e liberdades fundamentais para todos. Assim, surgiram movimentos nos
países escandinavos, na década de 1950, com o princípio da normalização, exaltando
que as pessoas com deficiência deviam viver uma vida normal, ou seja, um movimento
de inserção social, posteriormente conhecido como Paradigma da Integração, que se
espalhou rapidamente por toda a Europa nas décadas de 60 e 70 do século passado.
Os movimentos das pessoas com deficiência pressionaram por uma convenção
especial, denunciaram as limitações da integração e ganharam visibilidade mundial,
(GONÇALVES, 2012) lançando assim as bases para o conceito de sociedade inclusiva,
que veio ampliar a discussão sobre a inclusão em todas as áreas da sociedade. Tais
movimentos ganharam força com a proclamação do Ano Internacional das Pessoas
deficientes em 1981, pela Organização das Nações Unidas (ONU). A exigência de uma
sociedade que deve receber todas as pessoas com deficiência, nos mesmos espaços
sociais e não segregados, passou a ser conhecida mais tarde como o Paradigma da
Inclusão.
Na década seguinte, entre os principais documentos internacionais, os destaques
foram: 1) em 1990, a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, em Jomtien
(Tailândia), que destacou os altos índices de crianças e jovens sem escolarização; 2)
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em 1994, a Declaração de Salamanca (Espanha), que reafirmou o compromisso para
com a Educação para Todos. Dessa maneira há um reconhecendo da necessidade e
da urgência do provimento de educação para as crianças, jovens e adultos com
necessidades educacionais especiais no sistema regular de ensino; e 3) em 1999, a
Convenção da Guatemala, que trouxe o princípio da não discriminação e recomendou a
garantia de direitos iguais de participação, aprendizagem e trabalho, entre outros.
Todas essas declarações e convenções culminaram na Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência em 2007, ratificada pelo Decreto nº 6.949, de 25 de
agosto de 2009.
Quase um mês após a ratificação da Convenção, foi promulgado o Decreto nº
6.094, de 24 de abril de 2007, intitulado Plano de Metas Compromisso Todos pela
Educação, indicando ações para fortalecer a inclusão educacional nas escolas públicas.
Na educação, historicamente falando, a inclusão segue um longo caminho desde
a criação das escolas especiais e classes especiais, passando pela integração (SILVA,
1994) na escola, até a chamada educação especial na perspectiva da educação
inclusiva. Nesse sentido, no século XXI, aumentou-se o debate sobre a eficácia e os
efeitos negativos da educação em espaços segregados, admitidos no modelo de
integração ainda em vigor, colocando em ―xeque‖ qual o espaço adequado para o
desenvolvimento do ensino-aprendizagem das pessoas com deficiência.
Entre as discussões sobre direitos humanos, no que se refere ao direito à
educação para todos, cobra-se das autoridades o cumprimento do Art. 205, da
Constituição Federal de 1988 e o Art. 208, que determina que é dever do Estado
oferecer o Atendimento Educacional Especializado (AEE), preferencialmente na rede
regular de ensino, o que foi um avanço para o período pós-ditadura em relação à
educação especial.
Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) – Lei nº
9.394 – registra o entendimento de que a educação especial é uma modalidade de
educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para
educandos portadores de necessidades especiais. Apesar de ser considerado um
avanço em relação à LDB anterior (1971), ainda permanecem dúvidas sobre o real
significado do termo preferencialmente.
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A Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, em seu inciso III, do Art. 4º, altera a
nomenclatura em relação ao público-alvo do AE, na Lei nº 9.394/96 (LDB), sendo agora
ofertado aos ―educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação‖.
Entretanto, ainda há divergências de entendimento entre o que preconiza o inciso
III do Art. 4º da LDB e o que está no Art. 208 da Constituição Federal, sobre o AEE.
Esse entendimento é corroborado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, pois
no guia elaborado para orientações aos procuradores sobre o direito à educação das
pessoas com deficiência consta que, quando,
se fala da educação de alunos com deficiência, há duas posições em face da
interpretação do art. 208, III, da Constituição Federal: a) a educação só pode
acontecer na escola regular com a oferta do atendimento educacional
especializado, no contraturno, apenas de forma suplementar ou complementar.
O AEE, [...] quando direcionado aos alunos da rede pública de ensino poderá
ser ofertado tanto pelo próprio sistema público de ensino quanto por instituições
comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos, com atuação
exclusiva na educação especial, conveniadas pelo Poder Executivo
competente. Para esta posição, as escolas especiais se transformariam em
centros de atendimento educacional especializado, [...]; b) a educação deve ser
dada, preferencialmente, na escola regular, interligando-se com a educação
especial, que é modalidade da educação escolar e deve estar presente em
todos os níveis e etapas do ensino, podendo ter natureza complementar,
suplementar e, em alguns casos extraordinários, substitutiva. Quando a
educação especial substituir a educação regular, ela será implementada em
classes especiais ou escolas especiais (MP/SP, 2012, p. 25-26). (Grifos nossos)

No município em que se desenvolveu esta pesquisa, a Secretaria de Educação
Municipal adotou a primeira interpretação, pois, mesmo com algumas divergências,
os(as) alunos(as) com DI e os(as) alunos(as) com DAA foram matriculados nas classes
comuns, aumentando significativamente a quantidade de alunos(as) convivendo nos
mesmos espaços que os demais, enquanto diminuía nas classes e escolas especiais
municipais. Para esses(as) alunos(as) foi oferecido o AEE no contraturno, independente
de ter ou não o laudo médico.
O número de matrículas nas escolas especiais e classes especiais começou
diminuir a partir de 2006; entretanto, vale lembrar que no ano de 2004 o Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) adotava a
subdivisão ―educação especial (incluídos)‖, ou seja, a partir desse ano o MEC passou a
ter as informações sobre os(as) alunos(as) incluídos nas classes comuns.
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Conforme o documento do Censo MEC/INEP, intitulado ―Principais Indicadores da
Educação de Pessoas com Deficiência‖, as taxas de matrículas dos(as) alunos(as) com
DI na educação básica, apresentaram crescimento nas Escolas Regulares/Classes
Comuns (Incluídos), enquanto diminuíram nas Escolas Especializadas e Classes
Especiais47.
Quantitativamente, a escola está cumprindo a exigência de matricular os(as)
alunos(as) com deficiência na classe comum, haja vista a evolução no número de
alunos(as) matriculados(as) terem aumentado nas classes comuns e diminuído nas
classes e escolas especiais. Entretanto, qualitativamente não são apresentados
resultados

satisfatórios

do

ensino-aprendizado

demonstrado

na

elevação

de

escolaridade dos(as) alunos(as).
Há uma mudança no número de matrículas dos(as) alunos(as) com deficiência
intelectual48, nesse mesmo período, sendo que, a partir de 2009, fica marcada a
inversão na tendência das matrículas, ou seja, um crescimento significativo das
matrículas dos(as) alunos(as) com DI nas classes comuns e diminuição nas classes e
escolas especiais.
Nas Figuras 1 e 2, (abaixo) com base nos dados publicados pelo INEP,
observamos a evolução das matrículas na educação básica dos(as) alunos(as) com
deficiência, desde 2003, assim como uma inversão nas matrículas, entre 2007 e 2008.
Com a implantação da PNEEPEI, em 2008, houve uma efetivação dessa tendência até
o ano de 201349.

47

Principais Indicadores da Educação de Pessoas com Deficiência (Censo MEC/INEP)
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16759-principais-indicadores-daeducacao-de-pessoas-com-deficiencia&Itemid=30192> acessado em 21mar. 2022.
48
Utilizamos, conforme já mencionado, a nomenclatura deficiência intelectual, de acordo com a Convenção de
Montreal.
49
Não foram encontrados dados oficiais do MEC dos anos posteriores a 2013, data da ultima publicação, haja visto
que o período comparativo estabelecido foi de 2005 a 2016.
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Figura 1 – Matrículas de estudantes público alvo da educação especial na Educação Básica.

Fonte: Censo Escolar MEC/INEP.
Figura 2 – Matrículas de estudantes com deficiência intelectual na Educação Básica.

Fonte: Censo Escolar MEC/INEP.
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Os dados dos(as) alunos(as) com deficiência matriculados no município em que
se desenvolveu a pesquisa, entre os anos 2004 e 2011, demonstraram a mesma
tendência nacional (GONÇALVES, 2012). Os dados quantitativos, da Figura 3
(abaixo), demonstram uma tendência de crescimento bem expressivos, a partir de
2008, com PNEEPEI já influenciando no nível municipal, ou seja, aumentaram as
matrículas dos(as) alunos(as) com deficiência nas classes comuns da rede regular de
ensino, enquanto, concomitantemente, diminuíram nas classes e escolas especiais.
Figura 3 – Matrículas de alunos com deficiência no município de Osasco (GONÇALVES, 2012)

Entretanto, ainda existiam de 2004 a 2011, respectivamente, 681, 670, 519, 428,
330, 329, 288 e 249 alunos(as) matriculados(as) em escola especial, quase na
totalidade com diagnóstico de deficiência intelectual. Nesse mesmo período existiam na
rede municipal, respectivamente, 24; 75; 151; 363; 927; 1133; 1083 e 1065 alunos(as)
com deficiência matriculados nas classes comuns do ensino regular (GONÇALVES,
2012).
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Entretanto, de 2007 a 2014, os dados da educação especial não aparecem mais
separados entre matrículas exclusivas em escolas especiais, classes especiais e
incluídos, ficando os dados restritos aos municípios. Ou seja, apenas com os dados
municipais é possível saber o real número de matrículas em cada uma das modalidades
de educação especial. Para efeitos do período analisado na pesquisa, ou seja, de 2005
a 2016, os dados para os anos de 2015 e 2016 das matriculas em Educação Especial
(alunos(as) de escolas, classes e incluídos) são: 957 e 952 respectivamente, números
que demonstraram uma estabilidade na quantidade de alunos(as) com deficiência
matriculados no município.
Dessa maneira, verificamos que houve uma mudança significativa em relação ao
direito à educação para todos, quantitativamente importante, mas qualitativamente
duvidosa, pois, conforme Prieto et al. (2017, p. 391),
embora o ingresso na escola seja um marco importante, é com relação à
permanência que as preocupações atuais se voltam, pois a conquista da vaga
nas classes comuns deve ser acompanhada de ações que garantam a
aprendizagem e o acesso a níveis mais elevados de ensino, direitos expressos
na Constituição Federal de 1988 e nas normas infraconstitucionais.

Assim, há a necessidade de ser ter atenção à aprendizagem e permanência
dos(as) alunos(as) com alguma deficiência e, por consequência, se a qualidade da
educação para os(as) alunos(as) com DI e alunos(as) com DAA pode possibilitar o
acesso tanto a níveis mais elevados de ensino quanto às funções e postos de trabalho
qualificados. Apesar de novas leis, decretos, resoluções, portarias e planos de
educação para os(as) alunos(as) com deficiência, fundamentando possíveis avanços no
processo da educação especial na perspectiva inclusiva – que se revelou um trabalho
árduo a ser enfrentado –, ainda existem controvérsias e debates acerca dos caminhos
possíveis a serem seguidos.
Com a ampliação das exigências das pessoas com deficiência, o aumento das
pesquisas e discussões em âmbito acadêmico, as cobranças na mídia e debates
políticos em diversas áreas da sociedade, a escola foi inserida de fato nessa questão,
principalmente por ser uma das instituições promotoras de direitos humanos50.
50

“Os conceitos de escola e de sociedade inclusiva são tomados como alternativas para a promoção da igualdade,
termo que ao longo do período foi sendo substituído por equidade”. (KUHNEN, 2017, p. 339). Pode-se perceber que
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O trabalho aqui analisado foi implantado a partir de 2005 e apesar de estar
inserido em um período de forte debate, de pesquisas e de legislações sobre a
educação especial, não havia indicativos na direção biopsicossocial, pelo menos não
percebido claramente pelos(as) profissionais do setor de educação especial da
Secretaria de Educação ou da assessoria contratada.
Quando, em 2015, foi promulgada a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), com base na Convenção sobre os
direitos das pessoas com deficiência, foi possível analisar o tipo de trabalho
desenvolvido até aquele momento e a necessidade de adequação no município.
Lei importante que, ao afirmar que todas as pessoas com deficiência têm direito à
igualdade de oportunidades como as demais pessoas e não podem sofrer nenhuma
espécie de discriminação – nem na matrícula nem quanto a oportunidades oferecidas –
corroborou com os trabalhos até então implantados.
Assim, nas escolas municipais cresceu, gradativamente, a cobrança em relação
ao direito à igualdade de tratamento de alunos(as) com DI e alunos(as) com DAA, com
um aumento considerável de matrículas nas classes comuns, ainda que não contassem
com apoio total dos profissionais da educação. Ao contrário, ainda havia reclamações
de parte significativa desses profissionais, parte porque ainda não viam a pedagogia
com a aprovação prática/científica, comparando-se com a aprovação culturalmente
reconhecida das áreas da medicina e da psicologia em relação a esse público-alvo.
Muitos profissionais da educação ainda acreditam que, em outros espaços e com
ajuda de outros(as) professores(as) especialistas51, tais alunos(as) estariam melhor
atendidos(as) em suas limitações e desenvolvimento, ou seja, o(a) professor(a) não se
considera autônomo(a) e capaz em relação ao seu trabalho pedagógico, constituindo a
sala de aula como o espaço complementar para esses(as) alunos(as) e apenas
responsável, em parte, pela sociabilidade. Assim, como já apontando anteriormente, é
na

disputa

do

campo

científico

que

os(as)

professores(as)

precisam

ser

“atrelado ao conceito de inclusão, tal como divulgado nas políticas de educação e de educação especial, está
subjacente um modelo de subjetividade compatível com o modelo de sociedade proposto. A base dessa proposição
está sustentada na concepção de direitos humanos, educação inclusiva e diversidade [...]” (KUHNEN, 2017, p. 339).
51
Professores com formação exclusiva para cada uma das deficiências apresentadas pelos alunos(as), a exemplo dos
professores das classes especiais e escolas especiais.
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empoderados(as). Segundo Fonseca-Janes, Brito e Janes (2012, p. 20), analisando o
processo francês de inclusão, Gardau e Develay (2005) afirmam que
o pedagogo bem preparado é uma das ferramentas fundamentais a fim de que
não apenas o processo de inclusão ocorra, mas também o próprio processo de
humanização. Segundo esses autores, o destaque para a efetivação da
Educação Inclusiva recai sobre o pedagogo, pelo fato de ser o profissional
responsável pela mediação educacional, uma vez que na sala de aula ele
antecipa o processo de ensino-aprendizagem por meio de estratégias de
ensino, respeitando o processo de construção dos conceitos científicos de seus
alunos. Podemos notar, nesse programa, a necessidade da formação dos
professores especialistas para atender a algumas necessidades específicas
próprias de algumas deficiências, tanto para o apoio do professor de classe
regular, como para a sala de recurso.

Considerando a vida na sociedade globalizada, competitiva, individualista e a
exigência de que, cada vez mais, os indivíduos possuam um desenvolvimento cognitivo
avançado para fazer parte dela enquanto cidadãos de fato, acabam por excluir parte
dela. No Brasil, isso aconteceu no sentido inverso, como ainda citada pelas autoras,
Fonseca-Janes, Brito e Janes (2012, p. 20),
as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, responsável
pela formação do profissional que irá trabalhar com a Educação Infantil, com o
Ensino Fundamental e na Gestão Escolar, eliminaram a formação por
habilitações. As habilitações, até então, eram as responsáveis pela formação
específica em diversificadas áreas do conhecimento. A reestruturação do Curso
de Pedagogia introduziu algumas disciplinas sobre educação inclusiva.
Contudo, a experiência tem demonstrado que essas inserções de disciplinas
não são suficientes para preparar o profissional comprometido em elaborar
estratégias específicas à efetivação do processo de ensino e aprendizagem de
todos os alunos (Grifo das autoras).

As pessoas com DI e as pessoas com DAA necessitam de uma educação que lhe
proporcionem uma elevação nos níveis de ensino, o mais alto que conseguirem. Nesse
processo, a escola vem sendo instada a ser o espaço responsável pela formação de
todos e os(as) professores(as) são ainda mais cobrados(as) a dar as respostas exigidas
no desenvolvimento do ensino-aprendizagem. No entanto, não tem havido investimento
(pesquisa

e

reconhecimento

profissional)

para

que

isso

ocorra,

gerando

descontentamentos.
Os(as) professores(as), mesmo com formação inicial e continuada, com a
importância dada à dicotomia teoria/prática e a produção de conhecimento com base na
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colaboração necessitam de aportes para utilização dos fatores histórico-culturais na
mediação da aprendizagem.
Entretanto, no momento em que a educação especial que se pretende inclusiva
mais depende da qualidade da formação ofertada, das ferramentas pedagógicas
acessíveis,

do

apoio/assessoria

à

sua

disposição

e

do

empenho

dos(as)

professores(as), de acordo com Fidalgo (2018), os(as) encontramos desencantados(as)
com a profissão, esgotados(as) e culpabilizados(as) pela dificuldade em dar respostas
positivas em relação ao seu trabalho, frente à diversidade cada vez maior na sua sala
de aula.
Este não é, porém, o único problema enfrentado pelos(as) professores(as) na
escola, pois, segundo a autora,
essa instituição é espaço de convergência de todo o tipo de diversidade. Como
se não bastassem as necessidades nas/das escolas, os professores têm ainda
de lidar com problemas de ordem tão diversa quanto: 1. baixos salários; 2. falta
de condições adequadas de trabalho; 3. número excessivo de alunos por sala;
4. falta de material didático; 5. aumento da indisciplina e da violência; entre
outros (FIDALGO, 2018, p. 41).

Dessa forma, ao discutir o papel do(a) professor(a) em relação ao ensinoaprendizagem dos(as) alunos(as) com Di e dos(as) alunos(as) com DAA, sem levar em
consideração as diversas formas de exclusão social, é uma injustiça em relação a sua
prática pedagógica cobrar-lhe a ética profissional. Essa renúncia ou desistência
aparente tem muita mais a ver com a falta de políticas públicas voltadas a educação no
Brasil. Ainda conforme Fidalgo (2018, p. 42),
foi a partir dessa discussão acerca de ―desencanto‖, formação e diversidade (e
formação para a diversidade), [...] o processo de inclusão/exclusão do professor
– aparentemente excluído dentro de um processo de inclusão no qual é (seria),
ele mesmo, um dos (se não o principal) agentes para incluir. Entretanto, na
realidade, o professor que ouve as sugestões e lê os livros teóricos não sabe
como transformar sua prática a partir do que vê, nem do que lê. Como
desenvolver instrumentos que lhe permitam agir com a diversidade que tem nas
mãos? O conteúdo de sua matéria – com o qual foi formado – parece ser seu
único porto seguro; é aquilo que ele sabe, embora nem sempre saiba
demonstrar sua aplicabilidade para a vida do aluno.

Longe de oferecer respostas para tal situação, que é um dos principais problemas
do(a) professor(a) – o da desistência – é possível oferecer outras possibilidades para
que a educação inclusiva se torne uma realidade, a partir da interpretação cotidiana da
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realidade histórico-cultural dos(as) alunos(as) com DI e dos(as) alunos(as) com DAA,
abrindo uma possibilidade de aliviar momentaneamente o seu desencanto profissional
em relação à inclusão dos(as) alunos(as) com deficiência. Não se pode, portanto,
culpabilizar o professor por não disputar em igualdade de condições esse campo em
disputa. Conforme Fidalgo (2018, p. 43),
é possível verificar, [...], que o problema da inclusão é bem mais amplo do que
a inclusão escolar, uma vez que ainda não desenvolvemos meios de resolver a
exclusão social, em muitos aspectos, geradora da própria exclusão escolar.
Assim, ao se falar em exclusão/inclusão, é preciso discutir como esse binômio é
visto hoje, i.e., como 1. inclusão escolar e 2. social.

Como o processo de ensino aprendizagem é contínuo e exige novas aptidões na
formação docente, vários autores pesquisam a prática colaborativa52. Citando uma
pesquisa no ensino colaborativo e incluindo uma equipe multiprofissional, FonsecaJanes, Brito e Janes (2012, p. 28), concordam em que,
no ensino colaborativo, as estratégias desenvolvidas conjuntamente têm
53
potencial para melhorar a qualidade do ensino regular. Os pesquisadores
sublinham que o ensino colaborativo, do ponto de vista dos envolvidos,
possibilita a reflexão da prática pedagógica, pela professora, e torna-se
importante considerar a implementação de estratégias colaborativas em futuras
pesquisas, as quais poderão, por sua vez, subsidiar Políticas Públicas. Por fim,
destaca-se aqui a importância do enfoque multidisciplinar e colaborativo na
análise e na construção de uma educação efetivamente inclusiva, em que os
envolvidos assumam sua responsabilidade e cultivem o respeito e a
cooperação frente aos colegas, no desenvolvimento de melhor qualidade diante
das complexas situações encontradas no sistema educacional atual, que
dificilmente seriam desenvolvidas isoladamente.

Assim, o apoio/assessoria de profissionais de outras ciências humanas e
biológicas – além dos gestores da escola e do sistema (supervisão, direção e
coordenação) e de todo o processo de formação inicial/continuada – pode-se
empoderar o(a) professor(a) na mediação da aprendizagem e, conforme Silva (2018, p.
30), transformar a educação em um ambiente
especialmente concebido para que ocorram a interação e a aprendizagem de
crianças com e sem deficiência conjuntamente, e no qual os professores sejam
52

Cf.: Fidalgo e Shimoura, 2007; Fidalgo, 2018; Magalhães e Fidalgo, 2010; Machado e Almeida, 2010; Pinheiro,
2018; Silva, 2018 entre outros.
53
A pesquisa citada está relatada em Machado e Almeida (2010): “Parceria no contexto escolar: uma experiência de
ensino colaborativo para educação inclusiva”.
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capazes de atender às necessidades individuais da criança com deficiência
para além das necessidades das classes como um todo (o que a escola
considera de forma padronizada). Deve ser um sistema especial que emprega,
também, métodos específicos porque os estudantes com deficiência requerem
métodos educacionais modificados e alternativos.

Dessa forma, o apoio/assessoria da equipe multiprofissional – conciliando as
características do desenvolvimento biológico (hereditariedade) e as caraterísticas
histórico-culturais (meio social) – auxiliaram os professores na interpretação da
diversidade da educação especial na perspectiva inclusiva dos(as) alunos(as) com DI e
alunos(as) com DAA, na construção de meios alternativos de comunicação e
desenvolvimento (flexibilização54), contando para isso com a interdisciplinaridade dos
saberes científicos na escola, podendo compensar a deficiência e melhorar a utilização
dos seus instrumentos pedagógicos.
Desde as teses evolucionistas, a biologia é considerada uma das ciências naturais
mais específicas sobre o desenvolvimento da humanidade e, assim, estudou, inclusive,
as maneiras e modos de como o ser humano aprende, o que possibilitou a intervenção
da medicina. Os avanços científicos na medicina e na psicologia, principalmente a
neurociência, colaboraram com as primeiras e promissoras explicações científicas no
campo da aprendizagem humana, a partir de experimentos em animais, porém
enfatizando as possibilidades de curar ou amenizar os problemas do corpo doentio,
para que depois, pudessem aprender.
Voltamos ao autor cujos conceitos tomamos como base principal para este
trabalho para, após todo o levantamento histórico e teórico sobre inclusão, deficiência,
educação, entre outros, fazer uma proposição sobre o modelo pelo qual julgamos que
deveríamos tratar a educação das pessoas com deficiência, especialmente as pessoas
com DI e as pessoas com DAA.
Na Introdução à obra A formação Social da Mente (Vygotsky, 1930/1991), Cole e
Scribner, afirmam que Vygotsky acreditava que a psicologia, naquele momento, estava
54

A LDB 9394/96, diz que a escola deverá se adaptar para receber o aluno com necessidades específicas ou
deficiência e o Decreto 3298/99 fala de habilidades adaptativas que o aluno deve ter para conseguir aprender. Por
esse motivo, não utilizamos o termo adaptação – porque é um termo já utilizado com outros significados e um desses
significados põe a responsabilidade pela inclusão nas mãos da própria criança. “O termo flexibilização está sendo
usado para tratar especificamente do que pode ser realizado pelo professor para promover espaços inclusivos,
espaços em que os alunos com deficiência tenham possibilidade de exercerem sua agência.” (LESSA; FIDALGO;
TEIXEIRA, 2004, p. 111).
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em crise e seria necessária a construção de novos caminhos possíveis, isto é, ir além
dessa dicotomia. Por isso,
do seu ponto de vista, nenhuma das escolas de psicologia existentes fornecia
as bases firmes necessárias para o estabelecimento de uma teoria unificada
dos processos psicológicos humanos. Emprestando uma expressão dos seus
contemporâneos alemães, ele se referia com frequência à "crise na psicologia",
impondo-se a tarefa de formular uma síntese das concepções antagônicas em
bases teóricas completamente novas. [...] Mesmo que se aceitassem as críticas
da Gestalt às outras abordagens, a crise persistiria, uma vez que a psicologia
continuaria dividida em duas metades irreconciliáveis: um ramo com
características de "ciência natural", que poderia explicar os processos
elementares sensoriais e reflexos, e um outro com características de "ciência
mental", que descreveria as propriedades emergentes dos processos
psicológicos superiores (COLE; SCRIBNER, 1930/1991, p. 9).

Dessa maneira, se após um período inicial a psicologia natural, com base na
filogenia, passou para uma psicologia mentalista, com base na ontogenia, ou seja, de
um entendimento biológico-médico para um médico-psicológico, no momento atual,
com a discussão sobre os(as) alunos(as) com DI e alunos(as) com DAA há a
necessidade de se avançar para uma psicologia com base na sociogenia. Ou seja, sem
descartar os conhecimentos científicos proporcionados à humanidade até agora – tanto
médico quanto psicológicos – devemos avançar na construção de uma educação
especial com base no social, portanto, biopsicossocial.
Resgatando a experiência portuguesa apontada como inspiração às modificações
propostas na implantação do PEI no município da pesquisa, vale lembrar que os
debates acerca da introdução da CIF duraram 11 (onze) anos, até ser revogada por um
parecer do Conselho Nacional de Educação. Entretanto, esse parecer indicou
estratégias que endossaram, aqui no município brasileiro, a participação de equipes
multidisciplinares na mudança da educação especial para a perspectiva inclusiva.
Assim, o Parecer nº 7/2018, realçou o seguinte:
1- A mudança do paradigma de Educação Especial para Educação
Inclusiva [...]. 2- A abolição do termo Necessidades Educativas
Especiais [...]. 3- O abandono da obrigatoriedade de referenciação à
CIF para a elaboração do relatório de avaliação e para a definição
das medidas educativas, apontando para uma avaliação pós referenciação realizada por uma equipa multidisciplinar de caráter
essencialmente pedagógico. 4- Um conjunto de medidas de
intervenção multinível para suporte à aprendizagem e à inclusão,
organizadas num ―continuum‖ e definidas a partir do resultado da
avaliação. 5- A criação nas escolas de centros de apoio à
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aprendizagem [...]. 6- A existência na escola de uma equipa
multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, prevista no art. 12.º do
projeto em análise, constitui desde logo uma referência de vinculação
da escola ao cumprimento deste objetivo (educação inclusiva) e
assegura uma transferibilidade e complementaridade de saberes e
competências que é fundamental à construção e/ou consolidação de
estratégias educativas inclusivas (DIÁRIO DA REPÚBLICA, 2018, p.
11989). Grifos nossos.

Se por um lado, a busca por um modelo biopsicossocial que ampliasse na
educação especial uma perspectiva mais humanista, ou seja, uma educação que
verdadeiramente proporcionasse a todos(as) as mesma oportunidades e possibilidades,
não se mostrou efetiva, por outro, permanecer sem ousar também não seria a solução
dos problemas, principalmente para os(as) alunos(as) com DI e para os(as) alunos com
DAA.
Estudar as interações sociais do indivíduo com o meio ambiente e a escolarização
foi a proposta alçada naquele momento específico e a equipe multidisciplinar como
coadjuvante num processo onde o(a) professor(a) é, e nunca deixo de ser, o(a)
principal mediador do processo de ensino-aprendizagem nesse novo contexto
sociocultural. Conforme o Manual de Apoio à Prática: para uma educação inclusiva
(2018, p. 44);
Os elementos permanentes da equipa multidisciplinar são profissionais
da escola, conhecedores da organização da mesma e das
particularidades que caracterizam a sua unidade orgânica. À equipa
multidisciplinar cabe um conjunto de atribuições e competências de apoio
à operacionalização da educação inclusiva: por um lado, propor o apoio à
sua implementação e respetivo acompanhamento e monitorização da
eficácia das medidas de suporte à aprendizagem; por outro lado, cabelhe o aconselhamento dos docentes na implementação de práticas
pedagógicas inclusivas, o acompanhamento do centro de apoio à
aprendizagem e a sensibilização da comunidade educativa para a
educação inclusiva, através de ações diversas.

Uma equipe formada por profissionais com a vivência escolar, que mesmo não
tendo uma formação especifica no campo do ensino-aprendizagem, poderia ser ponto
de apoio para que os(as) professores(as) pudessem recorrer, caso necessitassem de
informações extras, para a mediação da aprendizagem.
Para Branco (1993, p. 9), as concepções sociogenéticas em psicologia têm
buscado explicar os processos do desenvolvimento humano, pois, a partir da

80

difusão ocidental das ideias de Vygotsky na década de 80, o pensamento
sociogenético ultrapassa as barreiras da Psicologia e vem contribuindo para o
desenvolvimento de modelos pedagógicos que privilegiam as interações sociais
como motor dos processos de ensino-aprendizagem. Destacam-se,
particularmente, as análises acerca do conceito de "zona de desenvolvimento
proximal" [...] no contexto das interações adulto-criança ou monitor-criança. [...]
Outro tema bastante investigado consiste nos efeitos das interações criançacriança sobre a qualidade do desempenho em tarefas cognitivas [...], buscandose interpretar as condições e os processos responsáveis pelos avanços
cognitivos conquistados pelas crianças em interação.

Nesse sentido, defendemos que com a construção de modelos pedagógicos que
consigam captar o máximo possível dos aspectos da vivência dos(as) alunos(as) com
DI e dos(as) alunos(as) com DAA, é que podemos melhorar o desenvolvimento do
processo de ensino-aprendizagem desse público-alvo. Uma visão ampliada a partir de
um trabalho conjunto entre os(as) professores(as) do AEE/RCC – responsáveis diretos
pelo mediação da aprendizagem – a gestão da escola e o apoio/assessoria da equipe
multidisciplinar.
Os avanços proporcionados com essa experiência, que se estende a todos(as)
participantes da escola, ampliou a significação do que se pretendia enquanto educação
inclusiva. Branco (1993, p.10) questiona:
Em uma sala de aula, por exemplo, quais os pressupostos, as convicções
acerca dos papéis de cada um, quais as atribuições afetivas entre os
participantes do grupo, quais as expectativas quanto aos resultados que se
pretende alcançar e em que medida a realidade viva das interações observadas
corresponde a tudo isto? É exatamente pela compreensão deste universo
semântico e da possibilidade de estabelecer contrastes entre objetivos
verbalizados e objetivos efetivamente promovidos através das interações que
será possível avaliar a experiência do grupo. Trata-se aqui da explicitação do
que se convencionou chamar de "currículo oculto" [...]. Contextualizar as
interações torna-se, portanto, tarefa essencial à sua compreensão e à sugestão
de práticas pedagógicas que estejam em maior sintonia com a realidade da
criança.

Dessa maneira, se o comportamento e o funcionamento da mente humana devem
ser estudados e analisados nos quatro diferentes planos genéticos, ou seja, filogenia,
ontogenia, sociogenia e microgenia, cada um deles explicaria o desenvolvimento
humano do macro para o micro. A filogenia explicaria a história da espécie humana, o
funcionamento biológico, define os limites e possibilidades de funcionamento
psicológico; a ontogenia explicaria o processo de desenvolvimento cultural da criança; a
sociogenia explicaria a história do indivíduo dentro do grupo cultural a partir de suas
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vivências; a microgenia explicaria a história da formação de cada processo psicológico
específico, assim como das experiências vividas pelo indivíduo.
A sociogenia possibilitaria, pois, o surgimento do psiquismo individual no
cruzamento dos fatores biológico, histórico e cultural, sendo crucial no entendimento
biopsicossocial, por isso devemos potencializar as possibilidades de enriquecimento da
vivência dos(as) alunos(as) com DI e dos(as) alunos(as) com DAA. Vygotsky resume
isso, segundo Branco (1993, p. 10-11), quando,
afirma que as funções mentais superiores ocorrem na ontogênese em dois
momentos consecutivos: primeiro, ao nível das interações sociais (ou nível
interindividual); e, segundo, ao nível intrapsíquico (ou interindividual). Este
movimento de fora para dentro, denominado internalização, está na base do
pensamento sociogenético de inúmeros autores como Janet, Baldwin etc. É um
processo que se estende a todas as dimensões da experiência humana. o
principal mecanismo através do qual se dá a "canalização cultural" [...], a
inserção do individuo no universo de significados e valores típicos da cultura em
que vive.

Voltando à introdução de A formação Social da Mente (Vygotsky, 1930/1991), os
autores destacam:
O que Vygotsky procurou foi uma abordagem abrangente que possibilitasse a
descrição e a explicação das funções psicológicas superiores, em termos
aceitáveis para as ciências naturais. Para Vygotsky, essa explicação tinha o
significado de uma grande tarefa. Ela deveria incluir a identificação dos
mecanismos cerebrais subjacentes a uma determinada função; a explicação
detalhada da sua história ao longo do desenvolvimento, com o objetivo de
estabelecer as relações entre formas simples e complexas daquilo que
aparentava ser o mesmo comportamento; e, de forma importante, deveria incluir
a especificação do contexto social em que se deu o desenvolvimento do
comportamento (COLE; SCRIBNER, 1930/1991, p. 9-10).

A psicologia social ao propor uma concepção histórico-cultural, com base
sociogênica, e sendo discutida no campo educacional atraiu muitas dúvidas e
incertezas, mas também abalou certas bases científicas ―incontestáveis‖ sobre o
desenvolvimento do conhecimento para as pessoas com DI. Vygotsky é o primeiro
psicólogo a enfatizar que a cultura faz parte da natureza de cada pessoa, pois
ao insistir em que as funções psicológicas são um produto da atividade
cerebral, tornou-se um dos primeiros defensores da associação da psicologia
cognitiva experimental com a neurologia e a fisiologia. Finalmente, ao propor
que tudo isso deveria ser entendido à luz da teoria marxista da história da
sociedade humana, lançou as bases para uma ciência comportamental
unificada (COLE; SCRIBNER, 1930/1991, p. 10).
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As políticas públicas de educação especial na perspectiva inclusiva necessitam
ser amplamente discutidas, para poderem viabilizar alternativas que avancem na
possibilidade de elevação de escolaridade e não retrocedam, de modo aos(às)
professores(as) tomarem para si, não isoladamente, a tarefa de educar a todos, sem
exceção.
A professora Mori faz uma reflexão sobre ―alguns limites e possibilidades da
educação inclusiva com base em fundamentos da psicologia, discutindo aspectos
relacionados ao ensino, à aprendizagem e ao desenvolvimento de alunos com
transtornos‖ (MORI, 2016, p. 51), debatendo a importância de incluir todos(as) os(as)
alunos(as) no contexto escolar e se isso é realmente possível.
A autora nos alerta para o fato de que na ―história da educação especial e da
psicologia em geral, há uma preponderância de concepções que situam o
desenvolvimento biológico como determinante do desenvolvimento do indivíduo‖
(MORI, 2016, p. 54). E ainda, que muitos professores acreditam que os(as) alunos(as)
com problemas orgânicos na formação biológica, não conseguem aprender e
desconsideram os aspectos histórico-culturais.
O questionamento sobre a inclusão de todas as crianças na escola existe desde
os primórdios da educação especial. A inserção dessas crianças na escola comum
sempre provocou e provoca sentimentos conflitantes tanto entre educadores quanto
entre os pais e responsáveis, pois envolve questões éticas, de direitos humanos da
criança, demandando uma parceria estreita entre setores da saúde e da educação.
Na conclusão, similarmente a Vygotsky, conforme já discutido, a autora adverte
que os(as) aluno(as) com problemas orgânicos podem aprender e este aprendizado
transformará o seu desenvolvimento; portanto, esses(as) alunos(as) devem ter seu
lugar assegurado na escola comum. Entretanto, ―o horizonte de expectativa agora é
compreender as nuances do seu aprendizado e determinar e dispor os recursos
necessários para a efetivação do processo‖ (MORI, 2016, p. 58).
Dialogando com a perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural, a professora Mori
nos alerta para a mudança nos aspectos educacionais de forma isolada, pois ―apesar
de a preocupação com a educação de pessoas com deficiência ocupar um lugar

83

central, as produções vigotskianas priorizaram o delineamento de princípios gerais do
desenvolvimento‖ (MORI, 2016, p. 56).
Dessa forma, buscamos revisitar antigos conceitos vygotskyanos – tão atuais na
prática – e avançar para novos modelos de avaliações/diagnósticos, mas devendo ficar
clara qual a finalidade dessas informações pessoais para desenvolvimento dos
indivíduos. Afinal, o papel da escola é educar todos(as) os(as) alunos(as) e
proporcionar, em algum momento das suas vidas, uma emancipação e a cidadania
plena é o desejo de uma educação verdadeiramente inclusiva.
Young (2007), se referindo à busca pela emancipação e pela cidadania na escola,
faz uma crítica ao modelo de escola, enquanto mera transmissora de conhecimento e
que, principalmente sob o neoliberalismo, se transformou numa escola pensada por
quem detém o conhecimento ‒ a classe dominante ‒ o que ele denominou de
―conhecimento dos poderosos‖ para diferenciar de outro conceito, o ―conhecimento
poderoso‖. Para ele
o conceito não se refere a quem tem mais acesso ao conhecimento ou quem o
legitima, embora ambas sejam questões importantes, mas refere-se ao que o
conhecimento pode fazer, como, por exemplo, fornecer explicações confiáveis
ou novas formas de se pensar a respeito do mundo. [...] Esperam que eles
adquiram o conhecimento poderoso, que não é disponível em casa. O
conhecimento poderoso nas sociedades modernas, no sentido em que usei o
termo, é, cada vez mais, o conhecimento especializado. Assim, as escolas
acabam precisando de professores com esse conhecimento especializado.
Além disso, se o objetivo das escolas é ―transmitir conhecimento poderoso‖, as
relações professor-aluno acabam tendo características específicas em virtude
desse objetivo (YOUNG, 2007, p.1294-1295).

Young separa os detentores do conhecimento – pela facilidade de acesso a certos
tipos de conhecimento e pelo maior poder que detêm na sociedade, ou seja, o
conhecimento dos poderosos – daquele a que os demais indivíduos têm acesso, ou
seja, o conhecimento poderoso, conhecimento esse não disponível em casa, por pais
ou responsáveis que matriculam seus(suas) filhos(as) na escola. Esse conhecimento
poderoso é cobrado para todos, inclusive alunos(as) com DI e alunos(as) com DAA.
As escolas, para ele, têm como objetivo a transmissão desse conhecimento
poderoso, ou seja, um conhecimento especializado, através

de professores

especialistas. Esse conhecimento deve ser diferente do conhecimento não-escolar,
diferenciação entre conhecimento que se obtém na escola e o do cotidiano. O
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conhecimento dependente do contexto é um conhecimento prático, procedimental e que
as pessoas com deficiência sem problemas de intelecto podem adquirir como qualquer
pessoa.
A questão aqui não é de concordância ou não com o que Young (2007) descreve
como papel da escola sob o neoliberalismo, mas sim se todos estão aptos a adquirir
esse conhecimento poderoso. Portanto, partindo desse pressuposto, ou seja, que as
escolas fornecem o conhecimento especializado, os(as) alunos(as) com DI e alunos(as)
com DAA que não dominarem ‒ intelectualmente ‒ o conhecimento ensinado ficarão
excluídos da capacidade de obter esse conhecimento poderoso.

1.4

O apoio/assessoria da equipe multiprofissional na perspectiva
interdisciplinar e a aplicação do modelo biopsicossocial

Nesta subseção, será apresentado o trabalho da equipe multiprofissional na
perspectiva interdisciplinar55, bem como os diálogos e debates estabelecidos com os
professores do AEE/RCC, com o objetivo de qualificar o ensino-aprendizagem dos(as)
alunos(as) com DI e dos(as) alunos(as) com DAA.
Para tanto, se faz necessário reforçar a contextualização com a intenção de
demostrar como as pessoas com comprometimentos cognitivos eram tratadas desde o
início do processo de produção capitalista, a importância da sua capacidade de
produção e o papel da escolarização.
Historicamente, desde a Revolução Industrial no século XVII, período de
invenções que visavam à substituição da manufatura pela maquinofatura, houve grande
desenvolvimento tecnológico nas indústrias, que foi associado à capacidade de
desenvolvimento dos seres humanos. Iniciado na Inglaterra a partir da segunda metade
do século XVIII e que se espalhou pelo mundo causando grandes transformações, o
trabalho assalariado tornou-se sob o capitalismo, além de produtor da mais-valia, uma
necessidade de sobrevivência para a quase totalidade das populações urbanas.
Nessa relação de troca desigual de trabalho humano por salário, não havia espaço
para quem apresentasse qualquer incapacidade de manter alta a produtividade, tanto
55

Interdisciplinar, conforme dicionário Priberam: 1) que implica relações entre várias disciplinas ou áreas de
conhecimento e 2) que é comum a várias disciplinas. Cf.: <https://dicionario.priberam.org/interdisciplinar>.
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por limitações físicas quanto cognitivas, sendo impossibilitadas de serem empregadas
as pessoas que não atendiam a esses pré-requisitos. Conforme, Bernardes e Araújo
(2012, p. 2437),
quando ao final do século XVIII na Inglaterra, o trabalho assalariado tornou-se
cada vez mais vinculado à indústria de grande escala, as pessoas com
impedimentos passaram a ser sistematicamente excluídas do envolvimento
direto na atividade econômica. Longas horas de trabalho nas fábricas requeriam
padronização na habilidade, velocidade e intensidade na execução das tarefas.
Muitas das pessoas com impedimentos físicos, sensoriais e intelectuais
tornaram-se incapazes de vender sua força de trabalho sob tais condições. Por
isso, gradativamente, elas foram posicionadas na escala social como
dependentes e excluídas da produção mercantil.

As pessoas com deficiência eram vistas politicamente e socialmente como
dependentes, não capazes de participar em igualdades de condições com as demais
pessoas, ou seja, necessitando de apoios materiais e humanos na produção de seu
próprio sustento.
Sem grandes alterações nesse quadro no século XIX e chegando ao século XXI,
excluídas de vários espaços e instituições, as pessoas com deficiência continuaram na
luta por esses direitos. Porém, um importante mecanismo foi incorporado nesse olhar
de exclusão: a medicalização da deficiência, pois a deficiência passou a ser sinônimo
de doença, também na linha do poder do modelo biológico nas relações de trabalho.
Na luta contra esse modelo, a organização dos movimentos das pessoas com
deficiência foi importante para oferecer uma explicação fora das questões biológicas
para a deficiência, a partir da reelaboração do conceito tanto de deficiência, quanto de
lesão. Esse conceito passou a ser conhecido como modelo social da deficiência e,
conforme França (2013, p. 62),
as principais premissas que acompanham essa definição de deficiência
postulam que: a deficiência é uma situação, algo que sistematicamente
acontece durante a interação social; a deficiência deve ser erradicada; as
pessoas com deficiência devem assumir o controle de suas próprias vidas; os
profissionais e especialistas que trabalham com a questão devem estar
comprometidos com o ideal da independência. Portanto, o Modelo Social é um
instrumento essencialmente político para a interpretação da realidade com fins
de transformação social [...]. A essa definição de deficiência, que a compreende
como um estilo de vida imposto às pessoas com determinadas lesões no corpo,
marcado principalmente pela exclusão e opressão vivenciadas, foi dado o nome
de Modelo Social da Deficiência.
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Apesar da crescente organização dos movimentos ―de e para‖ as pessoas com
deficiência ganharem maior notoriedade e reconhecimento, principalmente a partir da
aprovação da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
em 2007 e a ratificação no Brasil pelo Decreto n° 6949 de 2009 do Poder Executivo, o
modelo biológico continuou sendo a principal referência56 e não houve nenhuma
indicação para formas diagnósticas ou classificações de avaliação.
Os avanços científicos em diversas áreas do conhecimento têm proporcionado
uma melhoria na compreensão da diversidade humana e o desenvolvimento entre os
indivíduos estão sendo cada vez mais estudados e analisados, percebendo-se que a
intersetorialidade está no cerne de várias pesquisas de aprendizagem. Assim, com a
educação cada vez mais precoce, a escola vem se transformando na principal
instituição de interface das diversidades na já denominada sociedade da informação.
Na medicina também há mudanças, tal como a já citada CIF, que a partir de 2001
dá suporte e apoia o modelo de avaliação biopsicossocial. A CIF que é um instrumento
da saúde, é uma classificação que considera o sujeito além do corpo biológico, ou seja,
leva em considerações os fatores sociais e ambientais, fatores estes que podem
interferir na participação dos indivíduos na sociedade e, por isso, é considerada por
alguns sistemas e países um avanço em relação à utilização da CID isoladamente, que
apenas considerava questões relativas ao corpo.
No Brasil, desde 2012, a avaliação já é biopsicossocial com base na CIF, sendo
que, em 2013, foi promulgada a Lei Complementar n° 142, que regulamenta a
aposentadoria da pessoa com deficiência na Previdência Social e foi elaborado o Índice
de Funcionalidade Brasileiro (IF-Br), que é aplicado para fins de aposentadoria,
definindo que a avaliação seja biopsicossocial.
Na educação, as discussões com a equipe multiprofissional estavam centradas no
debate entre o modelo biológico e o modelo social e, a partir desse debate, foram
56

O art. 1 da Lei nº 6949/2009 definiu que “O propósito da presente Convenção é promover, proteger e assegurar o
exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com
deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. Pessoas com deficiência são aquelas que têm
impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas
barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais
pessoas”. (BRASIL, 2009). Sendo que no artigo 24, sobre a educação, determina que “Os Estados Partes reconhecem
o direito das pessoas com deficiência à educação. Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na
igualdade de oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem
como o aprendizado ao longo de toda a vida [...]” (BRASIL, 2009).
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construídos caminhos alternativos para conciliar as duas visões (biológico e social) e
aprimorar o trabalho de acolhimento e aprendizagem dos(as) alunos(as) com DI e
dos(as) alunos(as) com DAA nas classes comuns.
Havia, entre 2005 e 2016, profissionais da equipe multiprofissional que
trabalharam ou trabalhavam tanto na área de educação quanto na de saúde57 e
promoção social (em outros municípios), o que aumentou os diálogos sobre as
intersecções possíveis e importantes para os(as) alunos(as) público-alvo.
Depois de intensos debates, foi acordado que se consultariam os diferentes
conselhos58 de regulamentação profissional das diferentes categorias que compunham
a equipe, procurando um afastamento de qualquer tipo de terapia ou atendimento
clínico nas escolas, com alegação de ser um viés educacional.
Assim, foi solicitada a participação de um representante dos seguintes órgãos:
Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo 6ª Região – CRP-6ª-SP;
Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 9ª Região; Conselho Regional de
Fonoaudiologia 2ª Região – CREFONO e Conselho Regional de Fisioterapia e de
Terapeuta Ocupacional – CREFITO 3, para uma reunião com os profissionais na
Secretaria de Educação Municipal.
A partir das discussões com os respectivos conselhos, sobre a atuação dos
profissionais na educação, o setor de educação especial determinou definitivamente o
fim de qualquer atendimento clínico-terapêutico a ser aplicado nas escolas, sendo
planejada a atuação da equipe multiprofissional na perspectiva interdisciplinar, visando
à inclusão educacional de todos(as) os(as) alunos(as) com deficiência matriculados nas
classes comuns, assim como o processo de acompanhamento dos(as) alunos(as)
egressos das classes e escolas especiais.
Os(as) alunos(as) com DI e os(as) alunos(as) com DAA deixaram de ser atendidos
pela equipe multiprofissional de forma sequencial e em diferentes áreas, semelhante à

57

Estes profissionais têm carga de trabalho de 4 ou 6 horas diárias e, muitas vezes, cumpriam jornadas duplas em
duas cidades distintas.
58
Os profissionais da equipe multiprofissional indicaram seus respectivos conselhos, que foram convidados a enviar
um representante para um diálogo sobre o atendimento educacional nas escolas e a proibição de terapias clínicas.
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área da saúde na forma de anamnese59, em que os profissionais identificavam os
problemas apresentados, sendo que o foco estava nos aspectos biológicos.
Na reorganização da equipe multiprofissional, com enfoque no trabalho
interdisciplinar, os(as) alunos(as) com DI e os(as) alunos(as) com DAA passaram a
serem atendidos por mais de um destes profissionais de forma concomitante, ou seja,
atendimento por profissionais de áreas diferentes e um(a) professor(a) especialista ou
o(a) pedagogo(a) da equipe. O enfoque educacional no ensino-aprendizagem, além de
considerar os aspectos biológicos, foram complementados com os aspectos
psicossociais de cada um dos(as) alunos(as).
Nessa reorganização da equipe multiprofissional estava intrinsecamente a
intensão do fortalecimento das práticas pedagógicos e o enfraquecimento das práticas
clínicas, ou seja, não descartar os conhecimentos trazidos pelos(as) profissionais da
equipe, mas demonstrar que para o sucesso da implantação do PEI era necessário o
emponderamento dos(as) professores(as) tanto do AEE quanto RCC. Assim, buscou-se
observar os(as) alunos(as) como um todo e não apenas as suas dificuldades e déficits,
pois, a deficiência deixaria de ocupar o centro das atenções, agora, essa posição
deveria ser ocupada pelo(a) aluno(a) que ali se encontrava.
Fizemos uma analogia à Revolução Copernicana de Kant na filosofia60. O objetivo
foi modificar o foco do clínico para o educacional, mas não significando desconsiderá-lo
e desqualificá-lo, mas reorganizá-lo.
O(a) aluno(a) era atendido individualmente (Figura 4) pela equipe multiprofissional
em cada uma das especialidades; posteriormente, havia um diálogo com os pais ou
responsáveis sobre que tipo de intervenção seria necessária e a produção de um
relatório da situação do(a) aluno(a)

que seria encaminhado(a) para outras

especialidades, seguindo sempre o mesmo procedimento, até serem atendidos por toda
a especializações.
59

“Partindo do conceito de anamnese, que se trata de uma lembrança, o processo consiste em um registro de dados
obtidos numa conversa inicial com o paciente. Esses dados são referentes à vida do sujeito e devem ter a maior
quantidade de detalhes possível. Essa etapa é extremamente importante para o tratamento do paciente, uma vez que
orienta os profissionais de saúde acerca de qual a ordem de execução de exames, bem como a identificação de quais
outras intervenções deverão ser feitas no tratamento.” <https://iptc.net.br> acessado em 21 mai. 2022.
60
“O termo Revolução Copernicana diz respeito a uma analogia que Kant faz com a proposta de Copérnico, na
passagem do antropocentrismo para o heliocentrismo, em que o mesmo poderia ser aplicado na metafísica,
deslocando o sujeito da periferia do conhecimento para colocá-lo no centro” (SILVA F., 2016, p. 22).
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Somente a partir dos resultados observados é que seria analisada a possibilidade
de frequentarem as classes ou escolas especiais e, no caso dos(as) alunos(as)
―inelegíveis‖ para frequentarem uma dessas alternativas, receberiam o atendimento
educacional, prestado por uma professora da rede municipal, designada para trabalhar
no setor de intervenção precoce existente antes da implantação do PEI. Essa entrevista
inicial era chamada de Anamnese, nomenclatura utilizada para as entrevistas iniciais no
setor clínico, semelhante à utilizada nos equipamentos de atendimento de hospitais e
diversos departamentos das secretarias de saúde.
Para entender a mudança na forma de atendimento da equipe multiprofissional da
forma de trabalho de atendimento individualizado para a forma de atendimento
interdisciplinar (Figura 5), vejamos as figuras abaixo:
Figura 4 – Apoio Multiprofissional com foco clínico

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 5 – Apoio Multiprofissional com foco educacional

Fonte: Elaboração própria.

Com a unificação da equipe (já explicada), a mudança no trabalho da equipe
multiprofissional foi implantada, extinguindo-se a forma de trabalho com procedimentos
semelhantes aos usados nas unidades de saúde. A entrevista acontecia com
profissionais de mais de uma área, sempre com a participação dos pais ou
responsáveis e procurando-se informações que complementassem os dados de caráter
biológico dos(as) alunos(as), a partir do enfoque nos fatores culturais e ambientais da
vivência do(a) aluno(a), mas sem desconsiderar os aspectos biológicos.
É necessária uma política pública consistente na educação especial ‒ que se
pretende inclusiva ‒ e de qualidade, ou seja, que garanta a todos(as) alunos(as)
oportunidade de desenvolvimento e elevação de escolaridade. Dessa maneira, a
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importância do meio social e as relações com a sua hereditariedade tornaram-se
urgentes. Segundo Prestes e Tunes (2018, p. 83), Vygotsky argumentou que
o meio exerce influência sobre o desenvolvimento da criança de forma distinta,
em idades diferentes, porque a própria criança se modifica, assim como se
altera sua relação com a situação. [...], o meio exerce influência pela vivência
da criança, ou seja, dependendo de como ela elaborou internamente sua
relação com determinado momento ou situação. O meio define o
desenvolvimento da criança dependendo do grau de sentido que atribui a ele.

Pelo fato de a cultura do modelo biológico estar tão fortemente imbricada na
sociedade brasileira (não sendo diferente na escola) e o valor atribuído à ―herança‖
genética estar tão generalizada na educação, aos(às) alunos(as) com DAA foram
negadas as possibilidades de desenvolvimento que poderiam ser ofertadas pelo
atendimento especializado.
Dessa forma, os(as) alunos(as) com DAA identificados pelos(as) professores(as),
mas que não possuíam laudo médico, não frequentariam o AEE e ficavam na sala
comum aguardando um possível programa de reforço, entretanto, sem saber se seria
um problema de metodologia de ensino ou falha na identificação da deficiência. Foi
necessária uma padronização de encaminhamentos, e para não deixar de atender
os(as) alunos(as) que estavam nessa situação, organizou-se um fluxograma, a saber:
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Figura 6 – Fluxograma para AEE - Educação Básica.

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Osasco e Mais Diferenças (OSASCO, 2014b).
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O fluxograma foi pensado a partir dos debates e reuniões entre a equipe
multidisciplinar, os(as) professores(as) do AEE/RCC e da assessoria externa. Nesse
fluxograma constam os procedimentos para encaminhar os(as) alunos(as) com
deficiência – que já possuíam um laudo médico – mas também os(as) alunos(as) com
dificuldades no ensino-aprendizagem – que não possuíam o laudo médico – mas
apresentavam dificuldades de ensino-aprendizagem semelhantes aos(as) alunos(as)
com DI, conforme relatório do(a) professor(a) RCC. Foi a primeira mudança no
oferecimento do AEE aos(às) alunos(as) com deficiência que levou em consideração,
além das questões biológicas, as questões histórico-culturais da vivência dos(as)
alunos(as).
A explicação do passo a passo do fluxograma é a seguinte: o(a) professor(a) RCC
era responsável pelos dados do(a) aluno(a) na Caracterização Inicial 61 e após a análise
do(a) coordenador(a) da escola e anuência dos pais ou responsáveis, era preenchida a
Ficha de Encaminhamento ao AEE62. O próximo passo era a Avaliação do(a)
professor(a) do AEE, que indicava se os(as) alunos(as) necessitavam ou não do
atendimento. Nessa etapa, o conhecimento tanto procedimental quanto legal definia o
Parecer63 do AEE, documento que dava o aval para iniciar o atendimento.
É justamente nessa etapa que os(as) alunos(as) com DAA, por não apresentarem
laudo médico e os(as) professores(as) não se sentirem seguros para encaminhar para o
AEE que a equipe multiprofissional era solicitada para análise do caso e emissão de um
Parecer da Equipe64. Para a emissão do parecer, a equipe multiprofissional se reunia
com a coordenação pedagógica, o(a) professor(a) RCC e o(a) professor(a) do AEE da
unidade escolar.
Após essa análise conjunta, da equipe multiprofissional com a anuência do(a)
professor(a) de AEE, era preenchido o documento denominado de Termo de registro do
aluno com hipótese de deficiência, TGD/TEA, Altas habilidades/superdotação65, que

61

Anexo 2. Para a Caracterização Inicial segue-se a Ficha denominada de Roteiro para caracterização inicial dos(as)
alunos(as), onde há categorias para a observação além de exemplos de registro.
62
Anexo 3. Ficha de Encaminhamento para o Atendimento Educacional Especializado (AEE).
63
Anexo 4. Avaliação Inicial do Atendimento Educacional Especializado (AEE).
64
Anexo 5. Avaliação da Equipe Técnica.
65
Anexo 9. Termo de Registro de Aluno com Hipótese de Deficiência/TGD/TEA/AH/SD
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possibilitava o encaminhamento ao AEE do(a) aluno(a) com DAA, enquanto aguardava
a conclusão do diagnóstico.
Esse documento, temporário, tinha validade até o fim do ano letivo ou pedido de
desligamento da rede municipal, quando perdia a validade. Para o(a) aluno(a) ter direito
novamente ao atendimento, seria necessária uma reavaliação, seguindo os mesmos
critérios e com o cuidado devido para não se caracterizar uma rotulação.
O Termo só tinha validade como encaminhamento com a anuência e assinatura
dos profissionais envolvidos, ou seja, do(a) professor(a) da AEE; dos membros da
equipe interdisciplinar e multiprofissional responsáveis pelo acompanhamento da
escola; do coordenador pedagógico da escola; do supervisor de ensino da unidade e,
principalmente, dos pais ou responsáveis pelo o(a) aluno(a) com DAA. Só a partir daí
era oferecido o AEE.
Após o término do processo de avaliação, o(a) professor(a) do AEE emitia o
Parecer Final66, o que significava que o(a) aluno(a) estava apto(a) e, assim, com a
anuência dos pais ou responsáveis, era elaborado o Plano Individual do AEE67,
comunicando a escola e a equipe multiprofissional sobre o início do atendimento.
Caso o(a) aluno(a) atingisse os objetivos esperados, os(as) professores(as) do
AEE/RCC, juntamente com a coordenação da escola e anuência dos pais ou
responsáveis, iniciavam o Desligamento do AEE68, com a elaboração do relatório de
desenvolvimento e do ensino-aprendizagem e justificando o desligamento. Essa ficha
de

desligamento

também

era

preenchida

para

eventuais

desligamentos

ou

transferência da rede municipal, assim como para os(as) alunos (as) que participaram
do AEE, através do Termo de Hipótese.
Esse procedimento e outros documentos utilizados pela Secretaria de Educação,
do mesmo município pesquisado, foram analisados em relação à definição do públicoalvo do AEE, por Almeida (2016, p. 66), que relata que
há mais dois documentos que foram encontrados junto aos prontuários que as
professoras do AEE organizam sobre os alunos atendidos ou em avaliação: (8)
Termo de registro de aluno com hipótese de deficiência/Transtorno Global do
Desenvolvimento TGD (atualmente designado TEA – Transtorno do Espectro
66

Anexo 6. Parecer do professor do AEE.
Anexo 7. Plano individual do aluno – AEE.
68
Anexo 8. Desligamento do AEE.
67
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Autista) ou com Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD): preenchido pela
professora de AEE com consulta e anuência da equipe escolar; (9) Laudo
Diagnóstico: emitido por profissionais da saúde. Esses dois são referenciados
no Fluxo de encaminhamento como um documento que a escola recolhe com a
família do aluno e são considerados na realização da Avaliação
inicial/diagnóstico.

Nas entrevistas com professoras do AEE e RCC, ela relata como os
procedimentos e protocolos de encaminhamento foram percebidos e destaca:
a importância que é conferida ao documento [...] denominado ―Termo de
hipótese‖ pelas professoras entrevistadas nos faz considerar e analisar, nas
posições sobre seu uso e suas implicações no âmbito da ―Avaliação
inicial/diagnóstica‖, as concepções de avaliação e deficiência intelectual aí
articuladas (ALMEIDA, 2016, p. 66).

A educação especial na perspectiva inclusiva influenciou na vida pós-escolar das
pessoas com deficiência e, como já destacado, na inserção na vida social e produtiva.
Algumas pesquisas desenvolvidas com esse mesmo público-alvo, no mesmo município
em que se desenvolveu esta investigação, entre os anos 2007 e 2010, demonstraram a
importância da educação na vida pós-escolar das pessoas com deficiência intelectual,
como aponta Gonçalves (2012, p. 111), graças a ações adotadas na cidade:
o aumento das matrículas e as certificações, podem apontar algumas
possibilidades, pois mesmo com a diminuição nas contratações de pessoas
com deficiência, nesse período [2007 a 2010], houve um amento nas
contratações de pessoas com deficiência intelectual, ou seja, aumento de
111,6% no Brasil e, em Osasco, um crescimento extraordinário de 230,1%, no
mesmo período, representando mais que o dobro do crescimento em nível
nacional.

As transformações ocorridas com as matrículas nas classes comuns dos(as)
alunos(as) com DI e alunos(as) com DAA (muitas vezes concebidas como hipótese de
deficiência e a necessidade do Termo) e o processo de avaliação no município para
esse atendimento foram significativos para o acesso tanto às classes comuns quanto
ao AEE, haja vista o aumento do número de matrículas. Por mais que existam
professores(as) que entendam que ao proporcionar o AEE ao(às) aluno(a) com DAA
possamos estar contribuindo com uma ―rotulação‖, classificando esses(as) alunos(as)
enquanto alunos(as) com DI, deixar de atendê-los pelas dificuldades, seja pela
metodologia utilizada ou pela forma de avaliação, não seria uma alternativa viável para
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o desenvolvimento do ensino-aprendizagem desses alunos(as). Para Almeida (2016, p.
121),
acreditar que investigar, discutir e refletir sobre práticas que realizamos nas
escolas é condição fundamental para que nós, enquanto educadores,
alcancemos melhores formas de desenvolvermos nosso trabalho, de
proporcionarmos
condições
mais
favoráveis
de
aprendizagem
e
desenvolvimento aos nossos alunos, constituiu-se no principal motivo que nos
conduziu nesta pesquisa ao questionamento de modos e condições de
realização do tipo de avaliação que, no contexto da Política de Educação
Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, se destaca como dispositivo de
acesso e permanência de alunos com deficiência intelectual ao AEE, o que
compreendemos como condição de sua inclusão escolar.

A Secretaria de Educação orientou a rede municipal através de portarias
elaboradas, a partir do PNEEPEI e, nesse sentido, organizou todas as atividades
desenvolvidas pelas unidades escolares. Assim, desde as primeiras portarias do ano
2008, posteriormente retificadas em 2011 e 2014, dispôs sobre a organização do AEE,
recebendo, inclusive, equipamentos para as Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) 69
e, também, definiu as atribuições funcionais dos profissionais da educação no PEI.
Conforme a Portaria nº 08 de 11 de fevereiro de 2014 da Secretaria de Educação,
a equipe interdisciplinar e multiprofissional tem as atribuições conforme relacionadas
nos Art. 2º, 9º e o Parágrafo único, respectivamente:
Art. 2º: A decisão pela organização de novas salas de Recursos Multifuncionais
será da Secretaria de Educação, mediante estudo de demanda do público-alvo
a ser apresentado pela Equipe Interdisciplinar do Setor de Assessoria Inclusiva
e da disponibilidade física da unidade educacional. Art. 9º: I- Acompanhar o
trabalho realizado nas SRMs, levando em conta a divisão de unidades
escolares por equipe de referência; II- Ter ciência e acompanhar todos os
encaminhamentos feitos para o AEE, de modo a levantar informações sobre os
motivos de encaminhamento e determinar ações junto aos alunos não
indicados; [...] V- Levantar pautas de discussão para a Secretaria de Educação
em relação a implementação das diretrizes da política de inclusão, identificando
as dificuldades a serem enfrentadas e disseminando as práticas pedagógicas
inclusivas. Parágrafo único: As Unidades Escolares de Creche que tiverem
alunos com deficiência ou hipótese de deficiência, Transtorno Global do
Desenvolvimento/ Transtornos do Espectro Autista (TEA) e altas
habilidades/superdotação deverão ser orientadas pelos professores do AEE
69

O Programa “Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais disponibilizou as escolas públicas de ensino
regular, conjunto de equipamentos de informática, mobiliários, materiais pedagógicos e de acessibilidade para a
organização do espaço de atendimento educacional especializado”. <http://portal.mec.gov.br/pet/194-secretarias112877938/secad-educacao-continuada-223369541/17430-programa-implantacao-de-salas-de-recursosmultifuncionais-novo> acessado em 21 de mai. 2022. Em contrapartida, cabe ao respectivo sistema de ensino a
disponibilização de espaço físico para implantação dos equipamentos, os mobiliários, os materiais didáticos e
pedagógicos de acessibilidade, assim como designar os(as) professores(as) para atuar no AEE.

97

que compõem a Equipe Interdisciplinar do Setor de Assessoria Inclusiva e seus
demais profissionais para o adequado atendimento a cada um deles (OSASCO,
2014a). (Grifos nossos)

O papel de assessoria/apoio da equipe multiprofissional aos professores do AEE –
principais interlocutores junto aos(às) professores(as) RCC e com as famílias dos(as)
alunos(as) com DI e alunos(as) com DAA, fundamentava-se na tentativa de conciliação
entre os conhecimentos adquiridos – anos de pesquisas científicas do modelo
biológico-médico ao médico-psicológico – e os conhecimentos científicos sobre o papel
do meio social no desenvolvimento dos(as) alunos(as) com DI e alunos(as) com DAA. A
forma interdisciplinar de trabalho foi a maneira encontrada para que pudéssemos
associar a um modelo biopsicossocial em educação.
Dessa maneira, portanto, a ampliação gradativa ao longo dos anos de
implantação das diretrizes da educação especial na perspectiva da educação inclusiva
no município, indicou uma política pública dialógica em construção, entretanto, passiva
de erros e omissões.
É justamente na maneira de conceber a avaliação/diagnóstico e desenvolvimento
dos alunos com deficiência e, principalmente, dos(as) alunos(as) com DI e alunos(as)
com DAA, que os movimentos contrários a matrículas desses(as) alunos(as) nas salas
comuns se apoiam para tentar reverter anos de luta no combate à segregação e à
exclusão.
A atuação de equipes de apoio em educação já foi discutida em várias áreas e
pesquisas, que vão da psicologia à linguística, passando pela educação, conforme
discutiremos a seguir. Algumas áreas de forma mais generalizada discutem o papel das
equipes em relação à inclusão de alunos(as) com deficiência, como por exemplo:
surdez, cegueira ou deficiências múltiplas, em geral com a equipe multiprofissional de
suporte e apoio clínico.
Em relação à atuação especificamente educacional, o papel de apoio de equipe
multiprofissional foi encontrado em alguns trabalhos semelhantes a este, pesquisando,
entretanto, não alunos(as) com deficiência intelectual especificamente. Silva M. (2016),
por exemplo, em seu estudo sobre a atuação de equipes multiprofissionais na rede
pública de ensino verificou que,
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equipes multiprofissionais, quando existentes nas redes de ensino, são
recentes e funcionam de forma fragmentada, ou com uma atuação
desarticulada entre os profissionais, dada a pouca experiência que se tem com
esse tipo de suporte na realidade das escolas públicas brasileiras. O objetivo
geral desse estudo foi descrever e analisar as ações de uma equipe
multiprofissional e identificar, juntamente com os profissionais da equipe,
estratégias para aperfeiçoá-lo (SILVA M., 2016, p. 141).

Christmann e Pavão (2018) pesquisaram o papel do um diagnóstico clínico no
contexto da Educação Especial e concluíram que o diagnóstico pode ser interpretado
como via de mão dupla, pois pode ser utilizado como forma de construir estratégias
para a atenção ao estudante, mas, também, ser causa de preconceito e exclusão.
Enquanto diagnóstico clínico, este produz diferenciação e discriminação, pois
produzido pela medicina trata-se do ―conhecimento ou determinação de uma doença
pela observação de seus sintomas‖ (CHRISTMANN; PAVÃO, 2018, p. 2). Entretanto,
enquanto avaliação pedagógica deve ser utilizada como um instrumento de reflexão e
aliado na ação e formulação de estratégias pedagógicas, em detrimento da deficiência
diagnosticada.
As autoras sugerem a utilização de um diagnóstico compartilhado – DCp, uma
proposição que permitiria conhecer a criança e sua deficiência e entender seu contexto
de vida, sendo que esse ―tipo de diagnóstico se refere ao trabalho de uma equipe, que
pensa em conjunto sobre a deficiência e como seus efeitos podem ser ‗minimizados‘
para

o

desenvolvimento

da

criança,

considerando

a

especificidade

desta‖

(CHRISTMANN; PAVÃO, 2018, p. 8).
Dentre os estudos voltadas à Psicologia do Desenvolvimento e à inclusão
educacional dos alunos(as) com DI e alunos(as) com DAA, o artigo de Christmann e
Pavão (2018) é o trabalho que coloca em evidência alguns aspectos relevantes do
modelo teórico-metodológico da teoria de Urie Bronfenbrenner70 sobre a bioecologia
humana. Enfatizam o papel dos diagnósticos na inclusão educacional em relação ao
indivíduo psicossocial, mas sem descartar as nuances do indivíduo biológico.
O ponto central desse estudo é referente à importância e construção de um
diagnóstico intermediário, que as autoras descrevem como Diagnóstico Compartilhado
70

“Chamado de modelo bioecológico, conceitua o desenvolvimento enquanto uma relação entre pessoa e contexto.
Tal fato é de importância para as pesquisas na área da educação, na medida em que passa a considerar aspectos do
contexto escolar, as relações e as pessoas nele inseridas como aspectos relevantes para os processos de
desenvolvimento e aprendizagem da pessoa ao longo da vida” (BHERING; SARKIS, 2009, p. 7).
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– DCp, que contenha informações sobre a saúde e a educação, através do trabalho de
uma equipe interdisciplinar ou multidisciplinar com a capacidade de conhecer os alunos
nos seus aspectos biopsicossociais. Ou seja, ―o modelo bioecológico defende que, para
avaliar uma criança, todo o seu contexto de vida e as perspectivas que a família tem
sobre a criança devem ser considerados‖ (CHRISTMANN; PAVÃO, 2018, p. 9).
Essa análise indicou a necessidade de maior investimento na educação especial,
tanto em relação a um trabalho compartilhado entre educação e saúde quanto em
relação ao desenvolvimento de uma pedagogia mais voltada para o(a) aluno(a) com
deficiência. Faltam estudos que deem subsídios teóricos e metodológicos para
entender o trabalho de profissionais da saúde junto à educação, mas que não
caracterize uma intervenção da saúde na área do profissional da educação, ou seja, na
área do(a) professor(a).
Mais precisamente, como deveria ser a composição da equipe multidisciplinar,
assim como a definição de quais são os profissionais que comporiam essa equipe são
aspectos que necessitam de pesquisas e investimentos futuros, para melhorar o
desenvolvimento dos(as) alunos(as) com DI e alunos(as) com DAA no contexto escolar.
Para a maioria dos municípios brasileiros, manter uma equipe multidisciplinar na
área exclusiva da educação não é uma possibilidade viável a curto e médio prazo, e a
articulação de uma parceria entre as secretarias de saúde e educação torna-se uma
necessidade para que se possa avançar na direção de um diagnóstico/avaliação,
centrado nas reais dificuldades apresentadas pelos alunos com deficiência, ou seja,
que considere todas as dimensões biopsicossociais humanas.
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2.

Metodologia
2.1

Postulados do Paradigma Interpretativista

O objetivo desta subseção é apresentar o Paradigma Interpretativista-Crítico e os
pressupostos metodológicos adotados na elaboração e condução da pesquisa. Nesse
sentido, o processo histórico analisado/interpretado é um eixo de explicação e de
compreensão das transformações ocorridas, concebendo os fatos estudados em um
contexto mais amplo do que o simples fato de matricular os(as) alunos(as) com
deficiência intelectual (DI) e os(as) alunos(as) com dificuldades acentuadas de
aprendizagem (DAA) na classe comum.
O trabalho aqui apresentado encontra-se ancorado na análise interpretativocrítica, mais especificamente, trata-se de estudar o caso singular de um projeto (ou uma
proposta) de educação inclusiva de alunos(as) com DI e de alunos(as) DAA no
município de Osasco, região metropolitana de São Paulo.
Para entendermos a utilização da análise interpretativo-crítica e direcionarmos
para o escopo pretendido nesta pesquisa de processos educacionais, utilizamos o
conceito de Fidalgo (2018), pois, ao discutir as principais metodologias utilizadas em um
―mundo pós-positivista‖, a autora explica que,
para uns, os métodos interpretativistas de pesquisa – forma de ruptura com o
positivismo – constituiriam um paradigma, no qual estariam incluídas a
etnografia e etnografia crítica. Para outros, a metodologia de cunho etnográfico
(como coleta in loco) seria o termo-ônibus abaixo do qual viriam as pesquisas
interpretativista e interpretativista crítica. [...] Essa diversidade de nomenclatura,
em si, seria o bastante para percebermos a preocupação das diversas áreas do
conhecimento em demonstrar que o positivismo, de fato, já não atende às suas
necessidades de pesquisas, uma vez que a forma de conceber e produzir
conhecimento mudou (FIDALGO, 2018, p. 52).

Nesse sentido, a interpretação-crítica foi baseada no estudo de caso, não sendo,
portanto uma pesquisa histórica. Os estudos de casos são utilizados há muito tempo
em diversas áreas do conhecimento, das ciências biológicas às ciências humanas, com
diferentes finalidades, procurando compreender as características e atributos da vida
sociocultural. De acordo com Yin (2001, p.27),
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pesquisas históricas representam a estratégia escolhida quando realmente não
existe controle ou acesso. Assim, a contribuição distintiva do método histórico
está em lidar com o passado "morto" - isto é, quando nenhuma pessoa
relevante ainda está viva para expor, mesmo em retrospectiva, o que
aconteceu, e quando o pesquisador deve confiar, como fonte principal de
evidências, em documentos primários, secundários e artefatos físicos e
culturais. Pode-se, naturalmente, fazer pesquisas históricas sobre
acontecimentos contemporâneos; nessa situação, a estratégia começa a se
sobrepor à estratégia do estudo de caso.

No caso pesquisado, além da utilização de documentos e legislações pertinentes
ao processo estudado em retrospectiva, foi aplicado um questionário respondido por
pessoas diretamente envolvidas com o processo de implantação do PEI na época
relatada, sendo seus depoimentos e visões importantes para o momento atual da
discussão sobre a educação de alunos(as) com DI e de alunos(as) com DAA. Ainda,
segundo Yin (2001, p. 27),
o estudo de caso é a estratégia escolhida ao se examinarem acontecimentos
contemporâneos, mas quando não se podem manipular comportamentos
relevantes. O estudo de caso conta com muitas das técnicas utilizadas pelas
pesquisas históricas, mas acrescenta duas fontes de evidências que
usualmente não são incluídas no repertório de um historiador: observação
direta e série sistemática de entrevistas. Novamente, embora os estudos de
casos e as pesquisas históricas possam se sobrepor, o poder diferenciador do
estudo é a sua capacidade de lidar com uma ampla variedade de evidências documentos, artefatos, entrevistas e observações - além do que pode estar
disponível no estudo histórico convencional.

Em educação, a partir dos anos 1980, com as abordagens quantitativas cedendo
espaço para abordagens qualitativas, os estudos de caso passaram a ter uma
proeminência em pesquisas no campo das ciências humanas. De acordo com André
(2013, p. 97),
o estudo de caso ressurge na pesquisa educacional com um sentido mais
abrangente: o de focalizar um fenômeno particular, levando em conta seu
contexto e suas múltiplas dimensões. Valoriza-se o aspecto unitário, mas
ressalta-se a necessidade da análise situada e em profundidade. As
abordagens qualitativas de pesquisa se fundamentam numa perspectiva que
concebe o conhecimento como um processo socialmente construído pelos
sujeitos nas suas interações cotidianas, enquanto atuam na realidade,
transformando-a e sendo por ela transformados. (Grifos da autora)

Nesse sentido, procurou-se ir além do que os dados estatísticos forneceram, pois
não foram encontradas pesquisas semelhantes do ponto de vista qualitativo do trabalho
desenvolvido no município. Assim, utilizamos o paradigma interpretativista-crítico e,
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como método, o estudo de caso. Ou seja, investigamos de que maneira o
apoio/assessoria da equipe multiprofissional, a partir da realidade vivida por alunos(as)
com DI e por alunos(as) com DAA, auxiliaram os(as) professores(as) do AEE/RCC na
mediação do ensino-aprendizagem.
Nessa perspectiva, ao analisar o contexto i.e., ‒ período de 2005 a 2016 da
educação do município ‒ que coincide com um período político nacional específico71,
pretendemos desmitificar a crença de que ao matricular alunos(as) com DI e alunos(as)
com DAA nas classes comum, a almejada ―inclusão educacional‖ estaria completa,
apenas por meio de legislações e devido à obrigação da matrícula na classe comum.
São observações relevantes para a identificação das dificuldades desses alunos(as),
questionando-se a exclusividade do modelo médico-biológico no diagnóstico/avaliação
desse público-alvo.

2.2

Contexto da Pesquisa

2.2.1

O Macro Contexto da Pesquisa

A cidade da pesquisa, Osasco, fundada por imigrantes italianos no fim do século
XIX, faz parte do conjunto de municípios que formam a região metropolitana da cidade
de São Paulo na grande São Paulo, estando distante 16 km da capital e abrangendo
uma área de 66,95 km² cortada ao meio pelo rio Tietê. De acordo com o portal oficial do
município,
Conhecida como ―Cidade-trabalho‖, Osasco é destaque pelo
empreendedorismo e pela força de vontade de seus moradores. Com
uma área territorial de 64 km² possui importante atividade econômica nos
setores industrial, comercial e de serviços. Com 699.944 habitantes, é o
6° município mais populoso do estado de São Paulo, segundo estimativa
populacional calculado pelo IBGE para 2020. Ainda de acordo com o
mesmo censo, em 2014, Osasco possuía o 8º maior Produto Interno
Bruto do Brasil e o 2º maior do Estado de São Paulo, ficando à frente de
muitas capitais estaduais brasileiras, como Salvador, Fortaleza e Recife,
sendo a cidade com o mais alto PIB da nação naquele ano. Osasco é a
72
terceira cidade do país em empreendedorismo .
71

A Secretaria de Educação Especial (SEESP) do Ministério da Educação (MEC) foi extinta e incorporada a
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) pelo Decreto nº 7480, de 16 de
maio de 2011.
72
Disponível no portal oficial da Prefeitura de Osasco: cf.: <http://www.osasco.sp.gov.br/sobre-osasco > Acesso
em 02 out. 2021.

103

A industrialização do subdistrito de Osasco, iniciada nos fins do século IXX, e
profundamente impulsionada a partir da década de 40 do século passado, passou a
atrair mão de obra especializada e, consequentemente, mais moradores para os bairros
centrais, mas logo se embrenhando para os arredores. O caráter urbanizador mudou
significativamente a localidade, surgindo problemas básicos de saúde e educação que,
no entanto, não eram prontamente atendidos pela Prefeitura de São Paulo, da qual
Osasco era apenas um bairro. A emancipação passou a ser defendida como uma
solução para esses e outros problemas.
O Município de Osasco foi criado pela Lei nº. 5121, de 27 de dezembro de 1958,
após ser sancionada per Jânio da Silva Quadros, Governador do Estado de São Paulo
à época. A partir de então, ―até 1962, os moradores de Osasco se empenharam pela
oficialização do município, sendo que as eleições para prefeito e vereadores foram
suspensas pelo Tribunal Regional Eleitoral‖ (GONÇALVES, 2012, p. 71), pois o
movimento conhecido como Os autonomistas foi acusado de ―fraudar o resultado da
votação do plebiscito que criou o município. Após novas resoluções a eleição foi
marcada, e em 19 de Fevereiro de 1962 tomaram posse, o primeiro prefeito e os vinte e
três vereadores eleitos‖ (GONÇALVES, 2012, p. 71).
Em 2021, a população da cidade de Osasco, segundo o portal da Fundação
SEADE – Sistema Estadual de análise de Dados73, é de 682.876 habitantes. Destaquese que a cidade ocupou entre 2002 e 2014 a 6ª posição no ranking de participação no
total do Produto Interno Bruto (PIB), dos 20 municípios com maior contribuição do
estado de São Paulo.
Sobre as condições de trabalho no município, de acordo com estudo feito pela
Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão (SDTI) da Prefeitura de Osasco e
do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE2012), intitulado: Caracterização Socioeconômica do Município de Osasco: um
panorama das mudanças da primeira década do século XXI,
a remuneração do trabalho, em 2010, ainda não havia alcançado o
rendimento de 2001. O recuo foi menor em Osasco, de 3,2%. Na RM foi
de 9,3% e no estado declinou a 6,8%. Ainda assim, a remuneração
73

Cf.: <https://www.seade.gov.br>. Acesso em 02 out. 2021.

104

média do trabalhador de Osasco é menor do que dos demais recortes
geográficos analisados. Ainda do ponto de vista dos rendimentos, ao
analisar as condições de pobreza e da extrema pobreza em Osasco, os
números revelam que a quantidade de pessoas sem rendimento cresceu
fortemente no período de 2000 a 2010, quase dobrando, ao passo que
aqueles indivíduos com renda até R$ 70,00 decresceu, do mesmo modo,
caindo quase que pela metade. O aumento de pessoas sem
remuneração e o recuo da população com rendimento per capita de até
R$ 70,00 seguiu tendência similar na RM e no estado de São Paulo
(OSASCO, 2012, p. 8).

Analisando as condições de pobreza no município, verificou-se que a quantidade
de domicílios que viviam com renda de até ½ salário mínimo, naquele momento, era de
cerca de 24.532 domicílios, correspondendo a 12,1% do total de domicílios, em
Osasco, fator que não se pode desconsiderar em qualquer pesquisa sobre educação e
saúde. (OSASCO, 2012, p. 8).
Mais recentemente, Osasco ocupava a 8ª posição (caiu duas posições) entre os
10 municípios com maiores PIB per capita (2018) e, sendo a densidade econômica do
país de R$ 824 mil por quilômetro quadrado (R$/km²), Osasco era o município com a
maior densidade, gerando R$ 1,1 bilhão/km².
A educação formal na cidade teve início com algumas escolas destinadas à
formação dos(as) filhos(as) dos(as) imigrantes e, posteriormente, com a industrialização
da região, a partir na década de 1940, surgiram escolas instaladas por iniciativa das
próprias fábricas, que visavam à educação dos(as) filhos(as) de seus(suas)
trabalhadores(as), principalmente como atrativo para a mão de obra especializada que
aí chegava (GONÇALVES, 2012).
Em 1950, foi inaugurado o Grupo Escolar Marechal Bittencourt, reunindo as
escolas de Osasco que funcionavam em prédios diferentes, mas, para prosseguir nos
estudos, os(as) alunos(as) tinha que se deslocar para a capital. No intuito de amenizar
esse deslocamento, foram abertas as primeiras salas do ensino colegial (atual ensino
médio) no mesmo grupo escolar, até que, em 1962, o Colégio Estadual Antônio Raposo
Tavares (CEART) foi inaugurado por pressão popular junto à classe política.
Entretanto, para os alunos com deficiência não havia ainda nenhuma iniciativa. As
primeiras classes especiais para alunos(as) com deficiência intelectual (DI) foram
criadas pela Secretaria de Educação do Município de Osasco, em 6 de novembro de
1965, e funcionavam no prédio da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais
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(APAE). Depois de 8 (oito) anos, em 1973, os(as) alunos(as) foram transferidos para a
recém criada ―Escola para Excepcionais: Chácara Bussocaba‖, sendo esta a primeira
escola especial da cidade (GONÇALVES, 2012).
Em 18 de março de 1978, foi criada a ―Escola Municipal para Educação Especial
de 1º Grau‖, em prédio próprio da prefeitura. Mas a principal ―vitrine‖ da cidade,
alardeada pela classe política da cidade, foi a criação, pelo Decreto nº. 4577 de 24 de
fevereiro de 1978, da ―Escola Municipal de Educação Especial Dr. Edmundo Campanhã
Burjato‖, que até 2011, ainda mantinha em suas instalações 249 alunos(as)
matriculados, com idade que variavam de 15 (quinze) a 62 (sessenta e dois) anos e,
com alguns, matriculados há mais de 30 anos, antes mesmo, da criação da própria
escola (GONÇALVES, 2012, p.71). Os(as) alunos(as) com idade entre 7 (sete) e 14
(quatorze) anos foram encaminhados para as classes comuns no período de 2005 a
2010, como já mencionado anteriormente.
Os(as) alunos(as) eram selecionados pela deficiência que apresentavam no laudo
médico. Os(as) deficientes auditivos(as), os(as) deficientes visuais e os(as) deficientes
intelectuais, com diagnósticos médicos ou psicológicos leves, acima de 7 (sete) anos,
eram encaminhados para as classes especiais do ensino fundamental (até a extinção
dessas classes em 2005) e não havia seriação, ou seja, os(as) alunos(as) não estavam
matriculados(as) em casses da 1º a 4º série. Lá permaneciam até completarem 16
(dezesseis) anos e depois eram encaminhados para a Educação de Jovens e Adultos
(EJA). Os(as) alunos(as) com deficiência intelectual, que apresentavam diagnósticos
moderados eram encaminhados para a escola especial (GONÇALVES, 2012).
Na escola especial, os moderados (a maioria com síndrome de Down) eram
classificados em: i) educáveis, portanto, poderia ser ofertada a esses(as) alunos(as) a
possibilidade de alfabetização; ou ii) treináveis, que poderiam desenvolver alguma
atividade nas oficinas pedagógicas ou de artesanatos (pintura, cerâmica, madeira, etc.).
A escola contava com professores especializados em educação especial e com equipe
multidisciplinar para atendimento clínico, o embrião da criação das equipes de
apoio/assessoria (GONÇALVES, 2012).
Os(as) alunos(as) considerados graves eram encaminhados para unidades de
terapia e diagnósticos multidisciplinares (Centro de Diagnóstico), pois não eram
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matriculados(as) em nenhuma escola municipal, sendo, dessa forma, alternativas à
educação especial. Em 1983, foi criado o Centro de Diagnóstico e Intervenção Precoce
de Osasco (CEDIPO), destinado a atendimento clínicos, tais como: psicológicos,
fonoaudiólogos, terapias ocupacionais, pedagógicos e fisioterapêuticos, para crianças
de 0 (zero) a 6 (seis) anos e 11 (onze) meses de idade, onde eram avaliadas clínica e
pedagogicamente para, se possível, serem incluídas posteriormente na escola especial.
(GONÇALVES, 2012). Portanto, uma atuação de equipes multidisciplinares no âmbito
da Secretaria de Educação.
Também, segundo um modelo médico-psicológico, por pressão das famílias que
não tinham seus(suas) filhos(as) contemplados(as) na escola especial nem pelo
CEDIPO, foi criado em 1997, a Unidade de Terapia Educacional Multidisciplinar
(UTEM), composta por mais uma equipe multidisciplinar, que atendia as crianças com
deficiências múltiplas graves, quase todas associadas com a deficiência intelectual,
mas com atendimento terapêutico (clínico), apenas, uma ou duas vezes por semana
dependendo da gravidade da deficiência.
No mesmo ano, também foi criado o Centro Municipal de Educação Integrado
(CEMEI), com uma equipe multiprofissional composta por: assistentes sociais,
psicólogas, fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais e professores(as) especialistas da
rede municipal para dar apoio aos(às) professores(as) em relação aos(às) alunos(as)
com deficiência matriculados(as) na rede municipal, mas que apenas conseguiam
atender o ensino infantil, pois havia uma demanda crescente nessa etapa de ensino.
Essa equipe era responsável por acompanhar os(as) alunos(as) com deficiência
matriculados nas classes comuns e, assim, apoiar/assessorar os(as) professores(as),
por meio de conversas, troca de experiência, palestras de especialistas e indicação de
cursos específicos (GONÇALVES, 2012). Entretanto, apesar de haver na Secretaria de
Educação um setor de Educação Especial, não havia uma política educacional
direcionando os trabalhos dos profissionais envolvidos, dependia-se muito das
percepções individuais.
Em 2005, com a troca de gestão de governo, foi iniciada a discussão do Programa
de Educação Inclusiva (PEI), pela Secretaria de Educação municipal, visando adequar
à educação especial a proposta de educação inclusiva: naquele momento a proposta foi

107

se adequar ao debate que ocorria no cenário nacional, ou seja, vir ao encontro da
proposta de educação inclusiva do MEC a partir da PNEEPEI, de 2008.

2.2.2

O Micro Contexto da Pesquisa

O Programa de Educação Inclusiva foi implantado em todas as escolas da rede
municipal de educação infantil (creches e pré-escola) e educação fundamental (ciclo I),
a partir de consulta aos(as) professores(as) sobre a quantidade de alunos(as) com
deficiência matriculados(as) na sala comum. Em sendo um programa que envolveu toda
a rede municipal, procurou-se saber qual a visão dos(as) professores(as) sobre essa
inserção dos(as) alunos(as) com DI e dos(as) alunos(as) com DAA nas classes
comuns, assim como qual o conhecimento que dispunham sobre educação especial.
Figura 7 – Histórico oficial do PEI da Secretaria de Educação do Município de Osasco.

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Osasco e Mais Diferenças (OSASCO, 2014b).
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2.2.3

Os Participantes da Pesquisa

Nesta subseção, o objetivo é apresentar algumas informações básicas dos
participantes da pesquisa. A partir de 2006, há a unificação das equipes, que passam,
gradativamente, a ser equipe de apoio/assessoria apenas para a educação de
alunos(as) com deficiência e não oferecendo mais atendimentos terapêuticos. No
período de 2005 a 2016, alguns profissionais foram transferidos para outras
secretariais, principalmente a da saúde.
As entrevistas programadas para serem realizadas durante o ano de 2020
sofreram alterações, em conformidade com o comunicado virtual nº 0014765796.html,
sobre as Orientações para a condução de pesquisas e atividades do Comitê de ética
em Pesquisa (CEP) da UNIFESP – durante a pandemia provocada pelo Coronavírus
SARS-COV-2 (COVID-19) – publicada em 09 de maio de 2020. Assim, o
encaminhamento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi feito por
meio digital, com devolução do documento devidamente assinado em cópia digital; a
imagem/foto enviada através do aplicativo Whatsapp ou e-mail. Os participantes
imprimiram, assinaram, digitalizaram e devolveram, através do meio digital do aplicativo
do Whatsapp ou e-mail.
Para realização da pesquisa foi necessário entrar em contato por e-mail, telefone
ou Whatsapp, solicitando a participação na pesquisa dos profissionais que, em algum
momento do período pesquisado, pertenceram às equipes multiprofissionais ou eram
professores ou diretores nas unidades que tiveram envolvimento direto com as equipes.
Como não houve participação direta da Secretaria de Educação do município, o convite
de participação na pesquisa foi enviado aos profissionais com os quais mantínhamos
contato, a quem foi feito um pedido para compartilhamento com outros integrantes da
equipe do período analisado, assim como com professores(as) (AEE/RCC), uma vez
que boa parte ainda continuava trabalhando na secretaria ou em outra pasta da
prefeitura.
Foram enviados convites de participação na pesquisa, informando os objetivos da
pesquisa e explicando os procedimentos para o diretor de departamento e secretário
adjunto (do período 2005-2016) e que, em 2020, ocupava o cargo de secretário de
educação municipal. Através de contatos de integrantes da equipe, houve retorno de (1)
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um diretor de escola do período e, entre os profissionais da equipe multiprofissional e
de professores(as) do AEE/RCC, 16 (dezesseis) desses profissionais retornaram,
totalizando 17 (dezessete) pessoas.
Dessa maneira, responderam ao questionário, profissionais que participaram de
parte da implantação do Programa de Educação Inclusiva e outros que participaram de
todo o processo durante o período analisado. Seguindo esses critérios, a definição dos
sujeitos da pesquisa foi conforme a inserção do pesquisador ‒ que ocupou cargo
comissionado na Secretaria de Educação Municipal ‒ e do contato com profissionais da
equipe multiprofissional e dos(as) professores(as) do AEE, a fim de que pudéssemos
identificar as relações de trabalho com os(as) alunos(as) com DI e com os(as)
alunos(as) com DAA.
Os(as) respondentes ao questionário foram: 3 (três) fonoaudiólogas; 1 (uma)
pedagoga; 3 (três) psicólogas; 2 (duas) terapeutas ocupacionais; 3 (três) professoras
regentes de classe comum; 2 (duas) professoras regentes de classe especial; 2 (duas)
professoras do Atendimento Educacional Especializado e um (1) diretor de escola. Não
responderam ao questionário nenhum assistente social e fisioterapeuta, profissionais
que também fizeram parte da equipe multiprofissional no período da pesquisa.

O pesquisador
Comecei a atuar como coordenador do setor de educação especial da Secretaria
de Educação do Município de Osasco em 2005 e, apenas, tinha um conhecimento
superficial sobre a luta das pessoas com deficiência na cidade de São Paulo, ainda
assim, principalmente sobre a acessibilidade arquitetônica e nos transportes urbanos.
Na busca por informações sobre o processo de inclusão/exclusão escolar no
Brasil e pelas legislações nacionais que tratavam do assunto, iniciei em 2006 um curso
de extensão universitária com o título bem sugestivo para as minhas indagações:
Educação para a Cidadania – Escola e Inclusão, na Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC/SP (Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e
Extensão – COGEAE), com o objetivo que conhecer um pouco mais sobre o assunto.
No mestrado (2009-2012) na Faculdade de Educação da Universidade de São
Paulo – FEUSP, o objetivo foi verificar se o programa de educação inclusiva havia
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contribuído na vida dos(as) alunos(as) com DI egressos, principalmente com a
possibilidade de sua inserção no mundo do trabalho, com a lei de cotas para pessoas
com deficiência nas empresas, ou seja, com a aplicação da Lei nº 8213 de 24 de julho
de 1991, que dispôs sobre planos de benefícios da Previdência Social e estabeleceu
cotas para contratação de pessoas com deficiências nas empresas74.
A seguir, são apresentados(as) cada uma das pessoas envolvidas no processo de
ensino-aprendizagem dos(as) alunos(as) com DI e dos(as) alunos(as) com DAA, as
quais sinalizaram, de alguma maneira, destacando a importância da formação
profissional. Apesar da formação tão díspares como apresentadas e em áreas fora do
campo educacional, os(as) profissionais participantes da pesquisa participaram das
discussões e debates com os(as) professores(as) do AEE/RCC na busca por
alternativas educacionais para este público-alvo, principalmente por ainda não existir
uma diretriz nacional, naquele momento, e cada município se orientar pelo que entendia
da PNEEPEI.
No quadro 1 abaixo, descrevemos os(as) participantes da pesquisa que
responderam ao questionário e atuaram na Secretaria de Educação, na equipe
multiprofissional, professores(as) do AEE/RCC ou equipe gestora da escola, dentro dos
objetivos da pesquisa. Para isso, foi solicitado que cada um dos(as) participantes
enviasse por e-mail um minicurrículo.
Quadro 1: Nomenclaturas utilizadas para os profissionais participantes da pesquisa
FUNÇÃO/FORMAÇÃO

ATUAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PEDAGOGIA

Pedago1

TERAPIA OCUPACIONAL

TO1 e TO2

PROFESSORA REGENTE DE CLASSE COMUM

RCC1; RCC2 e RCC3

PROFESSORA REGENTE DE CLASSE ESPECIAL

RCE1 e RCE2

PROFESSORA DO ATENDIMENTO

AEE1 e AEE2

EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

74

“Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5%
(cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na
seguinte proporção: I - até 200 empregados - 2%; II - de 201 a 500 - 3%; III - de 501 a 1.000 - 4%; IV - de 1.001 em
diante - 5%” (BRASIL, 1991).
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PSICOLOGIA

Psico1; Psico2 e Psico3

FONOAUDIOLOGIA

Fono1; Fono2 e Fono3

DIRETOR DE ESCOLA

Dir1

Pedago1
A pedagoga se apresentou da seguinte forma:
Sou mestre em Ciências, psicopedagoga e pedagoga especializada em
Educação Especial. Desde 1998 trabalho com Educação Especial tendo
exercido funções como coordenadora e membro de equipe
multidisciplinar, coordenadora pedagógica do Ensino Especial e do
Fundamental I, e professora de classe especial e da sala de recursos
multifuncionais, em duas redes de ensino municipais da grande São
Paulo, sempre atuando na inclusão de alunos com deficiência.

TO1
A primeira terapeuta ocupacional se apresentou seguinte forma:
Sou terapeuta ocupacional formada em 1996 pela USP Especialista em
Educação Inclusiva pela – COGEAE, na PUC-SP; especialista em
Terapia ocupacional em neurologia pela Universidade Salesiana de
Lins/SP, Especialista em Transtorno do Espectro Autista pelo CBI of
Miami. Atuo na rede pública desde 2001.

TO2
A segunda terapeuta ocupacional se apresentou da seguinte forma:
Sou terapeuta ocupacional formada pela USP-SP. Com especialização
em saúde mental, já no início dos anos 1980 tive uma experiência na
educação de adultos, muito rica e fundamental para minha formação
pessoal e profissional. Durante muitos anos estive afastada do serviço
público, me dedicando ao estudo e prática do Tai Chi Chuan e da
Medicina Tradicional Chinesa. Aprovada em concurso público no
município em 2002, retorno para a Secretaria da Educação, numa (re)
aproximação ao trabalho com o cuidado e atenção às pessoas com
deficiência. Neste momento fiz parte da equipe técnica intermultidisciplinar da Secretaria de Educação no processo de inclusão de
crianças com deficiência através do trabalho com professores e equipe
escolar da rede municipal. Permaneço neste trabalho até 2011. Para
além da contribuição profissional, nessa troca de saberes, adquiro
atualização e novas perspectivas profissionais.

RCC1
A primeira professora regente de classe comum da rede municipal se apresentou da
seguinte forma:
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Sou Psicopedagoga e Especialista em Deficiência; Especialista em
Equoterapia; Mestranda em Ciências da Educação. Ex-Presidente do
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Carapicuíba e
Coordenadora da Hípica Santa Terezinha – Equoterapia. Professora da
Prefeitura de São Paulo. Membro da Diretoria da APAE de Barueri e
experiência de 23 anos na Equoterapia para pessoas com Deficiência em
Itupeva, Osasco, Carapicuíba, Barueri e Ramon da Polícia Montada 9 de
Julho. Experiência de 25 anos na educação em educação infantil,
fundamental I, fundamental II, ensino médio, EJA - Educação de Jovens
e Adultos, AEE - Atendimento Educacional Especializado e Inclusão
Escolar na Prefeitura de Osasco, Prefeitura de São Paulo e Estado de
São Paulo.

RCC2
A segunda professora regente de classe comum da rede municipal se apresentou da
seguinte forma:
Sou formada em Pedagogia já 24 anos, mas atuando há pouco mais de
11 anos. No decorrer desse período aprendi e aprendo a cada dia com as
experiências de colegas incríveis e com capacitações, especializações e
algumas pós-graduações, dentre elas "Atendimento Educacional
Especializado e Educação Especial", "Ensino de Artes: Técnicas e
Procedimentos", "Psicopedagoga Clínica e Institucional", "Docência do
Ensino Superior e Tutoria de Educação à Distância", tendo concluído
agora a segunda graduação (Educação Física).

RCC3
A terceira professora regente de classe comum da rede municipal é formada em Letras
e tem mestrado em Educação. Ela se apresenta da seguinte forma:
Sou pessoa com deficiência visual, cega de nascença devido à
retinopatia da prematuridade. Passei pelo processo de estimulação
precoce, estudei em instituições públicas e privadas que incentivavam
minha integração à comunidade escolar, graduei-me em Letras e em
Tradução, e concluí o mestrado em Educação, abordando a formação de
professores sobre deficiência visual. Atualmente leciono inglês para
alunos cegos e com baixa visão na Fundação Armando Álvares
Penteado, sou consultora em áudio-descrição e integro a equipe de
Assessoria de Inclusão mencionada na pesquisa de que estou
participando.

RCE1
A primeira professora regente de sala especial da rede municipal se apresentou da
seguinte forma:
Sou pedagoga habilitada em Deficiência da Áudio Comunicação e
Deficiência Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica – PUC-SP;
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Mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica – PUC-SP;
Especialização em Direito Educacional, Psicopedagogia, Pedagogia
Hospitalar e Educação a Distância. Professora de Educação Especial da
prefeitura municipal. Professora Universitária, atuando em cursos de
Graduação. Pós-Graduação e formação de professores. Coordenadora
de Curso de Pedagogia.

RCE2
A segunda professora regente de sala especial da rede municipal se apresentou da
seguinte forma:
Sou pedagoga especialista em DA pela FMU, desde 1990, trabalho com
educação especial. Atuei como professora de ensino regular, sala especial,
escola especial, coordenadora de Centro de Estimulação Precoce de
Osasco (CEDIPO) e atuei com a equipe multidisciplinar em atendimento à
inclusão de pessoas com deficiência. Sou mãe (filho de 35 anos), de surdo
bilateral de nascença, implantado bilateralmente desde 2005, oralizado e
acompanhado pelo CDA – Centro do Deficiente Auditivo da Unifesp desde
2003.

AEE1
A primeira professora do Atendimento Educacional Especializado se apresentou da
seguinte forma:
Sou pedagoga especialista em deficiência intelectual formada pela
faculdade Mackenzie-1991, pós-graduada em psicopedagogia e
educação infantil, já atuei em escola especial, educação infantil, ensino
fundamental e agora em AEE/SRM, desde 2010.

AEE2
A segunda professora do Atendimento Educacional Especializado se apresentou da
seguinte forma:
Sou pedagoga especialista em Deficiência Intelectual pela USP, desde
1987, trabalho com educação especial e agora inclusiva. Passei pelas
diversas fases segregadas nas instituições e escolas especiais até agora
em salas de AEE.

Psico1
A primeira psicóloga se apresentou da seguinte forma:
Sou formada em Psicologia, pelo IPUSP, em 1991. Trabalho na área da
Secretaria de Educação Municipal com crianças com deficiência ou TEA,
desde 2002. Desde 2007, atuo no Setor de Assessoria de inclusão
escolar de alunos com deficiência ou TEA, no mesmo município, até os
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dias de hoje. Desde 2018, atuo no Serviço de Reabilitação Lucy Montoro
- Humaitá para pessoas com deficiência visual, na cidade de São Paulo.

Psico2
A segunda psicóloga se apresentou da seguinte forma:
Sou formada em Psicologia pela FMU em 1984. Sócia-proprietária e
responsável técnica do Núcleo de Desenvolvimento Psicológico (NUDEP)
- Clínica de Psicologia, em Osasco/SP. Especialização em Psicologia
Clínica e Educacional, Psicoterapia Breve, Psicoterapia de casal e
família. Psicopedagogia Clínica. Cursando Aprimoramento em ABA –
Academia do Autismo – 2019/2020. Psicóloga clínica com abordagem
analítica e sistêmica no NUDEP desde 1996. Psicóloga da Secretaria de
Educação Municipal desde 1998 com passagem em diversos setores e,
atualmente, na Assessoria de Inclusão Escolar, administrando cursos e
eventos voltados à inclusão escolar da criança com deficiências e TEA e
acompanhamento psicopedagógico dos alunos com deficiência da rede
municipal de ensino e orientação psico-educacional aos seus familiares e
responsáveis.

Psico3
A terceira psicóloga se apresentou da seguinte forma:
Sou formada em Psicologia UNIP em 1992. Psicopedagogia clínica Pósgraduação UNIFIEO – Osasco. Experiência de trabalho em educação
especial em ambiente escolar e atendimento em terapia infantil e adulto.
Trabalhei na Prefeitura Municipal, onde iniciei com o cargo de professor
de educação especial e depois de alguns anos transferida para cargo de
psicóloga na mesma unidade escolar. Realizava atendimento com
adolescentes especiais em grupo e individual quando necessário e grupo
com os familiares e casos individuais. Atualmente atendo em terapia
infantil com crianças de 4 a 6 anos em uma associação em Paraisópolis e
atendimento em terapia adolescente e adultos.

Fono1
A primeira fonoaudióloga se apresentou da seguinte forma:
Sou fonoaudióloga formada pela UNIFESP, em 1998, com especialização
em Audiologia Clínica pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.
Fonoaudióloga da Secretaria de Educação do Municipal por 16 anos,
onde atuo como audiologista, fonoterapeuta e fonoaudióloga da equipe
técnica responsável pela inclusão escolar. Participei da realização de
formações para as professoras regulares e professoras de AEE
(Atendimento Educacional Especializado) do município. Atuei na
orientação das famílias de crianças com deficiência e participei de grupos
para estimulação de Comunicação Suplementar e Alternativa. Atualmente
atuo como voluntária na ONG, onde trabalho como fonoterapeuta infantil
e realizo triagem audiológica escolar.
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Fono2
A segunda fonoaudióloga se apresentou da seguinte forma:
Sou fonoaudióloga, especialista em Linguagem Oral e Escrita pelo
CEFAC-Centro de Especialidade em Fonoaudiologia e em Disfagia pela
Faculdade Unyleya. Formada há 28 anos, atuante na área de linguagem
desde a minha formação e em Disfagia há 02 anos. Funcionária pública
municipal, desde 2003, e fiz parte do Centro de Diagnóstico e
Intervenção Precoce de Osasco (CEDIPO). Em 2006, quando a
Educação Inclusiva começou a ser implantada no município, atuei junto a
Assessoria de Inclusão, voltada para os professores do AEE
(Atendimento Educacional Especializado). Em 2019, fui transferida de
secretaria, passei então a fazer parte da Secretaria da Saúde, atuando
no SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar), com crianças, adultos e
idosos acamados, com sequelas de doenças neurológicas.

Fono3
A terceira fonoaudióloga se apresentou da seguinte forma:
Sou fonoaudióloga formada pela Faculdade São Camilo em 1998, com
especialização em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da
USP – 2002, especialização em Linguística pela PUC/SP – 2004 e
especialização em Disfagia Unyleia – 2020. Fonoaudióloga concursada
na Prefeitura de Ibiúna de 1998 a 2003 e fonoaudióloga concursada na
prefeitura municipal na Secretaria de Educação de 2003 a 2018 – de
2018 até o momento na Secretaria da Saúde.

Dir1
O diretor de escola, durante o período de atuação da equipe multiprofissional, se
apresentou da seguinte forma:
Sou Professor de Ciências físicas e biológicas Governo do estado de São
Paulo 1988-1994(ACT) Professor de educação infantil e ensino
fundamental I em Osasco e São Paulo 2004-2021. Fui Coordenador
pedagógico SP- 2014-2021 e Diretor de escola Osasco 2005-2010;
Formação em pedagogia; Universidade Mackenzie; Psicologia pela
Universidade Metodista de São Paulo. Especialização Artes visuais, pelo
Instituto Inovação e Especialização Orientação vocacional, pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie SP. Coordenador Projeto Social
LEPKIDS futuros Campeões Mackenzie SP 2005-2010.

2.2.4

Procedimentos de Produção e Coleta de Dados

Em relação aos procedimentos de coleta e produção de dados, esta pesquisa se
divide em dois momentos, sendo que o primeiro é a coleta de dados da educação
especial em documentos do MEC, assim como das extintas Secretaria de Educação
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Especial (SEESP) e Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e
Inclusão (SECADI). Foram também consultados os artigos 205 a 208 da Constituição
Federal de 1988 e o capítulo V da educação especial da Lei de Diretrizes e Base (LDB
– Lei n° 9394/96), assim como outros documentos oficiais sobre educação especial e,
ainda, as portarias e demais documentos municipais produzidos na implantação da
educação especial na perspectiva inclusiva. Nesse sentido, são dados coletados, ou
seja, fontes primárias cujos dados já se encontram prontos para todos usarem.
Tanto os dados nacionais quanto municipais foram utilizados para comparar a
evolução

dos

números

de

alunos(as)

matriculados(as),

que

evidenciaram

o

cumprimento do viés legal, mas que não definem nem a qualidade nem o
desenvolvimento educacional dos(as) alunos(as) com DI e alunos(as) com DAA,
proposta aqui analisada, a partir do trabalho da equipe multiprofissional, na perspectiva
interdisciplinar, junto aos(às) professores(as) do AEE/RCC.
O segundo momento da pesquisa diz respeito à produção de dados a partir de
questionário semiestruturado com a participação dos(as) profissionais da Secretaria de
Educação que, de alguma maneira, tiveram contato tanto com o público-alvo da
pesquisa, quanto com os profissionais da equipe multiprofissional ou eram membros da
própria equipe.
Como se trata de uma pesquisa que está analisando um período de gestão
passado (2005-2016), a produção de dados foi sobre como os(as) profissionais
vivenciaram o processo de matrícula de alunos(as) com DI e de alunos(as) com DAA,
nas classes comuns da rede municipal e como entendiam o papel do apoio/assessoria
da equipe multiprofissional, junto aos(às) professores(as) do AEE/RCC, haja vista que a
equipe foi modificada a partir de 2016 e, hoje, apenas possui professoras e psicólogas.
É importante, no entanto, esclarecer que há dados do período pesquisado que
serviram de base para as respostas dos(as) profissionais participantes da pesquisa e,
portanto, é base para a análise do questionário (para complementar ou explicar alguma
referência que façam). Nesse sentido, algumas informações que estão nos documentos
(como, por exemplo, as políticas públicas municipais ou federais) entraram como apoio
para a geração de dados.
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Complementando,

é

necessário

esclarecer

que

as

entrevistas

com

os

participantes inicialmente planejadas e marcadas pelo telefone, whatsapp ou e-mail,
foram canceladas devido à eclosão da pandemia do Coronavírus (2020). Retomamos
os contatos pelo aplicativo whatsapp e e-mail e solicitamos a possibilidade da
participação voluntária, mas através de reposta ao questionário semiestruturado, que
substituiria a entrevista pessoal. Após obtermos esse consentimento, entramos em
contato com os profissionais que aceitaram participar, enviamos o questionário do
Google Formulários, com o link via whatsapp e/ou e-mail e explicamos os objetivos da
pesquisa e de que forma cada uma poderia colaborar, para então firmar o TCLE.
Do questionário
As questões formuladas foram respondidas pelo Google Formulários no período
entre 20 de janeiro de 2021 e 05 de fevereiro de 2021. O questionário (anexo 10) foi
dividido em três partes: a) informações pessoais quanto ao período e função na
Secretaria de Educação, com objetivo de identificação profissional; b) perguntas
fechadas obrigatórias e justificativas abertas e não obrigatórias, que procuraram
identificar o envolvimento do(a) profissional nas demandas sobre a educação especial
dos(as) alunos(as) com DI e dos(as) alunos(as) com DAA; qual importância atribuiu aos
fatores externos no cotidiano escolar desses(as) alunos(as); assim como, se sua
participação em programas de formação foram um diferencial em sua atuação
profissional e c) uma pergunta aberta e obrigatória, que procurou deixar o participante
livre para explanar à sua visão individual acerca da implantação do programa.
O objetivo principal foi captar – frente à realidade concreta e às práticas
relacionadas à implantação do PEI – informações dos(as) profissionais envolvidos(as)
no processo educacional que fomentaram a elaboração dos instrumentais pedagógicos,
assim como, verificar se esses instrumentos foram significativos na mediação do
ensino-aprendizagem dos(as) professores(as) RCC com os(as) alunos(as) com DI e
dos(as) alunos(as) com DAA.
A primeira parte (―a‖), com 3 (três) perguntas, tinha como objetivo complementar o
minicurrículo enviado, o período de trabalho e verificar qual a função desempenhou na
Secretaria de Educação. Na segunda parte (―b‖), as 14 (quatorze) perguntas
afirmativas, foram formuladas com respostas fechadas e obrigatórias, porém todas com
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justificativas, embora não obrigatórias. Na terceira parte (―c‖), 1 (uma) pergunta, de livre
redação e obrigatória. As perguntas de 1 a 3 foram:
Quadro 2: Perguntas da parte ―a‖ do questionário.

Perguntas
1) Você é funcionário(a) público municipal?
2) Você trabalhou na secretaria de educação no período compreendido entre 2005 e 2016?
3) Qual função desempenhou na Secretaria de Educação?

As perguntas de 4 a 17 têm 5 (cinco) alternativas de resposta obrigatória e
fechadas e a justificativa não obrigatória, conforme Figura 8 abaixo:
Figura 8 – Respostas fechadas e obrigatórias; justificativa aberta e não obrigatória

Quadro 3: Perguntas da parte ―b‖ do questionário

Perguntas
4)

A unificação dos profissionais, dos setores de apoio aos alunos com deficiência da rede municipal
de ensino, proporcionou uma assessoria mais ao encontro do que os professores
solicitavam/almejavam.
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5)

A melhor maneira de identificar um aluno com deficiência intelectual (DI), não confundindo com
aqueles que têm dificuldades acentuadas de aprendizagem (DAA) é através do diagnóstico da
Classificação Internacional de Doença (CID).

6)

Caminhos indiretos e alternativos criados pela cultura (vida social e histórica da convivência dos
alunos com DI ou DAA) devem ser considerados na mediação da aprendizagem, quando os
caminhos naturais de aprendizagem estão interrompidos.

7)

Uma educação de qualidade deve ser ofertada a todos e a contribuição do professor do
Atendimento Educacional Especializado é suficiente para proporcionar uma inserção de qualidade
ao aluno com DI ou DAA.

8)

O professor regente da sala comum, sozinho, tem a conhecimento pedagógico para auxiliar o
aluno com DI ou DAA no desenvolvimento escolar.

9)

O desenvolvimento escolar dos alunos com DI ou com DAA devem ultrapassar os limites
biológicos, ou seja, informações psicossociais são importantes para o desenvolvimento da
aprendizagem.

10) A inserção na cultura, a interação com os demais alunos e pessoas, por meio de trocas são
condições indispensáveis para o aprendizado. A assessoria da equipe interdisciplinar e
multiprofissional facilitou a mediação do professor com o aluno com DI ou DAA.
11) A assessoria da equipe interdisciplinar e multiprofissional aos professores da rede de ensino,
através de reuniões/encontros auxiliou os professores do AEE e regentes de sala na construção
de ferramentas que ajudaram na mediação na aprendizagem dos alunos com DI ou DAA.
12) Os encontros para discussão de casos e troca de relatos de experiências, entre a equipe
interdisciplinar e multiprofissional e os professores do Atendimento Educacional Especializado
(AEE) foram preponderantes para direcionar a política municipal de educação especial na
perspectiva da educação inclusiva no município nesse período.
13) A distribuição da equipe interdisciplinar e multiprofissional, com visitas semanais as unidades
escolares, fortaleceu e ajudou a diminuir a resistência da inclusão de alunos com DI ou DAA nas
escolas.
14) Os instrumentos pedagógicos (Fichas) e fluxo desenvolvidos pela equipe interdisciplinar e
multiprofissional e os professores do AEE foram ferramentas importantes para o acolhimento e
inserção dos alunos com DI ou DAA na sala comum.
15) Na sua opinião a assessoria externa (contratada pela secretaria de educação) foi importante no
desenvolvimento da educação especial na perspectiva da educação inclusiva no município e no
fortalecimento da assessoria da equipe interdisciplinar e multiprofissional.
16) A Lei Brasileira de Inclusão - LBI (Lei 13.146/2015) atendeu todas as expectativas em relação a
educação inclusiva almejadas pelos profissionais de educação.
17) Os programas do MEC fomentaram fóruns, seminários, encontros e palestras que melhoram a
formação de uma rede de troca de experiências entre os municípios na perspectiva da educação
inclusiva.

A seguir, a pergunta 18, de livre redação e obrigatória:
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Quadro 4: Pergunta da parte ―c‖ do questionário

Pergunta
18) Deixe aqui um pequeno relato sobre o processo de implantação da educação inclusiva da qual
participou. Tanto impressões positivas quanto negativas.

Na próxima subseção serão detalhados os procedimentos de análise dos dados já
obtidos, através do questionário, assim como uma explicação dos procedimentos de
análise.

2.2.5

Procedimentos de Análise de Dados

Nesta seção, discutiremos os procedimentos de análise de dados adotados para a
condução desta

pesquisa,

com o

objetivo

de

encontrar respostas para o

questionamento central que nos conduziu até aqui, ou seja, se e como as interlocuções
entre a equipe multiprofissional – atuando de forma interdisciplinar – apoiando e
assessorando os(as) professores(as) do AEE/RCC, emponderou-os na mediação da
aprendizagem de alunos(as) com DI e de alunos(as) com DAA. Observar se este
apoio/assessoria foi significativo para o PEI implantado nas escolas da rede municipal,
uma vez que, os fatores histórico-culturais foram considerados na caracterização do
público-alvo, numa perspectiva vygotskyana.
Em se tratando de uma pesquisa interpretativo-crítica, as categorias de análise
dos dados foram adotadas na perspectiva da Análise de Conteúdo tanto para a parte
documental (leis, decretos, portarias, normas, pareceres) quanto para as respostas dos
participantes via questionário, pois, conforme Caregnato e Mutti (2006, p. 682),
A AC pode ser quantitativa e qualitativa. Existe uma diferença entre essas duas
abordagens: na abordagem quantitativa se traça uma frequência das
características que se repetem no conteúdo do texto. Na abordagem qualitativa
se ―considera a presença ou a ausência de uma dada característica de
conteúdo ou conjunto de características num determinado fragmento da
mensagem‖. A maioria dos autores refere-se à AC como sendo uma técnica de
pesquisa que trabalha com a palavra, permitindo de forma prática e objetiva
produzir inferências do conteúdo da comunicação de um texto replicáveis ao
seu contexto social.

Entretanto, conforme descrito até aqui, a pesquisa procurou demonstrar a
importância histórico-cultural do cotidiano dos(as) alunos(as) com DI e dos(as)
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alunos(as) com DAA, presentes nas respostas dos profissionais que vivenciaram o
processo. Dessa maneira, a análise de conteúdo temático sobre trabalho educacional
(BRONCKART, 1999) proporcionou uma abordagem enunciativa das mensagens e,
assim, pudemos analisar a linguagem da educação inclusiva em documentos oficiais e
nos contextos de trabalho,

tanto da equipe

multidisciplinar quanto

dos(as)

professores(as) do AEE/RCC. De acordo com Fidalgo (2018, p. 104-105),
é para as entrevistas e outros dados gerados que essa análise terá mais
importância – uma vez que a implicação do participante demonstrará até que
ponto este toma o lugar institucionalizado (mais teórico e autônomo, ou mais
defensor das leis) como sua responsabilidade, ou o lugar mais implicado,
demonstrando quanto a realidade que descreve afeta suas ações profissionais
ou é por elas afetada, ou mesmo quanto está consciente dessa relação de
interdependência entre suas ações e a realidade na qual atua. [...] Cada prática
social que se desenvolve na escola, se relaciona com as outras práticas que
cada indivíduo vivencia, o que nos remete à questão da interdependência.

Na análise de conteúdo dessas repostas do questionário, foram considerados: 1) a
instituição, pois todos(as) são ou foram funcionários(as) da Secretaria de Educação
Municipal; 2) quem escreveu o texto, ou seja sua função na relação ensinoaprendizagem dos(as) alunos(as) com DI ou dos(as) alunos(as) com DAA; 3) para
quem o texto foi escrito, no nosso caso, para o pesquisador, que também já foi
funcionário da secretaria; e 4) qual era o objetivo do texto. Para Lousada (2010, p. 8),
É importante estarmos atentos para o contexto físico que deu origem ao texto,
mas sobretudo ao contexto sociossubjetivo, ou seja, tentando compreender o
local social de onde fala/escreve o enunciador, para qual destinatário o texto foi
provavelmente produzido, em qual local social ele foi produzido e que efeitos o
enunciador queria produzir no destinatário. Além disso, cabe lembrar que o
contexto deve ser analisado desde o contexto mais amplo, sociohistórico, ao
contexto mais imediato, da ação de linguagem.

Entendemos aqui que, para uma análise consistente de uma produção textual,
deveríamos ter acesso a um texto analítico mais elaborado, material não produzido pela
equipe multidisciplinar ou pelos(as) professores(as) do AEE/RCC, ou de entrevistas
mais contundentes dos participantes da pesquisa que não foram realizadas, conforme
explicado anteriormente. Todavia, as análises aqui apresentadas foram feitas a partir
das justificativas apresentadas por esses profissionais às perguntas fechadas, por isso
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são respostas restritas ou resumidas. Assim, para entender os procedimentos desta
pesquisa, apresentamos o passo a passo.
A Secretaria de Educação do Município de Osasco/SP firmou um contrato de uma
ONCIP para assessoria e formação que, conforme as orientações da coordenação do
setor de educação especial e com a participação dos(as) profissionais da equipe
multidisciplinar elaborou e implantou o Programa de Educação Inclusiva (PEI).
Dessa maneira, o trabalho a ser realizado pela equipe multiprofissional e pelos(as)
professores(as) do AEE/RCC fizeram parte dos documentos orientadores determinados
pela secretaria o que denominaremos de “trabalho prescrito”. A partir dessas diretrizes
da secretaria a assessoria externa elaborou os procedimentos para implantação do PEI,
denominado de ―trabalho planificado e, por último, o ―trabalho realizado‖ (MACHADO,
2002) que foi efetivamente verificado no trabalho prático da equipe multiprofissional e
dos(as) professores(as) das unidades, com acompanhamento e anuência dos gestores
das unidades. De acordo com Machado (2002, p. 40-41), os dois níveis de trabalho são:
a) o do trabalho prescrito, isto é, um conjunto de normas e regras, textos,
programas e procedimentos que regulam as ações; e b) o do trabalho realizado,
o conjunto de ações efetivamente realizadas. Assim, é fato que, em qualquer
atividade de trabalho institucional ou empresarial, o trabalhador encontra-se
diante de restrições provenientes das instituições/empresas, que dão uma
configuração inicial à sua ação, frequentemente explicitadas em textos
instrucionais ou procedimentais. [...]. É nesse conjunto de textos pré-figurativos
que incluímos os textos de planificação, que explicitam o conjunto de tarefas,
seus objetivos, suas condições materiais e a forma de desenvolvimento das
ações projetadas pelo próprio trabalhador para atingir seus objetivos, indicandonos um terceiro nível de trabalho a que devemos atentar, o do planificado.
Desse modo, é apoiando-se nessas normas e, às vezes, nesse planejamento,
que o trabalhador desenvolve o chamado trabalho realizado, isto é, o conjunto
de condutas (verbais ou não verbais) efetivamente observáveis na situação,
que sempre vai apresentar algum distanciamento em relação ao que lhe foi
prescrito. (Itálicos da autora e grifos nossos)

Consideramos, nesta pesquisa, “configuração inicial” do trabalho prescrito as
legislações a respeito da educação especial (PNEEPEI/2008, Resolução CNE/CEB
n°2/2001 e LBI/2015), o planejamento e elaboração do PEI “que explicitam o conjunto
de tarefas” e “o conjunto de condutas (verbais ou não verbais) efetivamente
observáveis”, presentes nas respostas ao questionário semiestruturado.
Ou seja, os dados foram analisados de acordo com os três tipos: a) as diretrizes
elaboradas, a partir das legislações; 2) o planejamento das ações a partir dos
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encontros, debates e trocas de experiência entre a equipe multidisciplinar e os(as)
professores(as), intermediadas pela assessoria contratada; e 3) a partir da justificativa
dos textos produzidos como respostas às perguntas abertas.
Nesta pesquisa utilizamos os conceitos de pensamento e linguagem em relação a
sentido e significado das palavras em dois contextos diferentes, sendo 1) ao nos
referirmos ao trabalho desenvolvido pela equipe multiprofissional e pelos(as)
professores(as) do AEE/RCC e suas impressões sobre o cotidiano dos(as) alunos(as):
nesse contexto, nenhum dos integrantes tinha dificuldades com a generalização e
comunicação (como veremos ao analisar as respostas ao questionário); e 2) quando
nos referimos aos(as) alunos(as) com DI e os(as) alunos(as) com DAA, observando
suas

dificuldades

de

generalização

e

comunicação

e

como

isso

afeta

o

desenvolvimento do ensino-aprendizagem.
Portanto, a questão investigada é, prioritariamente, como palavras enunciadas em
textos na forma de respostas abertas podem demonstrar de maneira significativa as
ações e interações realizadas pela equipe multiprofissional e os(as) professores(as) do
AEE/RCC. Tais respostas podem ser importantes no desenvolvimento do ensinoaprendizagem dos(as) alunos(as) com DI e dos(as) alunos(as) com DAA, uma vez que
podem ajudar a organizar os métodos de educação especial, sendo, portanto,
facilitadoras na mediação da aprendizagem entre o(a) professor(a) e o aluno(a).

2.2.6

Questões Éticas

Para que esta pesquisa fosse realizada foram tomados todos os cuidados éticos,
que incluíram, por exemplo, a apresentação aos convidados do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) sobre os procedimentos da pesquisa,
explicando como seria a participação do voluntário(a)/convidado(a). Também foi
explicada antes de o convidado decidir participar, qual era a importância da pesquisa.
Era necessário que o(a) convidado(a) entendesse por que esta pesquisa estava
sendo realizada, bem como todos os procedimentos e métodos envolvidos, os
possíveis benefícios, os possíveis riscos e desconfortos que possam existir. Também
foi informado que a qualquer momento, antes, durante e depois da pesquisa, o(a)
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participante poderia solicitar maiores esclarecimentos, recusar-se a participar ou desistir
de participar, solicitando, inclusive que seus dados fossem retirados do relatório final.
Em todos esses casos não haveria prejuízo, penalidade ou responsabilização de
nenhuma natureza.
Para conseguir a lista dos possíveis participantes, o pesquisador/participante, que
foi membro da equipe de 2005 a 2016, entrou em contanto pessoalmente com cada um
e fez o convite. Também foram convidados ex-integrantes da equipe, que foram
transferidos para outras secretarias municipais ou já se aposentaram do serviço público
municipal.
Como já explicitado, o encaminhamento do consentimento ocorreu por meios
digitais, com devolução do documento devidamente assinado em cópia digital. O TCLE
foi enviado via imagem/foto pelo aplicativo Whatsapp ou e-mail. Os participantes
imprimiram, assinaram, digitalizaram e devolveram via imagem/foto. Nenhuma das
etapas da pesquisa ocorreu na Secretaria de Educação do Município de Osasco,
embora a investigação sobre o período pesquisado (2005-2016) tenha acontecido no
âmbito das escolas da rede municipal. O TCLE encontra-se no Anexo 1.
2.2.7

Questões de Credibilidade

Para garantir a credibilidade do processo de pesquisa, o trabalho foi apresentado
em vários eventos e reuniões, compostos tanto por pessoas do mesmo grupo de
pesquisa (no caso de eventos internos), quanto por pessoas totalmente desconhecidas
– no caso de congressos e outras reuniões similares. Isso se faz necessário porque, a
partir das perguntas e comentários feitos por participantes dessas reuniões, a pesquisa
pode ser repensada – seja em seus procedimentos de produção ou de análise de
dados, além de outros aspectos, que podem chegar até à reflexão sobre os objetivos,
as perguntas de pesquisa, o título, etc. Dessa forma, cumpre informar que o trabalho
foi apresentado nos seguintes eventos:
 I Colóquio em Inclusão Social-Inclusão-Educacional e Formação (ISEF), II
Colóquio do Grupo de Estudos sobre Identidade e Pesquisa Surdas (GEICS), II
Colóquio em Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) e XVIII Fórum em
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Inclusão Linguística em Cenários de Atividades Educacionais (ILCAE), realizado
em formato virtual, no período de 21/9/2020 a 23/9/2020. Título do trabalho
apresentado: A inclusão educacional de alunos com deficiência intelectual na LBI
– do modelo médico ao biopsicossocial – promessa ou realidade75?
 Congresso Acadêmico Unifesp 2021: Universidade em Defesa da Vida, realizado
em formato virtual, no período de 21/06/2021 a 25/06/2021. Título do trabalho
apresentado: A mediação da equipe interdisciplinar e multiprofissional e os
professores com alunos com deficiência intelectual ou dificuldades acentuadas
de aprendizagem: a relevância dos aspectos histórico-culturais.
 I Seminário Discente: Diversidade e Desafios na Produção Científica – Programa
de Pós-Graduação em Educação e Saúde na Infância e Adolescência, realizado
em formato virtual, no período de 10/08/2021 a 12/08/2021. Título do trabalho
apresentado: Equipe Multiprofissional: Conciliação Necessária Entre o Biológico
e o Social na Perspectiva da Educação Inclusiva.
 Disciplina: Seminário de Pesquisa e Seminário Avançado de Pesquisa: Produção
e Análise de Dados. Datas das aulas: 19/2, 12 e 19/3, 9 e 16/4; 21/5; 11 e 18/6
de 2021. Análise de trechos da tese. Título do trabalho apresentado: A mediação
da equipe interdisciplinar e multiprofissional e os professores com alunos com
deficiência intelectual ou dificuldades acentuadas de aprendizagem: a relevância
dos aspectos histórico-culturais.
Quadro 5: Perguntas e observações feitas nas apresentações
EVENTO
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PERGUNTAS/OBSERVAÇOES

I
Colóquio
em
Inclusão
SocialInclusão-Educacional
e Formação

Seria importante
significa CIF.

Congresso

Qual

era

a

informar

função

da

o

REFLEXÃO

que

A
pergunta
exigiu
uma
explicação mais detalhada
das classificações adotadas,
ou seja, quais os critérios
utilizados pela CID e pela CIF,
conforme a OMS.

equipe

A pergunta foi importante, pois

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=EPUqSdgm534&t=136s>.
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Acadêmico
2021

Unifesp

multidisciplinar
escolares.

nas

unidades

a
grande
maioria
dos
municípios brasileiros não
dispõe de equipe de apoio,
inclusive em secretarias de
saúde, quanto mais na
secretaria de educação. Isso
me orientou a exemplificar a
função da equipe a partir da
introdução do preâmbulo.

I Seminário Discente:
Diversidade
e
Desafios na Produção
Científica

Como era feito no município a
diferenciação dos(as) alunos(as) com
DI dos(as) alunos(as) com DAA.

A
pergunta
exigiu
o
detalhamento da função que o
laudo
médico
tinha
na
matrícula de crianças com
atraso no desenvolvimento,
pois sem esse documento
os(as) alunos(as) não tinham
acesso ao AEE.

Disciplina: SEP/SEAP

Você poderia descrever o questionário
semiestruturado para produzir os
dados e a coleta (quantas pessoas
responderam? Quantas de cada
profissão?
Por
que
esses
participantes?)

A pergunta demonstrou a
necessidade de detalhar as
perguntas
(abertas
e
fechadas) do questionário,
assim como detalhar quem
foram os(as) participantes da
pesquisa e os critérios para
seleção.
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3.

Análise e Interpretação de Dados
Nesta seção, analisamos e interpretamos os dados produzidos inicialmente para a

pesquisa, ou seja, as respostas ao questionário conforme já mencionado anteriormente.
É importante reforçar que a pesquisa adota uma metodologia de análise parte
quantitativa e parte qualitativa. Para cada pergunta analisada, teremos uma análise
quantitativa (as porcentagens de concordância ou discordância) e uma abordagem
qualitativa (as respostas abertas).
Na primeira parte da questão, faremos uma análise interpretativa dos dados, com
a abordagem quantitativa, apresentando as porcentagens feitas pelo próprio Google
Forms, relativas às respostas dadas pelos(as) respondentes do questionário.
Antecedendo as respostas escritas dos participantes da pesquisa são apresentadas as
porcentagens de cada resposta assinaladas as perguntas do questionário, sendo as
seguintes perguntas: discordo totalmente; discordo parcialmente; nem concordo, nem
discordo; concordo totalmente e concordo parcialmente.
As 3 (três) primeiras perguntas são apenas para a identificação funcional do
participante da pesquisa, ou seja, saber qual cargo ocupou na Secretaria de Educação
e a situação atual. Em seguida, as 14 (quatorze) perguntas fechadas e obrigatórias com
as porcentagens de concordância ou discordância.
Na segunda parte, a partir das respostas escritas dos participantes, em uma
abordagem qualitativa, faremos uma análise interpretativa dos dados. As respostas às
14 (quatorze) respostas, abertas e não obrigatórias trazem uma justificativa da resposta
fechada, sendo importantes para verificarmos as razões de cada resposta escolhida.
Por último, analisaremos 1 (uma) pergunta aberta e obrigatória ‒ de livre
explanação do respondente, pergunta essa que deixava o(a) participante livre tanto
para concordar quanto para discordar de tudo que foi perguntado nas perguntas
anteriores.
Na próxima subseção, as respostas dadas no questionário semiestruturado são
relacionadas às perguntas desta pesquisa.
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3.1

Análise e Interpretação dos Dados do Questionário

As três perguntas iniciais visaram identificar quais foram os profissionais da
Secretaria de Educação Municipal que participaram da pesquisa e responderam ao
questionário, assim como verificar se trabalharam no período compreendido entre 2005
e 2016, qual era a sua função na equipe multidisciplinar e se ainda pertencem aos
quadros do funcionalismo público.
Quadro 6: Perguntas sobre a atuação e função na Secretaria de Educação do Município de Osasco
1) Você é funcionário(a) público municipal?

Entre os(as) 17 respondentes, 14 são funcionários
públicos na ativa (82,4%); 2 são funcionários
aposentados (11,8%) e 1 desligado da função
pública (5,9%).

2) Você trabalhou na secretaria de educação no
período compreendido entre 2005 e 2016?

Todos responderam ―SIM‖.

3) Qual função desempenhou na Secretaria de
Educação?

As respostas foram: 1 Pedagoga (5,9%); 2
Terapeutas Ocupacionais (11,8%); 3 Professoras
da Classe Comum (17,6%); 2 Professoras da Sala
Especial (11,8%); 2 Professoras do Atendimento
Educacional Especializado (11,8%); 3 Psicólogas
(17,6%); 3 Fonoaudiólogas (17,6%) e 1 Diretor
(5,9%).

Além de permitir uma identificação dos participantes da pesquisa, esses dados
também nos permitiram fazer a descrição dos participantes da pesquisa – que é algo
essencial para um trabalho que se organiza pela teoria histórico-cultural, visto que o
contexto de produção, quando bem descrito – incluindo o contexto em si e os
participantes – já representa um primeiro nível de análise. Fidalgo (2018) esclarece que
o contexto de produção permite ao pesquisador ter um outro olhar sobre os dados, um
olhar que compreende os sentidos76 atribuídos ao trabalho pelos participantes.
Na sequência, foram analisadas as respostas de 11 (onze) perguntas entre as 13
(treze) fechadas e obrigatórias e, logo após cada uma delas, também foram analisadas
as respostas abertas e não obrigatórias solicitadas enquanto justificativa da resposta.

76

Aqui há a referência a dois conceitos de Vygotsky: sentido e significado, sendo o primeiro relativo ao indivíduo e
o segundo coletivamente construído. Outros autores como Magalhães e Fidalgo (2019), Pinheiro (2019) e Fidalgo e
Magalhães (2017) discutem esses conceitos.
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Essas 11 (onze) respostas foram selecionadas no questionário porque
apresentaram alto percentual de concordância ou discordância com as perguntas
elaboradas, ou seja, as respostas atingiram a porcentagem de 70% a 100% de
concordância, quando somadas as respostas: concordo parcialmente e concordo
totalmente ou atingiram a porcentagem de 70% a 100% de discordância, quando
somadas as respostas: discordo parcialmente e discordo totalmente. Houve 2 (duas)
respostas que não foram selecionadas porque não atingiram a porcentagem mínima
estabelecida como critério (Questões 7 e 16). Dentro dos critérios foram assim
selecionadas as respostas às perguntas 4; 5; 8: 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 e 17, sendo:


4) A unificação dos profissionais, dos setores de apoio aos alunos com deficiência da rede
municipal de ensino, proporcionou uma assessoria mais ao encontro do que os professores
solicitavam/almejavam.



5) A melhor maneira de identificar um aluno com deficiência intelectual (DI), não confundindo com
aqueles que têm dificuldades acentuadas de aprendizagem (DAA) é através do diagnóstico da
Classificação Internacional de Doença (CID).



8) O professor regente da sala comum, sozinho, tem conhecimento pedagógico para auxiliar o
aluno com DI ou DAA no desenvolvimento escolar.



9) O desenvolvimento escolar dos alunos com DI ou com DAA deve ultrapassar os limites
biológicos, ou seja, informações psicossociais são importantes para o desenvolvimento da
aprendizagem.



10) A inserção na cultura, a interação com os demais alunos e pessoas, por meio de trocas são
condições indispensáveis para o aprendizado. A assessoria da equipe interdisciplinar e
multiprofissional facilitou a mediação do professor com o aluno com DI ou DAA.



11) A assessoria da equipe interdisciplinar e multiprofissional aos professores da rede de ensino,
através de reuniões/encontros auxiliou os professores do AEE e regentes de sala na construção de
ferramentas que ajudaram na mediação na aprendizagem dos alunos com DI ou DAA.



12) Os encontros para discussão de casos e troca de relatos de experiências, entre a equipe
interdisciplinar e multiprofissional e os professores do Atendimento Educacional Especializado
(AEE) foram preponderantes para direcionar a política municipal de educação especial na
perspectiva da educação inclusiva no município nesse período.



13) A distribuição da equipe interdisciplinar e multiprofissional, com visitas semanais às unidades
escolares, fortaleceu e ajudou a diminuir a resistência da inclusão de alunos com DI ou DAA nas
escolas.
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14) Os instrumentos de acompanhamento

77

e fluxo (Fichas) desenvolvidos pela equipe

interdisciplinar e multiprofissional e os professores do AEE foram ferramentas importantes para o
acolhimento e inserção dos alunos com DI ou DAA na sala comum.


15) Na sua opinião a assessoria externa (contratada pela Secretaria de Educação) foi importante
no desenvolvimento da educação especial na perspectiva da educação inclusiva no município e no
fortalecimento da assessoria da equipe interdisciplinar e multiprofissional.



17) Os programas do MEC fomentaram fóruns, seminários, encontros e palestras que melhoram a
formação de uma rede de troca de experiências entre os municípios na perspectiva da educação
inclusiva.

O objetivo dessa comparação é verificar se a pergunta de pesquisa é parcialmente
respondida nas perguntas fechadas e obrigatórias. Para isso, reproduzimos aqui a
questão de pesquisa, a qual procuramos responder e, na sequência, as perguntas do
questionário:
1) Na opinião dos profissionais que responderam ao questionário, os diálogos e
debates nos encontros entre a equipe multiprofissional e os(as) professores(as)
do AEE/RCC ‒ considerando tanto as características biológicas (modelo
biológico da deficiência) quanto a do meio social (modelo biopsicossocial da
deficiência) ‒ foram significativas para a elaboração dos instrumentais
pedagógicos (Ficha de Caracterização do Aluno e Termo de Hipótese de
Deficiência), para os(as) alunos(as) com DI e alunos(as) com DAA?
As próximas figuras analisam cada uma das respostas ao questionário de acordo
com o critério estabelecido que visam entender a relevância das perguntas. Em
seguida, encontra-se os quadros com os temas, os sentidos e significados das falas e
as falas em si dos(as) respondentes.

77

No questionário inicialmente grafado como instrumentos de ”acompanhamento”, leia-se ”pedagógicos”.
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Na Figura 9 (abaixo), verificaremos as porcentagens de concordância e
discordância em relação a pergunta nº 4 do questionário.
Figura 9 – Respostas à pergunta nº 4 do questionário

Fonte: Gráfico elaborado pelo Google formulários a partir das respostas ao questionário.

Em relação à pergunta nº 4, a somatória dos(as) respondentes que concordaram
parcial e totalmente foi de 76,5%, ou seja, a maioria concordou que a unificação da
equipe multidisciplinar proporcionou uma assessoria mais ao encontro do que os
professores solicitavam/almejavam.
Com uma única equipe multidisciplinar e uma diretriz de trabalho, os diálogos e
debates proporcionados pelos encontros ampliaram o conhecimento sobre a influência
das características biológicas (modelo biológico da deficiência), assim como o quanto o
conhecimento do meio social (modelo social da deficiência) poderia agregar ao
desenvolvimento do ensino-aprendizagem dos(as) alunos(as) com DI e dos(as)
alunos(as) com DAA.
Essa mudança em relação ao que havia até aquele momento enquanto
procedimento na educação especial significou, então, a aplicação de uma proposta de
trabalho que se antecipou ao veria a ser mencionado no art. 2º da Lei n° 13146/2015,
ou seja, a avaliação da deficiência devendo ser biopsicossocial, mesmo que ainda não
tenha sido homologada. Além disso, indicou que deveria ser realizada por uma equipe
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multiprofissional e interdisciplinar, que deveria considerar os impedimentos nas funções
e nas estruturas do corpo; os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; a
limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. Vejamos o
sentido e significado a que se remetem as ―falas‖ dos participantes:
Quadro 7: Resposta à pergunta nº 4 do questionário
Tema

Sentido e Significado

Exemplos das falas

Entendimento
que
os(as)
professores(as) e outros(as)
profissionais têm sobre os
diálogos e debates com a
equipe multiprofissional quanto
a DI e DAA.

Não foram suficientes,
faltaram respostas.

RCC1: “Visitas esporádicas com falta
de feedback e acompanhamento dos
alunos com deficiência e necessidades
educacionais especiais”.

Atendeu em
expectativas.

partes as

RCC2:
“Proporcionou
sim
uma
assessoria MAIS ao encontro do que se
almejava, porém algumas dificuldades
ainda nos distanciam da efetiva
convergência, como alguns casos
serem tão severos, que pouco nos
sentimos assistidos, [...]. Nessas
situações, o sentimento de impotência
nos atinge seriamente”.

Em termos de educação,
foi bom, mas não em
termos de apoio a saúde

TO1: “A unificação dos profissionais foi
positiva, mas ficou evidente a falta do
apoio clínico específico aos alunos”.

Sobre o Sentido e Significado atribuídos às ―falas‖ sobre a unificação da equipe
multiprofissional – tendo como referência a pergunta de pesquisa – analisamos a
ênfase dada em algumas palavras ou frases que indicaram corroborar com a questão
proposta.
Para a professora RCC1, ao falar em “Visitas esporádicas” indicou que as visitas
não eram regulares ou eram insuficientes e ainda faltou ―feedback” para as demandas
solicitadas. Portanto, indicou que o apoio/assessoria da equipe multiprofissional falhou
em dar respostas à escola sobre as demandas apresentadas. Podemos inferir da fala
da professora que ela mesma tinha que resolver as dificuldades apresentadas pelos(as)
alunos(as) com DI e pelos(as) alunos(as) com DAA. O apoio/assessoria tinha como
objetivo evitar exatamente isso, ou seja, que os(as) professores(as) se sintam
desencantados(as) com a profissão, se sintam sozinhos(as) e com dificuldade de
atender a diversidade na escola (FIDALGO, 2018).
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A professora RCC2 respondeu que o apoio/assessoria foi “MAIS ao encontro” do
que desejavam os(as) professores(as) e indicando que a unificação da equipe
multiprofissional se aproximou das demandas em relação aos(as) alunos(as) com DI e
dos(as) alunos(as) com DAA. Nesse mesmo entendimento, verificou que houve uma
mudança na forma de contato com a escola e uma melhor relação entre a equipe
multidisciplinar e os(as) professores(as), ou seja, uma assessoria em relação a essas
dificuldades, o que podemos observar pelo uso da palavra “MAIS” em caixa alta,
enfatizada. Entretanto, a professora informou que em situações de “alguns casos serem
tão severos” há um ―sentimento de impotência‖, ou seja, para ela a assessoria/apoio da
equipe multidisciplinar, não deu conta de “algumas dificuldades” se distanciando de
“efetiva convergência”. Aqui ficou subentendido o fato de que anteriormente havia o
atendimento clínico e que, mesmo com o apoio/assessoria, não houve desenvolvimento
do trabalho com os(as) alunos(as) com deficiência. As questões de saúde (terapias
clínicas) dos(as) alunos(as) com deficiência ainda era o principal fator de resistência
entre os(as) professores(as) em relação a educação que se pretendia inclusiva. O
desencanto rodeia as percepções dos(as) professores(as) dependendo da forma como
a educação inclusiva é implantada (FIDALGO, 2018).
Para a terapeuta ocupacional TO1, apesar de “positiva” a assessoria/apoio da
equipe multidisciplinar aos(as) professores(as) não o foi para os(as) aluno(as) com DI e
dos(as) alunos(as) com DAA, pois faltou “apoio clínico”. Por mais que a unificação da
equipe multiprofissional tenha proporcionado um apoio/assessoria mais direta aos(às)
professores(as), não havia uma proposta de atendimento clínico/educacional em
parceria com a Secretaria de Saúde para os(as) alunos(as) com deficiência e esse
atendimento, que poderia ser feito através de um diagnóstico compartilhado
(CHRISTMANN; PAVÃO, 2018) era visto pelos profissionais como fator de impedimento
para um melhor desenvolvimento no ensino-aprendizagem.
Ficou evidente na fala da terapeuta que a falta de atendimento clínico inviabilizou
o desenvolvimento educacional dos(as) alunos(as) com deficiência, uma vez que não é
possível separar o ser biológico do ser histórico-cultural, ou seja, é necessário
assegurar o atendimento clínico, tanto aos(as) alunos(as) com deficiência quanto
aos(as) alunos(as) com DAA e, assim, facilitar o entendimento sobre o trabalho
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desenvolvido tanto na escola quando na clínica, facilitando o diálogo entre os(as)
profissionais da educação e da saúde (FONSECA-JANES; BRITO; JANES, 2012).
O problema naquele momento específico, anos de 2005 e 2006, foi justamente ter
retirado o atendimento clínico oferecido no âmbito da Secretaria de Educação e
transferi-lo para a Secretaria de Saúde, sem que esta secretaria tivesse projeto para
atendimento de pessoas com deficiência fora da visão estritamente biológica. Foi
também, nesse momento, que alguns profissionais pediram transferência para a saúde
para continuarem atuando no atendimento clínico dos(as) alunos(as) com deficiência,
pois não tinham formação para atuarem na área educacional, apesar de ainda não
existir setor específico na Secretaria de Saúde para o atendimento dessa clientela
específica naquele momento.
Os(as) profissionais da equipe multiprofissional que permaneceram na Secretaria
de Educação foi oferecida uma capacitação/formação que evidenciou a necessidade de
mudança do viés clínico/terapêutico para o viés educacional/inclusivo, a qual foi
proporcionado pela assessoria externa contratada com essa finalidade.
A Figura 10 (abaixo), verificaremos as porcentagens de concordância e
discordância em relação a pergunta nº 5 do questionário.
Figura 10 – Respostas à pergunta nº 5 do questionário

Fonte: Gráfico elaborado pelo Google formulários a partir das respostas ao questionário.
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Nas respostas à pergunta nº 5, a somatória dos respondentes que discordaram
parcial e totalmente foi de 70,5%, ou seja, a maioria discordou de que a melhor maneira
de identificar os(as) alunos(as) com DI e os(as) alunos(as) com DAA é utilizando a
Classificação Internacional de Doença (CID) como instrumento único e exclusivo para
diagnosticar a deficiência intelectual (ou ausência dela). Dessa forma é necessário
investigar novas maneiras de classificação e até questionar se uma classificação é
imprescindível para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem desses alunos(as).
A Resolução CNE/CEB n° 2/2001 considerou educandos com necessidades
especiais os alunos(as) que apresentarem ―dificuldades acentuadas de aprendizagem
ou limitações no processo de desenvolvimento‖ e que foram divididos em dois grupos:
1) ―aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica‖ e 2) ―aquelas
relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências‖ (BRASIL, 2001b). A
questão principal aqui é: como diferenciar a dificuldade acentuada de aprendizagem de
disfunção, limitação e deficiência?
Podemos observar que depois de 15 (quinze) anos houve uma legislação que deu
continuidade a essa discussão. O primeiro parágrafo do Art.2° da lei 13.146/2015
reforçou a necessidade de uma avaliação da deficiência que levasse em consideração
além dos ―impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo‖, isto é, indicou que
deveria ser uma avaliação ―biopsicossocial‖ e ―realizada por equipe multiprofissional e
interdisciplinar‖. Nesse mesmo parágrafo são citados outros fatores a ser considerados
como os ―socioambientais, psicológicos e pessoais; a limitação no desempenho de
atividades e a restrição de participação‖ (BRASIL, 2015).
A questão agora é saber se a Classificação Internacional de Funcionalidade,
Incapacidade e Saúde (CIF) poderá ser utilizada em apoio a identificação dos(as)
alunos(as) com DI e dos(as) alunos(as) com DAA e se a educação continuará
―subordinada‖ a classificações da saúde. Vejamos como as ―falas‖ refletem sentido e
significado atribuídos à pergunta elaborada:
Quadro 8: Resposta à pergunta nº 5 do questionário
Tema
Entendimento
professores(as)

que
os(as)
e outros(as)

Sentido e Significado

Exemplos das falas

Os(as) alunos(as) não têm
diagnósticos concluídos e

RCC2: “Muitos casos de alunos com
deficiência
intelectual
não
têm
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profissionais têm sobre os
diálogos e debates com a
equipe multiprofissional quanto
a DI e DAA.

outros(as) não realizaram
avaliação.

diagnóstico fechado, e casos de
dificuldades de aprendizagem não
realizam de fato as avaliações para o
fechamento do diagnóstico por falta de
acessibilidade [...]”.

O laudo médico ajudou no
conhecimento sobre a
deficiência, mas não no
conhecimento do potencial
individual.

RCC3: “[...] A CID auxilia os
educadores a terem uma visão médica
das deficiências, mas atualmente
usamos a CIF [...], que associa os tipos
de deficiência ao potencial de cada
pessoa com deficiência”.

O laudo médico limitou
o(a)
aluno(a)
com
deficiência o reduzindo a
doença e desapressou
sua capacidade individual.

AEE2: “Essa visão clínico/médica limita
e rotula com um carimbo do cid reduz o
indivíduo a um diagnóstico muitas
vezes propiciando a visão da doença e
não de suas potencialidades e
individualidades”.

O laudo médico ainda é o
instrumento
diagnóstico
mais aceito na educação,
apesar das falhas na
identificação da DI, pois o
laudo tem uma visão
orgânica da deficiência.

Pedago1: “[...] ainda que o CID ainda
seja o mais utilizado e aceito entre os
profissionais da Educação, sabemos
que há falhas nessa identificação [...].
O fato é que a identificação da DI é
complexa e o diagnóstico através do
CID não permite a ultrapassagem de
uma visão organicista, biológica dessa
condição, e consequentemente na
identificação de alunos com DI ou
DAA”.

Necessário uma avaliação
multiprofissional
para
complementar o laudo
médico.

RCE1: “Não somente o diagnóstico,
mas uma avaliação multidisciplinar”.

Necessário complementar
o laudo médico utilizando
outra classificação.

RCE2: “[...] Há também a CIF no auxílio
de diagnóstico”.

Melhor do que o laudo
médico, uma avaliação
multiprofissional
para
diferenciar DI de DAA.

Fono1: “[...] Acredito que a melhor
maneira de diferenciar é através de um
diagnóstico multiprofissional”.

Para identificação da DI é
necessária uma avaliação
feita por uma equipe
multiprofissional.

Psico1: “[...] A identificação de uma
deficiência intelectual deveria ser objeto
de estudo de equipe multidisciplinar
[...]”.

É complexo definir um(a)
aluno(a), através de laudo
médico, mas o sistema
educacional exige um
diagnóstico.

TO2: “[...] É complexo definir uma
criança por um CID. Mas tem algumas
questões impostas pelo próprio sistema
educacional/judicial que pressionam
por este diagnóstico para que a família
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acesse alguns benefícios”.
Dificuldade de acesso à
rede de saúde para obter
um laudo médico.

DIR1: “[...] Muitas vezes os alunos

apresentam dificuldades de obterem
o
diagnóstico
por
questões
estruturais e de acompanhamento
estrutural na sociedade”.

Sobre os sentidos e significados atribuídos pelos participantes sobre a capacidade
de a CID ser a melhor ou única forma de identificar/diagnosticar os(as) alunos(as) com
DI e não confundir com os(as) alunos(as) com DAA – tendo como referência a pergunta
de pesquisa – analisamos a ênfase dada em algumas palavras ou frases que indicaram
corroborar com a questão proposta.
Segundo a professora RCC2, muitos(as) alunos(as) com DI “não têm o
diagnóstico fechado”, ou seja, não têm um laudo médico que ateste a deficiência como
sendo de natureza intelectual, permanecendo, assim, a dúvida quanto à existência de
alguma deficiência. Geralmente, isso acontece por dificuldade de atendimento e falta de
exames com médicos especialistas, mas também por não haver evidências unânimes
em relação aos diagnósticos (FRONZA; HAAG; DIDÓ, 2014). Podemos perceber aqui
que o modelo biológico da deficiência permeia a visão da deficiência, ou seja, o limite
entre o normal e o patológico é impreciso (CANGUILHEM, 2009). Para a professora,
ainda, há os(as) alunos(as) que permanecem sem diagnóstico, que poderiam ser
“casos de dificuldade de aprendizagem” e que, portanto, não podem ser classificados
como DI, pois “não realizam de fato as avaliações” por razões socioeconômicas ou
desconhecimento, muitas vezes por não terem “acessibilidade”, neste caso devido à
dificuldade de atendimentos médicos e sociais.
Para a professora RCC3, “A CID auxilia” os professores(as) a “terem uma visão
médica das deficiências”, a qual ela reconhece como instrumento que auxilia o(a)
professor(a) na compreensão da deficiência, mas destaca que “atualmente usamos a
CIF”. Ao mencionar outra classificação, a CIF, a professora demostra entender que
essa outra classificação é mais centrada no “potencial de cada pessoa com deficiência”,
o que nos indica considerar outros aspectos além do biológico no desenvolvimento do
ensino-aprendizagem dos(as) alunos(as).
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A professora do AEE2 tem uma visão crítica da CID, pois para ela “Essa visão
clínico/médica limita e rotula” os(as) alunos(as) com deficiência, pois “reduz o indivíduo
a um diagnóstico” exaltando a “visão da doença” em detrimento das “potencialidades e
individualidades”. Dessa forma, podemos entender que, para a professora especialista
a caracterização da deficiência através de diagnóstico de saúde produz uma certa
discriminação negativa do(a) aluno(a).
Para a pedagoga Pedago1, mesmo que a CID, enquanto instrumento de
diagnóstico em saúde seja “o mais utilizado e aceito entre os profissionais da
Educação”, deixa margem para “falhas” (FRONZA; HAAG; DIDÓ, 2014), uma vez que
“a identificação da DI é complexa” e “não permite a ultrapassagem de uma visão
organicista, biológica dessa condição e consequentemente na identificação de alunos
com DI ou DAA”. A discussão permaneceu entre o que é normal e o que é patológico
no indivíduo (CANGUILHEM, 2009).
Para a professora RCE1, há a necessidade de ―uma avaliação multidisciplinar‖,
entretanto, faltou uma indicação sobre que tipo de avaliação multidisciplinar: uma
avaliação do tipo anamnese, como na saúde, ou educacional por uma equipe
multiprofissional na perspectiva interdisciplinar. Já a professora RCE2 demonstrou
saber da existência da “CIF no auxílio de diagnóstico”, mas não foi além na explicação
quanto à forma ou maneira de se utilizar a classificação.
A fonoaudióloga Fono1 respondeu que para “diferenciar” um(a) aluno(a) com DI
de um(a) aluno(a) com DAA é necessário “um diagnóstico multidisciplinar”, e na mesma
direção foi a resposta da psicóloga Psico1, quando afirmou que para se identificar e não
confundir o diagnóstico de uma pessoa com DI de uma pessoa com DAA “deveria ser
objeto de estudo de equipe multidisciplinar”.
A terapeuta ocupacional TO2 afirma que “É complexo definir” quem tem
deficiência, utilizando-se apenas a CID, mas argumenta que há “questões impostas
pelo próprio sistema” escolar por vias até judiciais “que pressionam por esses
diagnósticos”, o que corrobora com a fala do diretor DIR1, pois muitos “alunos
apresentam dificuldades de obterem o diagnóstico”, ou seja, uma cobrança dos
sistemas de ensino, mas não oferecido universalmente.
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Existem diversos fatores associados quando discutimos educação e saúde para a
população em geral e, evidentemente, para as pessoas com deficiência. As respostas
dos profissionais sobre o diagnóstico/avaliação das pessoas com DI ou das pessoas
com DAA indicaram apenas uma face do problema, pois a escola não se deu conta de
que o social também é problema seu.
De acordo com Fidalgo (2018, p. 43)‖ não há como separar a exclusão/inclusão
escolar da social, já que a primeira estará sempre inserida na segunda, da qual, em
última análise, resulta‖. O paradigma da integração das pessoas com deficiência nos
espaços educacionais e, posteriormente, o paradigma da inclusão fomentaram a
organização dos movimentos pelas e das pessoas com deficiência, a fim de buscarem
uma explicação além das questões médico-biológicas e oferecendo uma explicação
que leve em consideração os fatores ambientais e culturais, para uma verdadeira
inserção social das pessoas com deficiência.
Assim, os questionamentos foram de vital importância para a cultura escolar, uma
vez que os pareceres médicos começaram a ser questionados sem, entretanto, serem
descartados, mas utilizados de maneira compartilhada com as estratégias pedagógicas
(CHRISTMANN; PAVÃO, 2018).
A Figura 11 (abaixo), verificaremos as porcentagens de concordância e
discordância em relação a pergunta nº 8 do questionário.
Figura 11 – Respostas à pergunta nº 8 do questionário

Fonte: Gráfico elaborado pelo Google formulários a partir das respostas ao questionário.
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Nas respostas à pergunta nº 8, a somatória dos respondentes que discordaram
parcial e totalmente foi de 82,3%, ou seja, a maioria reconhece que o professor RCC,
sozinho, não tem o conhecimento necessário para mediar a aprendizagem dos(as)
alunos(as) com DI e dos(as) alunos(as) com DAA.
No entanto, os(as) professores(as) RCC têm opiniões contrárias. Vejamos os
sentidos e significados revelados nas ―falas‖ dos participantes:
Quadro 9: Resposta à pergunta nº 8 do questionário
Tema

Sentido e Significado

Exemplos das falas

Entendimento
que
os(as)
professores(as) e outros(as)
profissionais têm sobre os
diálogos e debates com a
equipe multiprofissional quanto
a DI e DAA.

Depende da formação
do(a) professor(a) para
atender os(as) alunos(as)
com
DI
e
os(as)
alunos(as) DAA.

RCC1: “[...] Depende da qualificação
do professor, da inserção dos seus
aspectos metodológicos voltados a
PCD ou DAA, e o comprometimento
cognitivo”.

O(a) professor(a) tem o
conhecimento
pedagógico, mas não o
clínico e com número
excessivo de alunos(as)
fica difícil ele(a) sozinho(a)
desenvolver seu trabalho.

RCC2: “[...] O professor regente TEM
sim o conhecimento pedagógico [...]
mas não o clínico. Inclusive fica
inviável utilizar esse conhecimento
quando seus outros 34 alunos, com
diferentes necessidades,
também
precisam de sua atenção. Por esses e
outros motivos, SOZINHO o professor
regente não consegue auxiliar esse
aluno com qualidade”.

Somente
o
trabalho
conjunto
entre
o(a)
professor(a) regente de
classe e o(a) professor(a)
especialista
pode
proporcionar
o
desenvolvimento
do(a)
aluno(a) com deficiência.
O(a)
professor(a)
especialista tem mais
conhecimento
sobre
deficiência.

RCC3: “[...] É na soma do trabalho dos
professores regentes e dos da sala do
AEE que pode proporcionar melhores
chances de interação social e
pedagógica com esses alunos. É fato,
porém, que os professores do AEE
têm [...] mais conhecimento sobre
deficiência que os professores de sala
regular, pois tiveram acesso a mais
horas de formação contínua e
continuada sobre essa temática”.

Há a necessidade de
apoio
de
equipe
multiprofissional.
Uma formação continuada
pode complementar o
conhecimento pedagógico
necessário.

AEE 2: “[...] Não é suficiente quando
este profissional necessita apoio e
interação multidisciplinar”.
Pedago1: “[...] a experiência junto aos
professores nos dá a impressão de
haver
muito
despreparo
desses
professores, necessidade de formação
continuada e compartilhamento de
saberes, [...]”.

141

Nem
todos
os(as)
professores(as) procuram
se qualificar para este
atendimento.

Psico1: “Alguns professores buscam
por especialização, mas não é um
senso comum”.

Há a necessidade de um
especialista para apoio no
atendimento.

Psico2: “[...] Necessita da ajuda de
especialista em deficiências para
planejamento educacional”.

O(a)
professor(a)
necessidade de apoio
para atendimento.

Fono1: “[...] Pela minha experiência
ele não tem conhecimento para
auxiliar o aluno sozinho”.

É necessário o apoio de
equipe multiprofissional.

TO1: “[...] Necessário
necessidade
da
interdisciplinar”.

Os(as)
professores(as)
têm qualificação, mas
existe um mito de que
os(as) alunos(as) com DI
e de que alunos(as) com
DAA necessitam de um
especialista.

TO2: “[...] Os/as professores/as têm
qualificação pedagógica
para o
processo ensino-aprendizagem. [...].
Também há uma „mística‟ de que os
alunos com DI ou DAA necessitam de
um especialista, desqualificando o/a
professor/a „comum‟ [...]”.

Necessita-se de uma rede
de proteção para melhorar
o
desenvolvimento
dos(as) alunos(as).

DIR1: “[...] o auxílio de uma rede de
proteção
é
de
fundamental
importância
para
auxiliar
o
desenvolvimento
dos
alunos
e
enriquecer
as
propostas
de
intervenção pedagógica [...]”.

reforçar a
atuação

Sobre os sentidos e significados atribuídos às ―falas‖ a respeito de que o(a)
professor(a) RCC, sozinho, tem o conhecimento pedagógico necessário para auxiliar no
desenvolvimento escolar dos(as) alunos(as) com DI e dos(as) alunos(as) com DAA –
tendo como referência a pergunta de pesquisa – analisamos a ênfase dada em
algumas palavras ou frases que indicaram corroborar com a questão proposta.
A professora RCC1 argumentou que o(a) professor(a) tem o conhecimento
pedagógico para auxiliar o(a) aluno(a) com DI e o(a) aluno(a) com DAA, dependendo
“da qualificação do professor”, ou seja, parece indicar que o(a) professor(a) precisaria
de uma formação que contemplasse os “aspectos metodológicos voltados” aos(às)
pessoas com deficiência ou dificuldades acentuadas de aprendizagem.
A professora RCC2 vai na mesma direção quando afirma que o(a) professor(a)
“TEM sim o conhecimento pedagógico” necessário, entretanto completa informando que
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“não o clínico”. Sua resposta apontou, então, ser o caráter biológico o empecilho para o
desenvolvimento

pedagógico,

citando

inclusive

que

é

“inviável

utilizar

esse

conhecimento quando seus outros 34 alunos (...) também precisam de sua atenção”.
Na sua fala enfatizou que com as classes com muitos(as) alunos(as) há a dificuldade do
desenvolvimento do trabalho pedagógico, principalmente porque “SOZINHO o professor
regente não consegue auxiliar” os(as) alunos(as) com DI e os(as) alunos(as) com DAA
“com qualidade”. Talvez, o uso da palavra ―SOZINHO‖, em caixa alta, aqui, revele que
está pensando em outro profissional para auxiliá-lo na classe. Porém, revela também
uma formação distanciada da realidade social vivida por esses(as) alunos(as) podendo
se transformar em uma prática irrefletida, em que os professores acabam por não
serem agentes da própria prática (FIDALGO, 2018).
A professora RCC3 acredita que o trabalho em conjunto “dos professores regentes
e dos da sala do AEE” têm condições de criar o ambiente pedagógico necessário para
o bom desempenho dos(as) alunos(as) com DI e dos(as) alunos(as) com DAA, pois
os(as) professores(as) “do AEE têm [...] mais conhecimento sobre deficiência que os
professores de sala regular”, uma vez que tiveram uma carga horária maior na sua
“formação contínua e continuada sobre essa temática”. Reconhece, pois o papel da
formação no atendimento dos(as) alunos(as) com deficiência.
A professora AEE2 argumentou que o(a) professor(a) “necessita apoio e interação
multidisciplinar”, mas não entrou em detalhes sobre essa interação, que entendemos
aqui como sendo o apoio/assessoria da equipe multiprofissional.
Entretanto, para a pedagoga Pedago1, o(a) professor(a) não tem a capacidade de
auxiliar sozinho(a) os(as) alunos(as) com DI e os(as) alunos(as) com DAA, pois
segundo ela “a experiência junto aos professores nos dá a impressão de haver muito
despreparo” havendo a “necessidade de formação continuada”. E complementa
dizendo que somente com ―compartilhamento de saberes”, que entendemos ser fruto
dos diálogos e debates nos encontros, permitiu uma melhor atuação do professor(a)
regente de classe.
Por sua vez, a psicóloga Psico1 respondeu à pergunta informando que “Alguns
professores buscam por especialização”, não reivindicando uma política pública, mas
sim, reconhecendo uma busca individualizada de formação de cada profissional.
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Para a psicóloga Psico2, os(as) professores(as) RCC precisam “de especialistas
em deficiências” indicando que esses especialistas poderiam ser tanto os(as)
professores(as) do AEE e os profissionais da equipe multiprofissional quanto
especialistas das áreas de saúde em relação a deficiência do(a) aluno(a).
A fonoaudióloga Fono1 respondeu que a partir de sua “experiência” com
professores(as), eles ―não têm conhecimento para auxiliar o aluno sozinho”, indicando
também a necessidade de professores(as) do AEE e os profissionais da equipe
multiprofissional.
A terapeuta ocupacional TO1 argumenta que há “a necessidade da atuação
interdisciplinar” para auxiliar o(a) professor(a) na classe comum, ficando claro quando
enfatizou ser “necessário reforçar”. Entretanto, enquanto profissional de área externa a
educação, mesmo com a capacitação/formação na perspectiva da educação inclusiva
proporcionada, não há maiores evidências de como poder-se-ia reforçar o
apoio/assessoria da equipe interdisciplinar.
Discordando do(a) professor(a) AEE2 e dos(as) profissionais Psico1; Psico2;
Pedago1; Fono1 e TO1 citados, a terapeuta ocupacional TO2 entende que “Os/as
professores/as têm qualificação pedagógica”, mas que existe “uma „mística‟ de que
os(as) alunos(as) com DI e os(as) alunos com DAA precisam de “um especialista” e,
assim, “desqualificam” o trabalho dos(as) professores(as) RCC. Aqui fica mais evidente
a disputa no campo científico pelo objeto e por interesses específicos no campo do
ensino-aprendizagem dos(as) alunos(as) com DI e dos(as) alunos(as) com DAA
(SILVA, 2010).
Para o diretor de escola DIR1, há a necessidade “de uma rede de proteção” que a
possa auxiliar “o desenvolvimento dos alunos” por meio de uma “intervenção
pedagógica” que melhore as possibilidades de aprendizagem indicando que a exclusão
vai para além da escola. Fidalgo (2018) destacou ainda que ―o problema da inclusão é
bem mais amplo do que a inclusão escolar‖, pois ainda, temos um problema muito
maior: a exclusão social. Assim, culpabilizar o(a) professor(a) RCC pela não
aprendizagem dos(as) alunos(as) com DI e dos(as) alunos(as) com DAA ou dizer que,
apenas, com o(a) professor(a) do AEE é possível resolver os problemas de ensino-
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aprendizagem desses(as) alunos(as) é desconsiderar a perversa exclusão social
presente na sociedade brasileira.
De toda forma, reconhece-se como necessário o diálogo dos profissionais da
equipe multiprofissional com os professores do AEE, assim como com os professores
RCC, na construção de documentos/ferramentas que ajudem a melhor caracterizar o(a)
aluno(a) com dificuldade de aprendizagem, assim, redefinindo a função da escola e seu
propósito de educar a todos, numa sociedade que se pretende democrática (YOUNG,
2007).
A Figura 12 (abaixo), verificaremos as porcentagens de concordância e
discordância em relação a pergunta nº 9 do questionário.

Figura 12 – Respostas à pergunta nº 9 do questionário

Fonte: Gráfico elaborado pelo Google formulários a partir das respostas ao questionário.

Em relação às respostas para a pergunta nº 9, a somatória dos respondentes que
concordaram parcial e totalmente foi de 100%, ou seja, todos concordaram que apenas
as características biológicas da deficiência não são suficientes para o desenvolvimento
do ensino-aprendizagem dos(as) alunos(as) com DI e alunos(as) com DAA. Assim,
podemos concluir que as respostas indicaram que os(as) profissionais entendem o
papel psicossocial no desenvolvimento da aprendizagem.
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O apoio/assessoria da equipe multidisciplinar na perspectiva interdisciplinar foi
captar da vivência desses alunos(as), aspectos biopsicossociais, que pudessem auxiliar
os(as) professores(as) do AEE/RCC na mediação da aprendizagem. Vejamos que
sentidos e significados são revelados pelas ―falas‖ em respostas à pergunta elaborada:
Quadro 10: Resposta à pergunta nº 9 do questionário
Tema

Sentido e Significado

Exemplos das falas

Para os membros da equipe
multiprofissional, até que ponto
as
intervenções
foram
suficientes e significativas.

A aprendizagem do(a)
aluno(a)
depende
de
vários contextos.

RCC2: “A aprendizagem não se limita a
um único contexto e sim é global e
ampla”

A aprendizagem do(a)
aluno(a)
depende
de
fatores biológicos, sociais
e afetivos.

AEE2: “[...] Uma visão que considera a
diversidade do ser biopsicossocial”.

A aprendizagem do(a)
aluno(a) depende de uma
visão biopsicossocial.

Psico1: “A aprendizagem é um
processo que envolve o biológico, o
social, o afetivo, o familiar”.

A aprendizagem do(a)
aluno(a)
depende
de
diversos fatores.

TO1: “[...] Considerando
desenvolvimento
escolar
fatores multifatoriais”.

A aprendizagem do(a)
aluno(a)
depende
de
informações psicossociais.

TO2: “[...] Todos os seres humanos
necessitam
das
informações
psicossociais para o desenvolvimento
da escolaridade”.

que o
envolve

Sobre os sentidos e significados atribuídos às ―falas‖ sobre informações
psicossociais, somadas às biológicas, – tendo como referência a pergunta de pesquisa
– analisamos a ênfase dada em algumas palavras ou frases que indicaram corroborar
com a questão proposta.
A professora RCC2 inferiu que “a aprendizagem não se limita a um único
contexto”, nos mostrando que compreende o papel das informações psicossociais de
uma forma “global e ampla” na mediação da aprendizagem dos(as) aluno(as) com DI e
dos(as) alunos(as) com DAA. Informação importante, pois são os(as) professores(as)
regentes de classe, os profissionais na ―ponta‖ da aplicação prática desta discussão,
que enxergam o(a) seu(sua) aluno(a) muito mais do que apenas como individuo
biológico.
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Para a professora do AEE2, as informações devem considerar “a diversidade do
ser

biopsicossocial”

o

que

entendemos

por caracterizar

a

necessidade

de

apoio/assessoria da equipe multidisciplinar, assim como o papel de sua atuação
enquanto professora especialista.
A psicóloga Psico1 enfatizou que o processo de aprendizagem “envolve o
biológico, o social, o afetivo, o familiar”, informação que indicou ser multifatorial as
causas da exclusão dos(as) alunos com DI e dos(as) alunos(as) com DAA. Dessa
maneira, se envolve o biológico, há a necessidade de informações de saúde; no social,
a necessidade de informações do cotidiano e vivência; no afetivo e familiar, a relações
socioculturais.
A terapeuta ocupacional TO1 relaciona o ―desenvolvimento escolar‖ a questões
―multifatoriais”, o que entendemos que, para ela, o desenvolvimento do ensinoaprendizagem envolve diferentes fatores, desde o biológico até o histórico-cultural,
justificando a necessidade da equipe multiprofissional.
Para a terapeuta ocupacional TO2, as “informações sociais” são importantes para
“desenvolvimento da escolaridade”, sugerindo a mesma linha de raciocínio da TO1.
Os estudos de Vygotsky ajudaram a esclarecer justamente essa relação da
deficiência com os fatores histórico-culturais, sendo Os Fundamentos da Defectologia
(1924/1997) a principal obra do autor, na qual ele propôs outra forma de entender a
aprendizagem da criança com deficiência, entre elas, a intelectual. Ele deixou claro que
a concepção que a pessoa com necessidades diferentes tem sobre deficiência, a noção
do que é ser deficiente foi construída socialmente (FIDALGO, 2018).
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A Figura 13 (abaixo), verificaremos as porcentagens de concordância e
discordância em relação a pergunta nº 10 do questionário.
Figura 13 – Respostas à pergunta nº 10 do questionário

Fonte: Gráfico elaborado pelo Google formulários a partir das respostas ao questionário.

Com relação à pergunta nº 10, a somatória dos respondentes que concordaram
parcial e totalmente foi de 100%, ou seja, todos concordaram que a vivência,
caracterizada pelos laços culturais e a interação com a comunidade de origem dos(as)
alunos(as) com DI e dos(as) aluno(as) com DAA, contribui com informações
preponderantes, e que a equipe multiprofissional tinha maiores possibilidades de –
através das informações coletadas nessa vivência dos(as) alunos(as) – fazer chegar
aos(as) professores(as) na sala de aula através dos instrumentais pedagógicos.
Dessa maneira, a complementação de informações culturais e ambientais que
puderem de alguma forma auxiliar o(a) professor(a) – a partir dos instrumentais
pedagógicos – auxiliou na mediação da aprendizagem, ou seja, a ―vivência está sempre
relacionada a algo que está fora da pessoa‖ (PRESTES; TUNES, 2018). Vejamos como
as ―falas‖ revelam sentidos e significados referentes à pergunta elaborada:
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Quadro 11: Resposta à pergunta nº 10 do questionário
Tema

Sentido e Significado

Exemplos das falas

Para os membros da equipe
multiprofissional, até que ponto
as suas intervenções foram
suficientes e significativas para
os(as) alunos(as) com DI e
DAA.

A convivências dos(as)
alunos(as)
não
é
exclusividade da escola,
pois existem as relações
sociais extramuros.

RCC3: “A convivência entre pessoas
com e sem deficiência e sua inclusão

nos mais diversos âmbitos da
cultura contribuem para o processo
de aprendizagem, que não se limita
aos muros da escola [...]”.

A equipe multiprofissional
auxiliou
em
muitos
processos educacionais,
beneficiando
vários(as)
alunos(as).

TO2: “[...] muitos processos foram
facilitados pela equipe interdisciplinar e
muitos alunos/famílias e professores/as
foram beneficiados/as”.

A equipe multiprofissional
auxiliou
os(as)
professores(as)
na
mediação
da
aprendizagem.

Pedago1: “[...] embora o objetivo da
equipe sempre tenha sido o de
facilitador dessa mediação [...]”.

A equipe multiprofissional
auxiliou na elaboração de
estratégias
para
atendimento
dos(as)
alunos(as).

Fono1: “Possibilitou a elaboração de
estratégias facilitadoras para estas
trocas”.

Sobre os sentido e significados atribuídos às ―falas‖ sobre se a mediação foi
auxiliada pelas informações trocadas entre a equipe multiprofissional e os professores
do AEE/RCC – tendo como referência a pergunta de pesquisa – analisamos a ênfase
dada em algumas palavras ou frases que indicaram corroborar com a questão proposta.
A professora RCC3 indicou que a ―convivência entre pessoas com e sem
deficiência”, no sentido de viver junto “não se limita aos muros da escola”. A resposta
indicou que a vivência dos(as) alunos(as) com DI e dos(as) alunos(as) com DAA não se
limita a aspectos observados apenas na escola, justificando dessa forma a necessidade
de informações sobre o meio social no desenvolvimento do ensino-aprendizagem
dos(as) alunos(as), o que foi proporcionado pela equipe multiprofissional.
Para a terapeuta ocupacional TO2, com a equipe multiprofissional “muitos
processos foram facilitados” e os(as) alunos(as), os(as) professores(as) e os familiares
“foras beneficiados(as)” e ajudaram no processo de ensino-aprendizagem.
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Já para a pedagoga Pedago1, o objetivo da equipe multidisciplinar foi de
“facilitador dessa mediação” o que podemos entender que os profissionais que atuaram
diretamente nessa função vêm positivamente à atuação da equipe.
Para a fonoaudióloga Fono1 o apoio/assessoria da equipe multidisciplinar
possibilitou “a elaboração de estratégias facilitadoras” o que podemos entender que nos
encontros houve diálogos e debates que proporcionaram as ―trocas‖ entre a equipe e
os(as) professores(as) do AEE/RCC vindo, dessa forma, a facilitar a mediação junto
aos(as) aluno(as) com DI e aos(às) alunos(as) com DAA.
Prestes e Tunes (2018) esclarecem que a vivência ―exerce influência sobre o
desenvolvimento da criança de forma distinta‖ e uma política pública consistente na
educação especial que se pretende inclusiva necessita mudar o olhar em relação às
diferenças individuais no processo de ensino-aprendizagem, independentemente do
tipo de dificuldade ou deficiência que os(as) alunos(as) apresentem.
A Figura 14 (abaixo), verificaremos as porcentagens de concordância e
discordância em relação a pergunta nº 11 do questionário.
Figura 14 – Respostas à pergunta nº 11 do questionário

Fonte: Gráfico elaborado pelo Google formulários a partir das respostas ao questionário.

Nas respostas à pergunta nº 11, verificamos que a somatória dos respondentes que
concordaram parcial e totalmente foi de 88,2%, ou seja, a maioria reconheceu que as
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reuniões e os encontros da equipe multiprofissional com os(as) professores(as) do
AEE/RCC auxiliaram na elaboração de ferramentas (instrumentais pedagógicos), que
foram importantes para os(as) professores(as) na mediação do ensino-aprendizagem
dos(as) alunos(as) com DI e dos(as) alunos(as) com DAA.
Esses instrumentos pedagógicos foram elaborados com a função de obter
características detalhadas de aspectos biopsicossociais dos(as) alunos(as), ou seja,
essas fichas de acompanhamento foram pensadas para obter o máximo de
informações sobre os(as) alunos(as) com DI e sobre os(as) alunos(as) com DAA.
Resultaram em um fluxograma de encaminhamentos, visando proporcionar um plano de
ensino-aprendizagem mais ao encontro do que necessitava cada aluno(a).
Em suma, a tentativa foi de capturar informações do cotidiano, pois uma ocorrência
qualquer no meio pode influenciar a criança de deferentes formas (PRESTES; TUNES,
2018). Ou seja, uma maneira de criar outras formas de entender a aprendizagem
dos(as) aluno(as) com DI e dos(as) alunos(as) com DAA e esclarecer a relação da
deficiência com os fatores histórico-culturais (VYGOTSKY, 1924/1997). Vejamos os
sentidos e significados revelados pelas ―falas‖ em resposta à pergunta elaborada:
Quadro 12: Resposta à pergunta nº 11 do questionário
Tema

Sentido e Significado

Exemplos das falas

Intervenções dos membros da
equipe
multiprofissional
propiciaram
uma
melhor
elaboração dos instrumentos
pedagógicos.

A equipe tinha muitos
profissionais de várias
áreas do conhecimento,
mesmo assim poderia ser
mais amplia.

RCC3: “[...] Acredito que sim, pois a
equipe tinha muito conhecimento
acumulado. Porém, deveria ter tido
suporte de mais profissionais, com
diferentes
especializações
em
diversas áreas”.

Intervenções produtivas a
partir dos encontros com a
equipe multiprofissional.

RCE1: “Foi muito produtivos
encontros com os profissionais”.

A equipe multiprofissional
elaborou os instrumentais
pedagógicos
que
auxiliaram
o
trabalho
dos(as)
professores(as)
do AEE/RCC.

RCE2: “A assessoria montou um doc
para nortear o auxiliar o trabalho do
professor de AEE e do regente de
sala [...]”.

A equipe multiprofissional
auxiliou no atendimento
do(a)
aluno(a)
com
deficiência.

AEE2: “[...] A importância do apoio
multidisciplinar na compreensão do
aluno junto com o professor”.

os
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A troca de experiência
sobre o atendimento do(a)
aluno(a) com deficiência,
a elaboração de material e
procedimentos de registro
deram suporte aos(as)
professores(as) do AEE.

Pedago1: “[...] a discussão e troca de
conhecimentos acerca do público
atendido no município, o levantamento
das necessidades materiais [...] a
elaboração de procedimentos e
registros, deram suporte ao professor
de AEE [...]”.

As
intervenções
propiciaram a mediação
de conhecimentos obtidos
a partir de formações e
experiências diversas.

Psico1: “[...] A equipe fez a mediação
dos saberes trazidos pelos professores
do AEE, que vinham com formações e
experiências diversas”.

As
intervenções
propiciaram a mediação
de conhecimentos obtidos
a partir de formações e
experiências e atividades
práticas.

Fono1: “[...] Sim. Auxiliou muito.
Através de discussões de casos,
relatos de experiências, formações e
atividades práticas”.

As
intervenções
propiciaram a mediação
de conhecimentos obtidos
a partir das experiências
diversas.

Fono3: “[...] Sem dúvidas, pois todos
os envolvidos puderam colaborar com
suas
experiências
profissionais,
tornando o trabalho mais completo”.

Sobre os sentidos e significados presentes nas ―falas‖ sobre as reuniões e os
encontros da equipe multidisciplinar com os(as) professores(as) do AEE/RCC,
verificamos que os participantes avaliam que auxiliaram no desenvolvimento escolar
dos(as) alunos(as) com DI e dos(as) alunos(as) com DAA. Para entender se essas
reuniões/encontros para troca de experiências foram fundamentais para a elaboração
dos instrumentos pedagógicos – tendo como referência a pergunta de pesquisa –
analisamos a ênfase dada em algumas palavras ou frases que indicaram corroborar
com a questão proposta.
Em relação ao primeiro ponto da pergunta, que queria saber do caráter das
reuniões e encontros da equipe multiprofissional com os(as) professores(as) do
AEE/RCC, a professora RCC3 respondeu positivamente, pois percebia que “a equipe
tinha muito conhecimento acumulado”, mas mesmo assim acreditava ser necessário
“mais profissionais, com diferentes especializações”; entretanto não especificou se seria
necessário aumentar a quantidade de profissionais ou incorporar profissionais de outras
funções que a equipe não dispunha, como por exemplo médicos e enfermeiros.
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A professora RCE1 concorda que foram “muito produtivos os encontros com os
profissionais”, referindo-se às reuniões e encontros entre a equipe multiprofissional e
os(as) professores, valorizando as interações sociais como fator preponderante e motor
dos processos de ensino-aprendizagem dos(as) alunos(as) com DI e alunos(as) com
DAA (BRANCO, 1993).
A professora RCE2, se referindo ao instrumental pedagógico, disse que a equipe
“montou um doc” que norteou e auxiliou “o trabalho do professor de AEE e do regente
de sala”, indicando que tanto a caracterização do(a) aluno(a) quando o termo de
hipótese ajudou no desenvolvimento do trabalho pedagógico (ALMEIDA, 2016).
Para a professora AEE2, foi importante o “apoio multidisciplinar na compreensão
do aluno”, facilitando as conversas e discussões com os(as) professores(as). Na
mesma direção, a fala da pedagoga Pedago1 infere que “a discussão e troca de
conhecimentos‖ sobre os(as) alunos(as) com DI e os(as) alunos(as) com DAA,
ajudaram no entendimento “das necessidades materiais‖ desses(as) alunos(as). A partir
dessa troca de experiências nas reuniões e encontros foram elaborados os
“procedimentos e registros” do cotidiano dos(as) alunos(as), que auxiliaram os(as)
professores(as) do AEE na mediação do ensino-aprendizagem.
Para a psicóloga Psico1 as reuniões e encontros com a equipe multidisciplinar
ajudaram a organizar os “saberes trazidos” pelos(as) professores(as) do AEE, pois
partia-se de “formações e experiências diversas”, ou seja, também reconheceu valor
nos debates dos casos e relatos de experiências.
Para a fonoaudióloga Fono1, as reuniões e encontros foram positivos e auxiliaram
nas “discussões de casos, relatos de experiências, formações e atividades práticas”,
ações muito presentes nas diversas discussões. Já para a fonoaudióloga Fono3, as
reuniões e encontros foram produtivos, no sentido de que “todos os envolvidos
puderam colaborar”, compartilhando “suas experiências profissionais”, o que se efetivou
de fato como área de formação prática.
A Figura 15 (abaixo), verificaremos as porcentagens de concordância e
discordância em relação a pergunta nº 12 do questionário.
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Figura 15 – Respostas à pergunta nº 12 do questionário

Fonte: Gráfico elaborado pelo Google formulários a partir das respostas ao questionário.

Nas respostas à pergunta nº 12, a somatória dos respondentes que concordaram
parcial e totalmente foi de 88,2%, ou seja, a maioria concordou que as discussões e
trocas de experiências foram importantes e imprescindíveis para a implantação do
programa municipal de educação inclusiva para os(as) alunos(as) com DI e para os(as)
alunos(as) com DAA. Vejamos os sentidos e significados revelados nas ―falas‖ que se
remetem à pergunta elaborada:
Quadro 13: Resposta à pergunta nº 12 do questionário
Tema
Entendimento
que
os(as)
professores(as) e outros(as)
profissionais têm sobre os
diálogos e debates com a
equipe multiprofissional quanto
a DI e DAA.

Sentido e Significado

Exemplos das falas

significativas,
deixaram

RCC3: “Toda proposta efetiva, faz a
diferença na qualidade do atendimento
à PCD ou DAA”.

As
propostas
foram
relevantes na melhoria da
qualidade do atendimento
aos(as) alunos(as) com
deficiência, mesmo com
lacunas.

AEE1: “[...] foram importantes. Mas
ainda tiveram lacunas a serem
preenchidas”.

Importância primordial.

RCE2: “Foi de primordial importância”.

Essenciais
para
a
implantação do programa.

Psico1: “Essas discussões foram
essenciais para a construção e
implementação dessa política”.

Foram
entretanto
lacunas.
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Só
não
influenciou
totalmente
porque
as
decisões
políticas
estavam
acima
das
decisões técnicas.

TO2: “[...] Apenas não influenciou
totalmente porque as definições
políticas
não
são
resultados
exclusivamente
das
indicações
técnicas”.

O compartilhamento de
conhecimento entre os
profissionais da equipe
multiprofissional e os(as)
professores
foi
enriquecedor e auxiliou no
trabalho prático.

Pedago1: “[...] O compartilhamento de
conhecimentos dos profissionais das
diversas áreas que compunham a
equipe foi enriquecedor e apontou
caminhos que auxiliaram na construção
de nossas práticas”.

Sobre os sentidos e significados revelados nas ―falas‖ sobre as reuniões e os
encontros entre a equipe multidisciplinar e os(as) professores(as) do AEE foram
destacadas as questões positivas e significativas na implantação do PEI para os(as)
alunos(as) com DI e dos(as) alunos(as) com DAA, assim como, a existência de lacunas
quanto a prática de educação especial. Assim – tendo como referência a pergunta de
pesquisa – analisamos a ênfase dada em algumas palavras ou frases que indicaram
corroborar com a hipótese levantada:
Para a professora RCC3, todas as propostas que são implantadas na prática “faz
a diferença na qualidade do atendimento‖ dos(as) alunos(as) com DI e dos(as)
alunos(as) com DAA.
A professora AEE1 considerou que esses encontros para discussão de casos e
trocas de experiências “foram importantes‖, porém ainda permaneceram “lacunas a
serem preenchidas”, o que indicou que, apesar de importantes para o PEI, há falhas
que necessitam ser resolvidas.
Já para a professora RCE, os encontros para discussão de casos e trocas de
experiências foram “de primordial importância”.
Para a psicóloga Psico1, “foram essenciais para a construção e implementação
dessa política”. Investigar, discutir e refletir sobre as práticas que são realizadas nas
escolas, tal como indicou Almeida (2016, p. 121)
Segundo a terapeuta ocupacional TO2, os encontros para discussão de casos e
trocas de experiências só “não influenciou totalmente” porque as decisões tomadas são
da ordem “política‖ e não resultado de “indicações técnicas”, ou seja, por mais que se
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tenha implantado uma política pública para as pessoas com deficiência, as decisões
são tomadas nas esferas do governo de plantão, não se tornando uma política pública
de Estado.
Para a pedagoga Pedago1, “o compartilhamento de conhecimento” entre a equipe
multidisciplinar e os(as) professores(as) do AEE “foi enriquecedor”, no sentido de
proporcionar “caminhos que auxiliaram na construção de nossas práticas”. O
pensamento sociogenético forneceu as informações para ultrapassar as barreiras da
psicologia e contribuiu para um desenvolvimento de novos modelos pedagógicos
(BRANCO 1993). Dessa maneira, é possível avançar na direção do modelo
biopsicossocial, como almejado na LBI.
A Figura 16 (abaixo), verificaremos as porcentagens de concordância e
discordância em relação a pergunta nº 13 do questionário.
Figura 16 – Respostas à pergunta nº 13 do questionário

Fonte: Gráfico elaborado pelo Google formulários a partir das respostas ao questionário.

Com relação à pergunta nº 13, a somatória dos respondentes que concordaram
parcial e totalmente foi de 100%, ou seja, todos concordaram que o apoio/assessoria da
equipe multiprofissional na rede municipal foi significativa como estratégia de
diminuição à resistência em receber os(as) alunos(as) com Di e alunos(as) com DAA
nas classes comuns. Ou seja, tanto os integrantes da equipe multidisciplinar quanto os
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professorem do AEE/RCC aprovaram a parceria. Vejamos os sentidos e significados
revelados nas ―falas‖ que se remetem à pergunta elaborada:
Quadro 14: Resposta à pergunta nº 13 do questionário
Tema

Sentido e Significado

Exemplos das falas

Entendimento
que
os(as)
professores(as) e outros(as)
profissionais têm sobre os
diálogos e debates com a
equipe multiprofissional quanto
a DI e DAA.

Os encontros fortaleceram
os vínculos entre os(as)
professores(as) e a equipe
multiprofissional
auxiliando na inclusão
escolar.

RCE: ―As visitas fortaleceram o vínculo
entre
equipes
escolares
e
multidisciplinares
e
também
os
esclarecimentos sobre a inclusão”.

A equipe multiprofissional
auxiliou
na
formação
continuada.

RCC3: “[...] A centralização dos
profissionais que trabalham com alunos
com deficiência nas escolas regulares
facilita a formação continuada [...]”.

O
apoio
da
equipe
multiprofissional
tornou
mais eficaz o trabalho
do(a) professor(a) porque
é composta de diversos
especialistas.

Psico1: “[...] A assessoria para o aluno
com deficiência é mais eficaz, completa
e integrada com especialistas de
diferentes áreas [...]”

O
apoio
da
equipe
multiprofissional facilitou o
diálogo e evitou distorções
em relação à legislação de
educação inclusiva.

AEE2: “[...] Os professores da rede
buscam dialogar com essa equipe [...]
como apoio, validando a lei de inclusão
de modo a evitar distorções”.

O
apoio
da
equipe
multiprofissional
proporcionou
um
entendimento sobre a
educação das pessoas
com
deficiência,
pois
havia professores(as) que
queriam soluções prontas.

TO2: “[...] Havia uma expectativa muito
alta por parte dos professores de que
os profissionais de alguma forma
trariam „respostas prontas e mágicas‟
(destaque da TO2)”.

Sobre os sentidos e significados expostos nas ―falas‖ sobre se o apoio/assessoria
da equipe multiprofissional auxiliou na diminuição da resistência em incluir nas classes
comuns os(as) aluno(as) com DI e dos(as) alunos(as) com DAA – tendo como
referência a pergunta de pesquisa – analisamos a ênfase dada em algumas palavras ou
frases que indicaram corroborar com a questão proposta:
A professora RCE respondeu que as visitas da equipe multidisciplinar
“fortaleceram‖ o contato “entre equipes escolares‖ e a equipe multidisciplinar e que

157

esses diálogos ajudaram no “esclarecimento sobre a inclusão” dos(as) aluno(as) com DI
e dos(as) alunos(as) com DAA.
Para a professora RCC3, a possibilidade de diálogos com “profissionais que
trabalham com alunos com deficiência”, referindo-se à unificação da equipe
multidisciplinar, facilitou “a formação continuada” e, dessa forma, o trabalho pedagógico
com os(as) alunos(as) com DI e os(as) alunos(as) com DAA. Isso porque esses
diálogos e conversas eram percebidos como uma formação inicial, tratando-se, muitas
vezes, do primeiro contato com especialistas com algum grau de conhecimento de
educação especial.
A partir dessa ―fala‖ e do entendimento da psicóloga Psico1, podemos verificar
mais uma vez que o apoio/assessoria da equipe multiprofissional amplia o
conhecimento dos(as) professores(as), principalmente quando esta responde que a
assessoria “é mais eficaz” para os(as) alunos(as) com deficiência quando conta em sua
formação com “especialistas de diferentes áreas”.
A professora do AEE2 enfatizou na sua resposta que os(as) professores(as) RCC
procuraram “dialogar com a equipe como apoio”, enfatizando que este apoio/assessoria
ajudou a “evitar distorções”.
Já para a terapeuta ocupacional TO2, os professores da rede municipal tinham
“uma expectativa muito alta” de que os profissionais da equipe multidisciplinar
resolveriam todos os problemas que surgissem com a presença dos(as) aluno(as) com
DI e dos(as) alunos(as) com DAA nas classes comuns e esperavam “respostas prontas
e mágicas‖ (destaque da TO2).
Aprimorar o trabalho de acolhimento e ampliar as possibilidades de ensinoaprendizagem dos(as) alunos(as) com deficiência na classe comum foi o desafio
enfrentado, pois na história da educação especial e da psicologia, houve momentos de
preponderância de concepções que sempre colocaram o desenvolvimento biológico
como determinante do desenvolvimento do indivíduo. Entretanto, novas pesquisas
podem indicar o momento de superação desse entendimento, com destaque para a
importância do enfoque multidisciplinar na construção de uma educação efetivamente
inclusiva (FONSECA-JANES; BRITO; JANES, 2012).
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A Figura 17 (abaixo), verificaremos as porcentagens de concordância e
discordância em relação a pergunta nº 14 do questionário.
Figura 17 – Respostas à pergunta nº 14 do questionário

Fonte: Gráfico elaborado pelo Google formulários a partir das respostas ao questionário.

Nas respostas à pergunta nº 14, verificamos que a somatória dos respondentes que
concordaram parcial e totalmente foi de 94,1%. A maioria, portanto, concordou que os
instrumentais pedagógicos (Ficha de Caracterização do Aluno e Termo de Hipótese de
Deficiência) foram importantes no acolhimento e inserção nas classes comuns dos(as)
alunos(as) com DI e dos(as) alunos(as) com DAA. Vejamos como as ―falas‖ conferem
sentido e significado à pergunta elaborada:
Quadro 15: Resposta à pergunta nº 14 do questionário
Tema

Sentido e Significado

Exemplos das falas

Intervenções dos membros da
equipe
multiprofissional
propiciaram
uma
melhor
elaboração dos instrumentos
pedagógicos.

Apesar
de
ser
um
processo
moroso,
os
instrumentos ajudam no
conhecimento
da
deficiência e com a
inclusão dos casos mais
graves.

RCC2:
“Todo
processo
é
de
construção e moroso. Depende
também da patologia, comorbidade,
associações, entre outras. Existem
casos mais dificultosos em inclusão
escolar”.

Os
instrumentos
propiciaram
a
padronização
do

AEE1: “[...] Traz um padrão para as
unidades escolares, faz com que as
coisas tenham um tempo para ser
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atendimento em todas as
etapas necessárias.

acompanhado e assim respeitar o
aluno, não atropelando as etapas,
deixando sequelas”.

Os
instrumentos
proporcionaram
o
estabelecimento de um
fluxo de atendimento e
encaminhamento para o
AEE.

Psico1: “[...] O estabelecimento do
fluxo
nas
unidades
escolares
possibilitou a identificação e correto
encaminhamento do aluno para as
salas de AEE”.

Os
instrumentos
organizaram os trabalhos
pedagógicos.

TO1:
“[...]
Instrumentos
sempre
objetivam organizar e nortear o
trabalho”.

Os instrumentos foram
importantes para melhorar
o atendimento dos(as)
alunos(as)
com
deficiência.

TO2: “[...] acredito que foram
instrumentos importantes. Precisariam
ser aprofundados”.

Vejamos os sentidos e significados atribuídos pelas ―falas‖ à importância dos
instrumentos de acompanhamento e fluxo (Fichas), desenvolvidos pela equipe
multiprofissional juntamente com os professores do AEE, no acolhimento e inserção
dos(as) alunos(as) com DI e dos(as) alunos(as) com DAA na classe comum. No intuito
de verificar se esses documentos auxiliaram os(as) professores(as) na mediação da
aprendizagem – tendo como referência a pergunta de pesquisa – analisamos a ênfase
dada em algumas palavras ou frases que indicaram corroborar com a questão proposta.
A professora RCC2 respondeu que apesar de entender que “Todo processo” de
“construção” é “moroso”, sinalizou uma visão norteada pelo modelo biológico da
deficiência, pois citou apenas a “patologia, comorbidade, associações”, e indicou
também que há casos mais graves, quando se referiu a “mais dificultosos”, ou seja, à
dificuldade para “inclusão escolar” de todos(as) alunos(as).
A professora AEE1 percebeu positivamente a elaboração desses instrumentos
pedagógicos, pois segunda ela, “Traz um padrão” e, assim, estabeleceram ao(à)
aluno(a) com DI e ao(à) aluno(a) com DAA “um tempo para ser acompanhado” pelos
profissionais da educação, antes de determinar suas necessidades na aprendizagem,
respeitando “o aluno, não atropelando as etapas”. Assim, é possível desenvolver na
criança com DI e na criança com DAA os modos de atividade que são a base das
funções superiores (VYGOTSKY, 1924/1997).
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Para a psicóloga Psico1, os instrumentos pedagógicos possibilitaram

“o

estabelecimento do fluxo”, possibilitando às unidades escolares “a identificação e
correto encaminhamento” dos(as) alunos(as) com DI e dos(as) alunos com DAA para o
AEE.
Quanto à terapeuta ocupacional TO1, esta entendeu que os instrumentos
pedagógicos tiveram como objetivo “organizar e nortear o trabalho” dos(as)
professores(as) RCC e, com isso, melhorar o ensino-aprendizagem dos(as) alunos(as)
com DI e alunos(as) com DAA.
A terapeuta ocupacional TO2, por sua vez, respondeu que os instrumentos
pedagógicos foram “importantes”, apesar de necessitarem ser “aprofundados” para
melhorar o processo de ensino-aprendizagem.
As falas dos profissionais corroboram com a perspectiva histórico-cultural
(VYGOTSKY, 1930/1991), pois a interdisciplinaridade de saberes potencializa o
trabalho do professor na mediação da aprendizagem. Nessa perspectiva, cada função
mental superior passa, necessariamente, por uma fase externa do desenvolvimento que
é social, ou seja, a relação do homem com o mundo não é direta e sim uma relação que
utiliza elementos mediadores, ou seja, os instrumentos e os signos.
Dessa forma, os signos seriam os ―instrumentos psicológicos‖, que, no caso dos(as)
alunos(as) com DI e dos(as) alunos(as) com DAA, são prejudicados pela diferença no
desenvolvimento biológico e social, havendo uma necessidade de compensação.
Especialistas de diversas áreas (multiprofissional), a partir das informações
adicionais coletadas nos instrumentais pedagógicos, auxiliaram os(as) professores(as)
na mediação da aprendizagem destes(as) alunos(as), pois informações do dia a dia,
não acessíveis aos(as) professores(as) na escola, foram adicionadas e proporcionaram
um maior conhecimento sobre a realidade do(a) aluno(a), ―relacionando-o com as
complicações secundárias (de origem social) que podem surgir no processo de
desenvolvimento da pessoa‖ (DAINEZ; SMOLKA, 2014, p. 1104).
Abriram, assim, novos fronts para o entendimento da maneira como a influência dos
fatores externos podem auxiliar na construção coletiva de um plano individualizado, a
partir dos instrumentos de acompanhamento do(a) aluno(a), sendo um facilitador na
inclusão deste(a) na sala de aula comum.
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Dessa maneira, o conceito vygotskyano de coletividade como fator de
desenvolvimento das funções psíquicas superiores, a partir da história e da cultura,
pode explicar como a observação detalhada e investigativa de tudo que envolve a vida
dos(as) alunos(as), fora do contexto escolar, poderiam diminuir o tamanho da zona de
desenvolvimento proximal (ZPD).
A Figura 18 (abaixo), verificaremos as porcentagens de concordância e
discordância em relação a pergunta nº 15 do questionário.
Figura 18 – Respostas à pergunta nº 15 do questionário

Fonte: Gráfico elaborado pelo Google formulários a partir das respostas ao questionário.

Nas respostas à pergunta nº 15, a somatória dos respondentes que concordaram
parcial e totalmente foi de 82,3%, ou seja, a maioria concordou que uma formação
inicial e continuada tanto para a equipe multiprofissional quanto para os(as)
professores(as) do AEE/RCC foram importantes na implantação do PEI municipal.
Vejamos como as ―falas‖ conferem sentido e significado à pergunta elaborada:
Quadro 16: Resposta à pergunta nº 15 do questionário
Tema

Sentido e Significado

Exemplos das falas

Entendimento sobre o papel da
assessoria externa ao PEI e
fortalecimento
do
apoio/assessoria da equipe

Os encontros e formações
proporcionaram
novos
conhecimentos
e
a
utilização de matérias de

RCC3: “[...] A assessoria externa trouxe
conhecimentos novos e importantes,
além de profissionais gabaritados e
recursos materiais de qualidade”.
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multidisciplinar.

qualidade.
Os encontros e formações
foram
importantes
e
deram
o
suporte
necessário.

AEE1: “[...] Foram de suma importância
em um momento que passaríamos por
transição. Me deu suporte necessário”.

Os encontros e formações
foram fundamentais para
o avanço da educação
inclusiva.

Pedago1: “[...] Não diria importante,
mais fundamental. Acredito que sem
ela não teríamos avançado tanto
quanto avançamos”.

Os encontros e formações
trouxeram
grande
contribuição
para
a
educação inclusiva.

TO2: “[...] A assessoria externa trouxe
grande contribuição [...]”.

Os encontros e formações
contribuíram
para
o
esclarecimento
e
utilização de material no
suporte.

DIR1: “[...] A equipe de profissionais

em muito contribuiu para esclarecer
percursos a ser desenvolvidos nas
salas, incluindo o material didático
de ótima qualidade”.

Observamos os sentidos e significados atribuídos pelas ―falas‖ sobre se
assessoria externa, proporcionada aos profissionais da Secretaria de Educação pela
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) contratada, foram
importantes para a implementação do processo de educação especial na perspectiva
da educação inclusiva para os(as) aluno(as) com DI e dos(as) alunos(as) com DAA.
Tendo como parâmetro a pergunta de pesquisa, analisamos a ênfase dada em algumas
palavras ou frases que indicaram corroborar com a questão proposta:
A professora RCC3, argumentou que a OSCIP “trouxe conhecimentos novos e
importantes”, pois tinham em seus quadros “profissionais gabaritados”, aqui entendidos
por nós como a presença de profissionais com conhecimento profundo para a
implantação do PEI e “recursos materiais de qualidade” para o desenvolvimento do
programa.
A professora AEE1 enfatizou que a contribuição da OSCIP foi “de suma
importância” e “deu suporte” aos(às) professores(as) e à equipe multiprofissional.
Para a Pedago1, o suporte externo na formação foi “fundamental”, afirmando “que
sem ela não teríamos avançado tanto‖ na implantação do programa. Já para a
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terapeuta ocupacional TO1, a contratação externa “trouxe grande contribuição‖ para o
programa de educação inclusiva.
Nas palavras do diretor de escola DIR1, a formação externa “contribuiu para
esclarecer percursos‖ em relação à educação inclusiva e ajudou o desenvolvimento dos
alunos(as) com a apresentação de “material didático de ótima qualidade”.
A Figura 19 (abaixo), verificaremos as porcentagens de concordância e
discordância em relação a pergunta nº 17 do questionário.
Figura 19 – Respostas à pergunta nº 17 do questionário

Fonte: Gráfico elaborado pelo Google formulários a partir das respostas ao questionário.

Nas respostas à pergunta nº 17, a somatória dos respondentes que concordaram
parcial e totalmente foi de 76,4%, ou seja, a maioria concordou que a orientação e
proposição de discussões e debates na esfera federal, ou seja, com o MEC fomentando
encontros regionais ampliaram-se as possibilidades de trocas de experiências para a
educação dos(as) alunos(as) com DI e alunos(as) com DAA. Esses encontros fizeram
parte da formação continuada oferecido pelo PEI municipal. Vejamos como as ―falas‖
conferem sentido e significado à pergunta elaborada:
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Quadro 17: Resposta à pergunta nº 17 do questionário
Tema

Sentido e Significado

Exemplos das falas

Entendimento
sobre
a
importância dos programas
de formação oferecidos
pelo MEC.

Há necessidade de mais
encontros a partir de políticas
públicas para alunos(as) com
deficiência.

RCE2: “[...] há necessidades de mais
políticas públicas a favor da inclusão”.

Trocas de experiências e
conhecimentos
são
essenciais.

AEE2: “Trocas são essenciais”.

A participação nos encontros
foi muito útil.

Pedago1: “[...] Participei de alguns
que me foram muito úteis”.

A construção de políticas
públicas
pelo
MEC
é
importante para o sucesso da
educação inclusiva.

Psico1: “[...] O posicionamento do
MEC é essencial para que a política
de educação inclusiva tenha sucesso”.

Os encontros são verdadeiras
formações e têm resultados
positivos.

TO1: “Formação continuada sempre
traz resultados positivos”.

Os encontros poderiam ser
mais abrangentes, ou seja, ter
uma maior discussão com a
comunidade escolar.

TO2: “Poderiam
abrangentes”.

ter

sido

mais

Sobre os sentidos e significados atribuídos pelas ―falas‖ dos participantes sobre os
programas de fomento para a educação especial, na perspectiva da educação inclusiva
oferecidos pelo MEC – tendo como referência a pergunta de pesquisa – analisamos a
ênfase dada em algumas palavras ou frases que indicaram corroborar com a questão
proposta:
A professora RCE2 argumentou que são necessárias “mais políticas públicas”
para a “inclusão”, indicando que há a necessidade de mais investimentos em políticas
públicas em educação especial na perspectiva da educação inclusiva.
A professora AEE2 enfatizou que os encontros que proporcionaram os debates e
diálogos a partir da troca de experiências foram “essenciais” para a implantação do PEI
no município.
Para a pedagoga Pedago1 os fóruns, seminários, encontros e palestras “foram
muito úteis” e afirmando que participou de alguns, demonstrou o papel dos encontros
em proporcionar os debates e diálogos a partir da troca de experiências.
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A psicóloga Psico1 respondeu que o “MEC é essencial” para que ―a política de
educação inclusiva tenha sucesso”. Entendemos que ao se referir ao MEC, a psicóloga
se posicionou positivamente em relação a possibilidade de sucesso da educação
inclusiva.
A terapeuta ocupacional TO1 concorda que “Formação continuada” corrobora com
“resultados positivos”. Entretanto, para a terapeuta ocupacional TO2, os programas do
MEC poderiam ser “mais abrangentes”, indicando que os programas foram restritos,
não especificando em que sentido.
É necessário pontuar que as respostas às perguntas nº 7 e nº 16 ficaram fora da
análise qualitativa, ou seja, suas respostas abertas, mesmo quando justificadas, não
foram analisadas pois não atingiram a porcentagem mínima em concordância ou
discordância em relação às afirmações, de acordo com o critério estabelecido. Essas
respostas indicaram tanto falta de clareza das perguntas quanto dificuldade de entender
qual o objetivo das perguntas, que poderiam ser melhoras a partir de um pré-teste não
pensando no momento de aplicar o questionário. Lembrando aqui que o questionário foi
inserido num contexto de impossibilidade de realizar as entrevistas como pensado
originalmente.
A Figura 20 (abaixo), verificaremos as porcentagens de concordância e
discordância em relação a pergunta nº 7 do questionário.
Figura 20 – Respostas à pergunta nº 7 do questionário

Fonte: Gráfico elaborado pelo Google formulários a partir das respostas ao questionário.
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A Figura 21 (abaixo), verificaremos as porcentagens de concordância e
discordância em relação a pergunta nº 16 do questionário.
Figura 21 – Respostas à pergunta nº 16 do questionário

Fonte: Gráfico elaborado pelo Google formulários a partir das respostas ao questionário.

Para a questão nº 7, verificamos que a somatória dos respondentes que
concordaram parcial e totalmente e os que discordaram parcial ou totalmente foram,
respectivamente, 47,1% e 52,9%. Não concordaram nem discordaram foram 11,8%.
Observamos, portanto, que uma maioria simples discordou de que somente o apoio
do(a) professor(a) do AEE seja suficiente para uma inserção de qualidade dos(as)
alunos(as) com DI e dos(as) alunos(as) com DAA nas classes comuns.
Para a questão nº 16, verificamos que a somatória dos respondentes que
concordaram parcial e totalmente e os que discordaram parcial ou totalmente,
representou, respectivamente, 64,7% e 23,5% demonstrando que, em relação à
educação inclusiva, a LBI não atendeu às expectativas de parte significativa dos
respondentes ao questionário. Não concordaram nem discordaram 11,8%.
A maioria dos participantes concordou que a LBI trouxe mudanças na direção do
que os profissionais da educação almejaram. Entretanto, ainda existem discordâncias
significativas, pois a referida lei não resolveu vários dos problemas existentes, como
ações que devem garantir a aprendizagem e o acesso a níveis mais elevados de ensino
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(PRIETO et al, 2017), assim como, ações para desenvolver instrumentos que lhe
permitam agir com a diversidade (FIDALGO, 2018).
Por último, iremos analisar a resposta final de cada um dos respondentes da
pergunta obrigatória e aberta, ou seja, a resposta à pergunta nº 18 do questionário,
sobre as impressões individuais no processo de implantação do Programa de Educação
Inclusiva no município. Abaixo a questão proposta:


18) Deixe aqui um pequeno relato sobre o processo de implantação da educação inclusiva da qual
participou. Tanto impressões positivas quanto negativas.

As respostas forneceram informações riquíssimas de como o processo de inclusão
marcou significativamente a vida de cada um dos participantes da pesquisa. Vejamos
como as ―falas‖ conferem sentido e significado à pergunta elaborada:
Quadro 18: Resposta à pergunta nº 18 do questionário (1)
Tema

Sentido e Significado

Exemplos das falas

Entendimento
que
os(as)
professores(as) e outros(as)
profissionais têm sobre os
diálogos e debates com a
equipe multiprofissional quanto
a DI e DAA.

Houve aprendizado para
todos,
desde
os(as)
professores(as) até os(as)
alunos(as).

RCC1: ―De início, um grande susto.
Receber alunos com necessidades
tão específicas e, ao mesmo tempo,
tão amplas, gigantescas, em salas
sempre muito cheias. Ainda discordo,
aguardando o feliz momento em que
essa situação será levada em
consideração pelos responsáveis.
Enquanto isso, fazemos o possível
para os envolvidos, apesar das
dificuldades,
houve
ganhos
essenciais. Todos aprenderam. Os
professores sobre as mais variadas
necessidades humanas, os alunos
sobre a convivência respeitosa... “

A
educação
inclusiva
necessita de formação
docente
e
políticas
públicas para efetivação.

A
rica
troca
de
experiências entre os
profissionais
envolvidos
com a educação inclusiva.

RCC2: “A educação inclusiva ainda
engatinha no Brasil, necessitando de
alterações na legislação, formação de
docentes, apoio do governo e um
serviço efetivo”.
RCC3: ―Sinto-me orgulhosa por ter
participado desse processo único, que
contou com a colaboração de
profissionais competentes, ligados à
Educação e à Saúde [...]”.
Psico1: “Minha experiência no
processo de educação especial na
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Houve aprendizado para
todos, para os pais e
responsáveis, para os(as)
professores(as) e para
os(as) alunos(as).

perspectiva da educação inclusiva no
município de Osasco foi algo que
marcou a minha carreira e vida. Foi
um momento inédito, um marco na
história da educação de Osasco. Foi
um período de muitos desafios, muito
estudo, enfrentamentos. E muitas
conquistas [...] ”.

Os
encontros
foram
pioneiros nas discussões
e debates a partir das
experiências do grupo.

Psico2:
“Em
Osasco
essa
implantação aconteceu com muita luta
e pioneirismo. Os erros foram sendo
corrigidos e ainda estamos em
desenvolvimento”.

Os
encontros
foram
pioneiros nas discussões
e debates a partir das
experiências do grupo.

Os
encontros
foram
pioneiros nas discussões
e debates a partir das
experiências do grupo.
.

Psico3: “Participei de encontros nas
unidades para solucionar problemas
existentes
e
orientar
os
multiprofissionais da rede isso ocorreu
no início do processo”.
Fono1: “Lembro que no início do
processo de inclusão, tivemos muitos
desafios principalmente por ter sido
realizado de uma hora para outra,
sem um período de adaptação e
conversa com professores e gestores
da escola regular [...]”.

Os
encontros
foram
pioneiros nas discussões
e debates a partir das
experiências do grupo.

Fono2: “O processo de inclusão foi
muito importante no município de
Osasco. No início, o trabalho não era
realizado
de
maneira
única.
Percebíamos que cada professor
atuava de um jeito. [...]”

Os
encontros
foram
pioneiros nas discussões
e debates a partir das
experiências do grupo.

Fono3: ―Todo o processo da
implantação da educação inclusiva foi
um marcador de divisão de águas
para os alunos de inclusão, pais,
familiares, professores e equipe
envolvida nessa jornada. [...]”.

Os
encontros
foram
pioneiros nas discussões
e debates a partir das
experiências do grupo.

Pedago1: “Participar deste processo,
nesse momento histórico, é motivo de
orgulho e satisfação para mim.
Considero imensurável o avanço
social e pessoal que obtivemos
através das políticas e práticas que
realizamos sem contar a alegria em
vermos crianças com deficiência
aprendendo no mesmo local, juntos a
outras sem deficiência [...]”.
TO1: ―Como profissional da área
clínica, lembro de depoimentos de
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Os
encontros
foram
pioneiros nas discussões
e debates a partir das
experiências do grupo.

familiares relatando os ganhos no
desenvolvimento da criança a partir da
inclusão escolar...as descobertas de
possibilidades
antes
não
contempladas pelo isolamento em
espaços restritos de convivência [...]”.

Os
encontros
foram
pioneiros nas discussões
e debates a partir das
experiências do grupo.

TO2: “[...] A riqueza das trocas nos
encontros com professores/as e
também com outros/as profissionais
de escola foi enorme! [...]”.

Os
encontros
foram
pioneiros nas discussões
e debates a partir das
experiências do grupo.

DIR1: ―Acredito que a implantação da
educação inclusiva ocorreu num
momento de extrema importância,
pois a rede era muito resistente e
preconceituosa no tocante ao assunto,
a implantação somada à formação do
mais diferença elevou a educação
inclusiva na cidade permitindo o
acesso de várias crianças e seus
familiares a rede educativa dando vez
e voz ampliando a visibilidade aqueles
que outrora eram invisíveis à
sociedade. [...]”.

Sobre os sentidos e significados revelados nas ―falas‖ dos participantes da
pesquisa no processo de implantação do PEI no município – tendo como referência a
pergunta de pesquisa – analisamos a ênfase dada em algumas palavras ou frases que
indicaram corroborar com a hipótese levantada:
Na exposição final, a professora RCC1 respondeu que a implantação inicial do
programa foi “um grande susto” por receber os(as) alunos(as) com deficiência “em salas
sempre muito cheias‖, reclamação de muitos(as) professores(as) e que é uma realidade
da escola pública no Brasil. Mas, apesar de discordar do processo de inclusão
municipal, fez “o possível” no atendimento “Para os envolvidos”, ou seja, os(as) alunos
com deficiência. Também evidenciou que “houve ganhos essenciais” e todos(as)
aprenderam “sobre a convivência respeitosa”.
A professora RCC2 argumentou que há a necessidade de promover “alterações
na legislação, formação de docentes, apoio do governo e um serviço efetivo” para a
implantação do PEI.
Quanto à professora RCC3, sobre a implantação do PEI, sentiu-se “orgulhosa por
ter participado desse processo” e se referiu à participação de “profissionais
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competentes, ligados à Educação e à Saúde”, o que confirma o papel que cumpriu a
equipe multiprofissional naquele momento.
A psicóloga Psico1 relatou que a sua “experiência no processo” de implantação do
PEI “marcou” a sua “carreira e vida” e que este foi um “período de muitos desafios,
muito estudo, enfrentamentos”, mas também de “muitas conquistas”.
Para a psicóloga Psico2 a implantação do PEI “aconteceu com muita luta e
pioneirismo” e que “erros foram sendo corrigidos” apesar de estarmos “em
desenvolvimento‖, o que entendemos ser o caminho trilhado com erros e acertos na
implantação do PEI.
A psicóloga Psico3 respondeu que participou “de encontros nas unidades”,
procurando “solucionar problemas existentes e orientar” outros profissionais das
escolas da rede municipal, demonstrando mais uma vez o papel dos encontros na
orientação dos trabalhos da equipe multiprofissional e dos(as) professor(as) envolvidos.
A fonoaudióloga Fono1 lembrou que ―tivemos muitos desafios” e que faltou ―um
período de adaptação e conversa com professores e gestores da escola regular” em
relação à matrícula dos(as) alunos(as) com deficiência nas classes comuns, tempo
esse que entendemos não dispor naquele momento.
Para a fonoaudióloga Fono2, “O processo de inclusão foi muito importante no
município‖ e, ao perceber “que cada professor atuava de um jeito”, destacou que foi
necessário dialogar e junto com a equipe multiprofissional e os(as) professores(as)
AEE/RCC, pensarmos no fluxograma de atendimento e nos instrumentos pedagógicos.
Já para a fonoaudióloga Fono3, “o processo da implantação da educação inclusiva
foi um marcador”, ou seja, um divisor “de águas para os alunos de inclusão, pais,
familiares, professores e equipe envolvida nessa jornada”.
Para a pedagoga Pedago1, participar “deste processo” foi “motivo de orgulho e
satisfação”, considerando “imensurável o avanço social e pessoal que obtivemos
através das políticas e práticas” realizadas, assim como ver “a alegria” das “crianças
com deficiência aprendendo no mesmo local, juntos a outras sem deficiência”.
Ao responder à pergunta a terapeuta ocupacional TO1 comentou sobre os
―depoimentos de familiares relatando os ganhos no desenvolvimento da criança a partir
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da inclusão escolar‖ e ―as descobertas de possibilidades antes não contempladas pelo
isolamento em espaços restritos de convivência‖.
Para a terapeuta ocupacional TO2, para a implantação do programa foi importante
“A riqueza das trocas nos encontros com professores/as e também com outros/as
profissionais de escola”, ou seja, os encontros como referência a partir da troca de
experiência no desenvolvimento do ensino-aprendizagem dos(as) alunos(as) com
deficiência.
Encerrado o ciclo de respostas, o diretor de escola DIR1, acrescentou “que a
implantação da educação inclusiva ocorreu num momento de extrema importância, pois
a rede era muito resistente e preconceituosa no tocante” à matrícula de alunos(as) com
deficiência na classe comum. Para ele, a formação proporcionada pela parceria externa
“elevou a educação inclusiva na cidade”, proporcionando a participação na “rede
educativa dando vez e voz ampliando a visibilidade daqueles que outrora eram
invisíveis à sociedade‖.
Quadro 19: Resposta à pergunta nº 18 do questionário (2)
Tema

Sentido e Significado

Exemplos das falas

Para os membros da equipe
multiprofissional, até que ponto
as
intervenções
foram
suficientes e significativas.

A equipe multiprofissional
foi essencial para as
ações na perspectiva da
educação inclusiva.

RCC3:
―[...]
Enfim,
foi
muito
enriquecedor integrar uma equipe
multidisciplinar, que subsidiava nosso
trabalho global com os alunos dentro
das unidades escolares. [...]”.

A falta de atendimento
adequado às pessoas
com deficiência na área
de saúde.

RCE1: “Positiva: ver os alunos
deficientes nas escolas junto com
todos foi muito importante. Negativa:
falta de aceitação de muitos pais,
profissionais
em
relação
aos
deficientes. Falta de apoio da saúde
para atendimento aos deficientes”.

A equipe multiprofissional
foi essencial para as
ações na perspectiva da
educação
inclusiva.
Apesar de a equipe ter
sido diminuída.

RCE2: “Sou professora desde 1981,
com escolas especiais e classes
especiais, o trabalho realizado pela
equipe multidisciplinar foi um ponto
marcando (sic) para a inclusão do
município, precisa ser mantida e ter
novas ações inclusivas”.
AEE1: “Naquele momento foi de
extrema
importância
estarmos
acompanhados
de
uma
equipe
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participativa, [...]. Fortaleceu a equipe
de assessoria, o trabalho da sala de
educação inclusiva e tornou este
processo respeitado dentro das
unidades escolares[...].”
AEE2:
“Participei
da
equipe
multidisciplinar e cumpria o objetivo
indo às escolas levando apoio e
assessoria. Negativas ocorreram com
as distorções relacionadas a essa
equipe
que
foi
minimizada
e
menosprezada pela SE”.

Psico1: “[...] Considero que para uma
equipe como essa ter sucesso, é
necessário uma coordenação técnica
comprometida,
destemida
e
interessada, junto com uma equipe
com as mesmas qualidades”.

.

Fono1: “[...] Em seguida, a equipe
técnica multidisciplinar, assumiu a
formação e orientação da escola
como um todo, o que trouxe
resultados incríveis!!! Foram anos de
muitas conquistas que me fizeram
acreditar que a inclusão escolar é o
melhor
caminho,
onde
todos
aprendem e crescem levando em
conta as individualidades. A inclusão
escolar é um dos aspectos mais
importantes para tornar o mundo
inclusivo”.
Fono2: [...] Com o auxílio da equipe
técnica, gestores, professores da sala
regular e professores do AEE, a
educação inclusiva cresceu. “Foi um
processo muito bacana, pois sempre
há
coisas
novas
para
serem
aprendidas”.
Fono3: “[...] Inicialmente tanto escola
como pais ficaram apreensivos, mas
com a orientação, acompanhamento
da
equipe
multidisciplinar
e
principalmente
com
o
desenvolvimento dos alunos de
inclusão em escola regular, todos que
tiveram a oportunidade de vivenciar
esse momento perceberam que o
caminho era esse [...]”
TO1: “[...] Esses ganhos descritos não
poderiam ser alcançados por métodos
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e intervenções restritas a ambientes
de saúde, mesmo se aplicados de
maneira intensiva [...]”.
TO2: “[...] Sem contar também as
trocas entre a equipe interdisciplinar.
Uma potência gigante! Acredito que
foi plantada uma semente fecunda,
que necessita cuidado e suporte para
se desenvolver e gerar muitos frutos”.

Sobre os sentidos e significados expostos nas ―falas‖ dos participantes da
pesquisa a respeito do processo de implantação do PEI no município – tendo como
referência a pergunta de pesquisa – analisamos a ênfase dada em algumas palavras ou
frases que indicaram corroborar com a hipótese levantada:
Para a professora RCC3, sobre a implantação do PEI e o apoio/assessoria da
equipe multiprofissional, “foi muito enriquecedor integrar uma equipe multidisciplinar” o
que auxiliou “trabalho global com os alunos dentro das unidades escolares‖.
Para a ex-professora de sala especial – a professora RCE1 – o apoio/assessoria
da equipe multiprofissional foi positivo para que “os alunos deficientes nas escolas junto
com todos”, tivessem outra visão da educação especial. Por outro lado, a “falta de
aceitação” pela comunidade escolar, assim como a “Falta de apoio da saúde para
atendimento aos deficientes” foram indicadas como parte negativa.
Para a professora RCE2, na implantação do programa “o trabalho realizado pela
equipe multidisciplinar foi um ponto marcando (sic) para a inclusão do município”,
entretanto explicitou serem necessárias “novas ações inclusivas”, o que indicou ser
necessário um olhar constante e a procura por inovações cotidianas.
Na resposta da professora do AEE1 foi importante seu apontamento de que
“estarmos acompanhados de uma equipe participativa” e o trabalho desenvolvido
tornou o “processo respeitado dentro das unidades escolares”, isto é, constatou
reconhecimento pelo apoio/assessoria da equipe de multiprofissionais entre os(as)
professores(as).
A professora AEE2 relatou o ponto positivo ao participar

“da equipe

multidisciplinar” e desenvolver o trabalho “indo às escolas levando apoio e assessoria”.
Relatou, negativamente, que houve “distorções relacionadas a essa equipe que foi
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minimizada e menosprezada pela SE“, ou seja, mudanças em relação ao trabalho da
equipe, o que para ela foi visto de forma negativa.
A psicóloga Psico1 considerou que, para que a equipe multiprofissional tenha
“sucesso, é necessária uma coordenação técnica comprometida”, juntamente “com uma
equipe com as mesmas qualidades”.
Para a fonoaudióloga Fono1, “a equipe técnica multidisciplinar, assumiu a
formação e orientação da escola como um todo” o que “trouxe resultados incríveis!!!”.
Para ela, as ―muitas conquistas‖ lhe ―fizeram acreditar que a inclusão escolar é o melhor
caminho‖.
A fonoaudióloga Fono2 verificou que com “o auxílio da equipe técnica, gestores,
professores da sala regular e professores do AEE” houve um melhor desempenho da
educação inclusiva no município.
A fonoaudióloga Fono3 apontou que no início do processo de implantação do PEI
“tanto escola como pais ficaram apreensivos”, relato este já apresentado por outros
participantes da pesquisa; entretanto, com o tempo ela verificou que “com a orientação,
acompanhamento

da

equipe

multidisciplinar”,

mas

“principalmente

com

o

desenvolvimento dos alunos de inclusão em escola regular” foi possível “perceberam
que o caminho era esse”.
Para a terapeuta ocupacional TO1, só foi possível avançar na implantação do PEI
porque o trabalho desenvolvido pela equipe multidisciplinar em parceria com os(as)
professores(as) do AEE/RCC foi pautado nos ganhos de desenvolvimento da criança a
partir da inclusão escolar: ―Esses ganhos descritos não poderiam ser alcançados por
métodos e intervenções restritas a ambientes de saúde‖. Ou seja, foi na participação
com os(as) alunos(as) com e sem deficiência que este processo demostrou o
desenvolvimento do ensino aprendizagem dos(as) alunos(as) com deficiência.
Para a terapeuta ocupacional TO2, além das trocas de experiências entre a
equipe multidisciplinar e os(as) professores(as) do AEE/RCC, “foi plantada uma
semente fecunda” que necessitará de “cuidado e suporte para se desenvolver e gerar
muitos frutos”.
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Quadro 20: Resposta à pergunta nº 18 do questionário (3)
Tema

Sentido e Significado

Exemplos das falas

Intervenções dos membros da
equipe
multiprofissional
propiciaram
uma
melhor
elaboração dos instrumentos
pedagógicos.

A elaboração de um
fluxograma
e
os
instrumentais pedagógicos
foram fundamentais para
a percepção que a
educação
inclusiva
avançou apensar de ainda
haver
muito
a
ser
construído.

Pedago1: “[...] Nunca foi fácil, nem
sempre acertamos, mas saímos de
um patamar raso de educação que
evoluiu, e muito, e mesmo que ainda
apresente muitas falhas sabemos que
há muita coisa a se fazer. [...]”.

TO1: “[...] A construção dessa história
tem sido pautados por ciclos políticos
diversos, ora mais abertos, ora
indicando certo retrocesso, no entanto
a herança desse período inicial deixou
marcas profundas que impedem o
esquecimento ou a negação dos
benefícios”.

Sobre os sentidos e significados revelados pelas ―falas‖ dos participantes da
pesquisa no processo de implantação do PEI no município – tendo como referência a
pergunta de pesquisa – analisamos a ênfase dada em algumas palavras ou frases que
indicaram corroborar com a hipótese levantada:
Para a pedagoga Pedago1, “Nunca foi fácil”, ou seja, ela admitiu os erros e
acertos de uma mudança de paradigmas, mas confessa que “saímos de um patamar
raso de educação” e evoluímos “muito, e mesmo que ainda apresente muitas falhas
sabemos que há muita coisa a se fazer”.
Ao responder à pergunta, a terapeuta ocupacional TO1 disse que “A construção
dessa história tem sido pautada por ciclos políticos” se referindo a políticas públicas
atreladas a projetos de governo e não de Estado. Entretanto, “a herança desse período
inicial deixou marcas profundas que impedem o esquecimento ou a negação dos
benefícios”, constatação essa que procuramos ao longo da pesquisa deixar o mais
claro possível.

176

4.

Considerações Finais
Dentro dos limites, a presente pesquisa – que se pretende interpretativo-crítica –

focou-se em analisar o papel desempenhado por uma equipe multiprofissional na
perspectiva interdisciplinar no apoio/assessoria aos(as) professores(as) do AEE/RCC.
Pretendeu-se demonstrar como os instrumentais pedagógicos – produzidos a partir dos
encontros, com os diálogos e debates entre estes profissionais da educação (diretores,
coordenadores, equipe multidisciplinar, professores(as) do AEE e professores RCC) –
potencializaram a mediação do ensino-aprendizagem dos(as) alunos(as) com DI e
dos(as) alunos(as) com DAA.
Nessa perspectiva, pretendeu-se indicar as possibilidades de construção de uma
prática pedagógica inclusiva a partir da compreensão do papel que os contextos
sociais, históricos e culturais têm na vida dos(as) alunos(as) com DI e dos(as)
alunos(as) com DAA, sendo que os instrumentais pedagógicos ocuparam o principal
papel na função de proporcionar aos(as) professores(as) tanto do AEE quanto dos(as)
professores(as) RCC. Tomando como referência as concepções de Vygotsky na obra
Defectologia (VYGOTSKY, 1924/1997) e na discussão sobre a influência da
hereditariedade e do meio no ensino-aprendizagem desses(as) alunos(as) (PRESTES;
TUNES, 2018), assim como, apontar as dificuldades enfrentadas pelos profissionais da
educação devido à inexistência de uma avaliação/diagnóstico que considere além das
questões biológicas.
Dessa forma, as informações socioculturais, da vivência dos(as) alunos(as) com
DI e dos(as) alunos(as) com DAA, obtidas a partir das observações feitas pela equipe
multiprofissional – somadas as informações obtidas pelos(as) professores(as) tanto do
AEE quanto RCC na escola – orientaram a elaboração dos instrumentais pedagógicos.
Estes instrumentos pedagógicos foram fundamentais na melhoria do ensinoaprendizagem dos(as) alunos(as) com DI e dos(as) alunos(as) com DAA, uma vez que
potencializaram a mediação da aprendizagem.
O fator relevante apontado na pesquisa foi a construção de um referencial de
avaliação individual dos(as) alunos(as) com DI e dos(as) alunos(as) com DAA que
contemplasse as diferentes visões de avaliações diagnósticas, ou seja, integrar a visão
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de diagnóstico em saúde com a visão de diagnóstico em educação e, dessa forma,
pensar o sujeito como um todo indivisível e não em partes que depois podem ser
agrupadas. A pesquisa também apontou para a necessidade de se pôr um fim na
dicotomia entre saúde e educação na escola e demonstrou que esta parceria beneficia
todos(as) os(as) envolvidos(as).
Dessa maneira, esse trabalho visou contribuir no âmbito da educação especial na
perspectiva da educação inclusiva, mas principalmente entre os(as) alunos(as) com
maiores dificuldades no processo de inclusão escolar, haja visto, que as dificuldades
não estavam exclusivamente nos fatores fisiológicos, mas também nos fatores
socioculturais, que foram construídos socialmente pela humanidade, questões essas
que impactam de uma maneira muito mais consistente nas pessoas com DI e com DAA.
Ainda, dentro dos limites desta pesquisa, foram apresentadas as críticas e
possíveis benefícios da utilização das classificações da OMS (CID e CIF), ambas são
classificações de saúde, entretanto em se tratando de diagnósticos fisiológicos e por
isso inseparáveis do sujeito que aprende e – na falta de uma avaliação exclusiva para
educação – os fatores externos considerados na CIF podem indicar aportes futuros no
desenvolvimento da aprendizagem.
Assim, procurando apontar os ganhos pedagógicos conquistados com a
ampliação dos atendimentos ofertados aos(às) alunos(as) sem diagnósticos de
deficiência intelectual, ou seja, aos(as) alunos(as) com DAA, mas que ao utilizar-se de
outro arcabouço avaliativo (Termo de Hipótese de Deficiência) – considerando os
fatores externos apontados por outra classificação de saúde, a CIF – estes(as)
alunos(as) se beneficiaram de políticas públicas já existentes, no caso o atendimento
educacional especializado (AEE).
Essa crítica tem imbricação com a caracterização da deficiência intelectual
adotado pela AAIDD, uma vez que está também sofre alterações com os avanços
científicos na área de educação especial. De acordo com Fronza, Haag e Didó (2014, p.
217),
a AAIDD, nesse ponto, situa epistemologicamente seu modelo de explicação da
deficiência intelectual desde uma visão socioecológica, definindo que a
deficiência está no desajuste entre as capacidades do sujeito e as demandas
do ambiente social em que este se insere. Assim, para a AAIDD, a deficiência
intelectual não está no indivíduo, mas na relação deste com o meio. A

178

concepção de linguagem que está na base deste modelo, portanto, deve ser
interacionista, para que se possa, ao falar de linguagem, considerá-la na
relação entre o sujeito e o seu contexto sociocultural. Não obstante, a avaliação
multidimensional do funcionamento humano proposta pela AAIDD sustenta-se
em testes e avaliações concebidos no âmbito de visões não interacionistas da
linguagem.

Aventou-se que, quando campos científicos são questionados por novos
integrantes no debate, as disputas se intensificam, pois o dominante tentará manter o
monopólio e excluir concorrentes (BOURDIEU, 1983), colocando neste momento do
debate da educação inclusiva, o papel do(a) pedagogo(a) e dos(as) professores(as) e,
por consequência, as maneiras que são postas, entendidas e debatidas a dicotomia da
inclusão/exclusão na escola (FIDALGO, 2018).
Dessa forma, a partir dos dados apresentados, acreditamos que a pergunta de
pesquisa foi respondida, uma vez que as respostas dos profissionais envolvidos no
processo de implantação do PEI indicaram que os diálogos e debates nos encontros
entre a equipe multiprofissional e os(as) professores(as) do AEE/RCC foram
significativos

para

a

elaboração

dos

instrumentais

pedagógicos

(Ficha

de

Caracterização do Aluno e Termo de Hipótese de Deficiência).
Intrínseco a pesquisa estiveram a função dos instrumentos pedagógicos na
mediação do ensino-aprendizagem dos(as) alunos(as) com DI e dos(as) alunos(as) com
DAA, uma vez que estes instrumentos foram vitais para 1) informar fatores importantes
da vivência destes alunos(as) aos(as) professores(as), a partir das informações
relatadas no documento e 2) informar quais os profissionais da educação estavam
envolvidos na formulação do que pode ser estabelecido enquanto hipótese de
deficiência.
Os dados coletados também indicaram que as características fisiológicas são
importantes, mas não devem ser consideradas isoladamente e, sim, somadas às
características histórico-culturais observadas. Foi a partir desse conjunto de
informações que foi ressignificada a educação especial no município, o que
proporcionou modificações significativas no desenvolvimento do ensino-aprendizagem
dos(as) alunos(as) com DI e alunos(as) com DAA.
A reflexão sobre o trabalho desenvolvido nesse período, a partir dos instrumentos
pedagógicos e das informações relatadas pelos profissionais tanto da equipe
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multiprofissional quanto dos(as) professores(as) do AEE/RCC foram importantes para
verificar o desenvolvimento do programa de educação inclusiva no município
pesquisado. Foi possível perceber que os(as) professores(as) do AEE/RCC utilizaram
de muitas informações sobre os(as) alunos(as) com DI e alunos(as) com DAA, trocadas
nos momentos de debate e reuniões de relatos de experiência.
Tentou-se nesta pesquisa verificar até que ponto o aprendizado pode ser
aprimorado pelo acréscimo de informações sobre os contextos sociais, históricos e
culturais – a partir do olhar de profissionais de fora do campo da pedagogia – e
promover alguma alteração às práticas dos professores do AEE/RCC, ultrapassando a
exclusividade do modelo biológico da deficiência em direção a um modelo
biopsicossocial da deficiência na educação. Dessa maneira, colaborando na mediação
da aprendizagem dos(as) alunos(as) com DI e dos(as) alunos(as) com DAA.
Esta pesquisa indicou para nós que a equipe multidisciplinar – atuando na forma
interdisciplinar na educação com alunos(as) com DI e com alunos(as) com DAA – foi
preponderante na discussão acerca, tanto do modelo biológico quanto do modelo
psicossocial, uma vez que, foram propostos caminhos alternativos para conciliar as
duas visões, pois a extinção do atendimento clínico na educação não foi totalmente
assimilada pelos profissionais da educação no primeiro momento. Importante
mencionar que os profissionais da educação, tanto da equipe multiprofissional quanto
dos(as) professores(as) do AEE/RCC, assim como o pesquisador, não são contra o
atendimento clínico, entretanto acreditam que esse atendimento deve ser ofertado no
âmbito das secretarias de saúde e não nas secretarias de educação.
Vários profissionais demonstraram o descontentamento com a impossibilidade de
atendimento clínico nas dependências de setores da Secretaria da Educação,
demonstrando o quanto a formação inicial/continuada para os(as) professores(as) que
atendem este público-alvo se faz necessária, pois, dessa maneira, a visão da
importância dos diagnósticos da saúde dos (as) alunos(as) não podem nem devem ser
descartados,

mas

também

não

são

colocados

como

empecilhos

para

o

desenvolvimento da aprendizagem.
Outros apontaram a necessidade de primeiro acertar com a Secretaria de Saúde
uma transferência de atendimento antes de finalizá-lo no âmbito da educação, ou seja,
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vão ao encontro do verificado nesta pesquisa, em não descartar o papel biológico na
educação,

mas

ainda

indicando

a

necessidade

de

formação

para

os(as)

professores(as).
As repostas finais – na íntegra – de cada um dos respondentes do questionário
forneceram alguns parâmetros para que tenhamos resiliência em demostrar o processo
de implantação do PEI, não como modelo, mas como proposta que necessita de
continuidade e aprofundamento nas investigações, formação geral tanto para as
equipes multiprofissionais quanto para os(as) professores(as) do AEE e RCC, propondo
desta forma uma política pública de Estado e não uma política de governo, à mercê da
alternância de poder.
Numa sociedade, onde a diversidade tem incomodado um sistema capitalista e
perverso de exclusão, essa pesquisa, com todas as dificuldades no tempo e espaço
apresentadas e longe de ter apontado resoluções, pretendeu apontar mais um dos
possíveis caminhos para novas pesquisas. Esperamos, assim, que os(as) futuros(as)
pesquisadores(as) e demais envolvidos(as) na educação especial na perspectiva
inclusiva possam considerar o papel multiprofissional nessa difícil tarefa de construir
uma educação de qualidade para os(as) alunos(as) com deficiência intelectual, assim
como, para os(as) alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem.
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Anexo 2
Programa de Educação Inclusiva (PEI)

Roteiro para caracterização inicial dos(as) alunos(as)
INSTRUÇÕES


Este instrumento é um roteiro para o professor de sala comum.



A elaboração da Caracterização do Aluno resulta da observação e registro de cada aluno e do
seu grupo em atividades exploratórias de classe e extraclasse, desenvolvidas no período de
levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos e alunas. Essa caracterização inicial
deverá ir sendo aprofundada e completada durante todo o ano letivo e seu registro passado
para o professor responsável do ano seguinte. Eficiente instrumento de trabalho do professor,
quando preenchida de forma consciente e comprometida, torna-se guia orientador do
planejamento das ações desenvolvidas durante todo o ano.
Para utilizar o roteiro a seguir, não basta a constatação da presença ou ausência dos itens
propostos, como também, o registros das hipóteses dos alunos e de ações pedagógicas a
serem desenvolvidas.
Também é importante fazer notar que esse roteiro é um exemplo, porém, de acordo com as
necessidades e objetivos do professor e do grupo, ele poderá estruturar-se com outros aspectos
a serem observados.
É possível ver, no ANEXO 1, algumas orientações sobre o que pode ser observado em cada um
dos itens a seguir (itens 2 a 5).
No ANEXO 2 há o exemplo de uma caracterização, que também traz elucidações sobre o item
6.








1

INFORMAÇÕES GERAIS

NOME COMPLETO DO(A)
ALUNO(A):
NÚMERO DE
MATRÍCULA:

DATA DE NASCIMENTO
(DD/MM/AAAA):

ESCOLA DE ORIGEM:
ESTÁGIO/ANO:
PROFESSOR(A) DE SALA
COMUM:
COORDENADOR(A)
PEDAGÓGICO(A):

TURMA:

HORÁRIO (HH:MM-HHMM):

195

TELEFONE(S) DA ESCOLA DE
ORIGEM:

2

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO

DESCREVER O NÍVEL DE:
LINGUAGEM EXPRESSIVA E INTERPRETATIVA; LEITURA E ESCRITA DA LÍNGUA PORTUGUESA (DAS HIPÓTESES PSICOGENÉTICAS
À PRODUÇÃO DE TEXTO E LETRAMENTOS); LIBRAS; COMUNICAÇÃO SUPLEMENTAR E ALTERNATIVA (CSA); INGLÊS; ARTE...

DESCREVA O USO DE OUTRAS LINGUAGENS OU MODOS DE EXPRESSÃO, TAIS COMO:
MOVIMENTOS; DESENHOS; PINTURAS; MONTAGENS; ESCULTURAS; TEATROS; COLAGENS; DRAMATIZAÇÕES E MÚSICAS.

3

NÍVEL DE CONHECIMENTO DE SI E DO OUTRO

DESCREVER A ATUAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO DO ALUNO COM RELAÇÃO AOS SEGUINTES ASPECTOS:
ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS, DO
TEMPO E ESPAÇO, COLETA E USO
DAS INFORMAÇÕES:
PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES
INDIVIDUAIS E COOPERATIVAS:
DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSES E
AUTONOMIA:
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, COM
E SEM AUXÍLIO DE UM COLEGA OU
DO PROFESSOR:

4

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

DESCREVER A ATUAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO DO ALUNO COM RELAÇÃO AOS SEGUINTES ASPECTOS:
NÍVEL DE PERCEPÇÃO E
RECONHECIMENTO DE
NECESSIDADES, SENTIMENTOS:
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ORGANIZAÇÃO DOS DADOS DE UMA
SITUAÇÃO PROBLEMA (DENTRO DO
RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO E
EM SITUAÇÕES COTIDIANAS):

IDENTIFICAÇÃO, INTERPRETAÇÃO
E/OU FORMULAÇÃO DO
PROBLEMA:
LEVANTAMENTO E
EXPERIMENTAÇÃO DE TENTATIVAS,
HIPÓTESES E POSSIBILIDADES DE
SOLUÇÕES EM SITUAÇÕES
INDIVIDUAIS E COOPERATIVAS:

5

SOCIALIZAÇÃO

DESCREVER A ATUAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO DO ALUNO COM RELAÇÃO AOS SEGUINTES ASPECTOS:
PERCEPÇÃO DE SI EM RELAÇÃO AO
OUTRO: NECESSIDADES,
SENTIMENTOS E
QUESTIONAMENTOS:

PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE
SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM
COMO AGRUPAMENTOS,
ATIVIDADES COM BRINQUEDOS,
BRINCADEIRAS E GRUPOS DE
TRABALHO, EM SITUAÇÕES
INDIVIDUAIS E COOPERATIVAS:

6

ATIVIDADES EXECUTADAS NA CARACTERIZAÇÃO E PRÉ-PLANEJAMENTO

REGISTRE AS PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS PARA CARACTERIZAÇÃO DO ALUNO(A):

DESCREVA AS SUAS INDICAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO ANUAL:
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ROTEIRO OPERACIONALIZADO DAS CATEGORIAS DE OBSERVAÇÃO PARA A CARACTERIZAÇÃO
INICIAL DO(A) ALUNO(A)
Este é um roteiro que pode servir como guia para a caracterização dos estudantes. São algumas sugestões para
observá-los mais de perto. Não esquecer que as características dos estudantes podem, também, ser levantadas no
contexto onde elas se expressam: com suas famílias, com os professores que já trabalharam com eles, com o
Coordenador Pedagógico que os conhece ou conheceu, com os colegas de sua turma e com os próprios alunos.
Para utilizá-lo não basta a constatação da presença ou ausência dos itens propostos. Sua função é provocar
reflexões que possibilitem detalhar as situações nas quais estes se manifestam e evidenciar o que os alunos já
desenvolveram em:
Comunicação e expressão:
* Se expressa por linguagem verbal/não verbal/ outros códigos, línguas e linguagens (braile, Libras, CSA, mímica,
apontando, desenhando);
* Aponta objetos de forma imprecisa / sem conexão aparente;
* Usa gestos claramente identificáveis para comunicar-se;
* Precisa ser estimulado a falar;
* Expõe suas ideias sem dificuldades;
* Simboliza utilizando-se de recursos diversificados (desenho, escrita, mímica, dramatização, histórias fala);
* Narra histórias, fatos, situações cotidianas verbalmente, por sinais ou comunicação alternativa;
* Pergunta o que deseja saber;
* Manifesta-se perante o grupo;
* É compreendido no que deseja comunicar;
* Apresenta lógica temporal e espacial
* Se expressa relacionando os fatos relatados com os sentimentos gerados por estes fatos;
* Apresenta memória imediata (fatos recentes);
* Apresenta memória a longo-prazo (fatos mais distantes);
* Reconhece seu nome;
* Escreve o próprio nome somente com modelo;
* Escreve o próprio nome sem modelo;
* Conhece as letras do alfabeto;
* Sua escrita é pré-silábica;
* Sua escrita é silábica/silábico-alfabética;
* Demonstra estar alfabético nas produções escritas;
* Escreve textos com coesão e coerência;
* Lê letras, sílabas, palavras, frases;
* Lê e compreende textos;
* Apresenta boa velocidade/ritmo na leitura em voz alta;
* Apresenta troca de fonemas;
* Se expressa através de desenhos, pinturas, esculturas... (outras linguagens).
Organização para o trabalho e autonomia:
* Características do desenvolvimento psicomotor;
* Constrói brincadeiras;
* Estabelece relação “olhos nos olhos” com outros;
* Gosta de ouvir histórias;
* Gosta de contar histórias;
* Gosta de criar histórias;
* Gosta de música;
* Gosta de atividades corporais/físicas;
* Demonstra ter noções do esquema corporal;
* Tem boa preensão do lápis/caneta;
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* Participa das atividades propostas, demonstrando sentir-se desafiado por elas;
* Demonstra curiosidade pelas atividades propostas e tem preferências por algumas;
* Demonstra compreender histórias (seu sentido e significado);
* Demonstra compreender as orientações a ele dirigidas em sala de aula e outras situações;
* Demonstra compreender as orientações que envolvem o grupo em sala de aula e outras situações;
* Necessita de orientações individuais/dirigidas em sala de aula e outras situações;
* Necessita ser auxiliado por colegas para realizar tais atividades;
* Prefere realizar atividades individualmente;
* Prefere realizar atividades coletivamente;
* Reconhece e identifica a rotina, regras e horários da escola;
* Reconhece, identifica e se posiciona em relação às regras e combinados da sala;
* Conhece e reconhece as diversas funções dos espaços escolares e as utiliza de forma autônoma.
Resolução de problemas:
* Estabelece relações mentais demonstrando sentido entre as ideias;
* Compreende o problema proposto;
* Elabora estratégias para a resolução dos problemas;
* Compartilha o processo de resolução do problema com os colegas;
* Resolve os problemas propostos;
* Realiza comparações;
* Realiza classificações;
* Realiza seriações;
* Reconhece os numerais;
* Faz contagens até...;
* Demonstra ter construído o conceito de número;
* Resolve operações matemáticas.
Socialização:
* Brinca com os colegas;
* Tem brincadeiras preferidas;
* Interage com professores, funcionários e outros adultos;
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* Prefere ficar sozinho/isolado a ficar na companhia de outros colegas;
* Apresenta instabilidade de humor;
* Apresenta frequentes acessos de raiva/agressividade;
* Apresenta atitudes sociais do dia a dia como cumprimento, agradecimento e outros;
* Partilha pertences e objetos pessoais;
* Partilha pertences e objetos coletivos;
* Envolve-se em brigas/conflitos com os colegas;
* Expressa sentimentos.
s
Importante salientar que nenhum instrumento de observação e registro vai funcionar se o olhar do observador não
for sensível, reflexivo, interpretativo e solidário. O que queremos dizer é que do olhar do observador exige-se a
ausência de julgamento ou pré-conceito. O que se demanda é um olhar que procura formas sempre novas de ver,
de perceber semelhanças e diferenças, de exercitar novos ângulos e perspectivas, de estabelecer novas relações.
Um olhar que se desequilibra, espanta, surpreende, admira. Tudo muda quando a gente olha assim, disse uma
professora.
As discussões sobre o que observar e como dirigir o olhar, trouxe a retomada dos objetivos das unidades escolares,
da caracterização da clientela, da operacionalização dos objetivos em tempos mais curtos para a avaliação dos
alunos, das atividades fixas e móveis das rotinas das classes e os trabalhos que vêm sendo realizados.
Segue, a seguir, exemplo de como um professor caracterizou seu aluno, (que será chamado de C.), utilizando essa
sugestão de registro de caracterização.

EXEMPLO DE REGISTRO DE UM PROFESSOR SOBRE UM ALUNO DE SUA CLASSE
1. Comunicação e expressão:
C. se mostra muito curioso em relação aos portadores de texto. Mesmo sozinho busca explorar o que está escrito
em revistas e jornais. Já lê os slogans de Coca-cola, marcas de carros, e tipos de alimentos (Nescau, Danone, Bis,
Chokito, etc.). Tem uma boa oralidade, expressa as palavras corretamente, e refaz sua fala tranquilamente, quando
corrigido. Na linguagem interpretativa, não apresenta o mesmo desempenho que na narrativa, necessitando de
mais intervenções. Na escrita está na hipótese silábico–alfabética, parece gostar de escrever e ler para o outro as
suas ideias.
Nas atividades com movimentos, o fato de C. ser uma pessoa com deficiência física, que utiliza cadeira de rodas, foi
necessário fazer algumas adequações de atividades e recursos para toda a classe. Com lápis engrossado e o papel
preso na mesa, se expressa pelo desenho já com figuras definidas. Consegue pintar com os dedos, molhando-os no
guache. Ainda não recorta e precisa de muita ajuda na colagem, uma vez que sua mão direita não apresenta
movimentos. Participa ativamente e com alegria nas atividades de livre expressão, demonstrando um ritmo
corporal exuberante e dando vida às atividades de teatro, música e dança. Gosta muito de música, movimenta-se
seguindo com o tronco os ritmos propostos.
2. Organização para o trabalho e autonomia:
C. demonstra ter consciência de suas limitações, não buscando o conhecimento do espaço físico da classe e
permanecendo sempre no mesmo local.
C. ainda não se relaciona com grande número de colegas da classe. Quando chega à escola, se aproxima de alguns e
aí permanece, ou, então, busca um adulto (funcionário) para conversar.
C. reconhece e identifica seus materiais escolares pessoais, necessitando, no entanto, de ajuda para usá-los e
organizá-los. No início necessitava de muito tempo para realizar as atividades, atualmente já consegue finalizá-las
em menor tempo, buscando auxílio de um colega ou da professora.
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Já deu para perceber que tem muito interesse por atividades musicais, escolhe CDs para ouvir e dançar. Adora
ouvir e contar histórias e passa muito tempo folheando os livros.
Também já é possível perceber que, com relação à autonomia, consegue abrir e fechar sua mochila, pega com mais
firmeza os talheres para comer, deixando cair menos comida fora do prato.
3. Resolução de problemas:
Como tem consciência de suas limitações motoras, tem demonstrado pouca disponibilidade para participar de
algumas atividades como jogar bola, brincar de pega-pega, correr no pátio, etc. Parece ficar triste com isso, uma
vez que nessas situações se acentuam suas dificuldades.
Seu raciocínio lógico matemático lhe permite pensar em hipóteses e procurar soluções para os problemas que são
propostos, tanto individual quanto em grupo. Apresenta domínio de operações mentais, como comparação,
classificações e seriações simples, já conta e identifica os numerais até 20.

4. Socialização:
Nas atividades com brinquedos e brincadeiras que não implicam em domínio motor, sempre
demonstrou querer realizá-las em grupo.
Em algumas situações grupais de trabalho pedagógico, no início do ano, era preciso inserir C. nas
equipes, para que explicasse suas ideias e participasse mais efetivamente. Hoje já se autoriza a ocupar
espaços em alguns grupos, mostrando-se bastante cooperativo.
5. Registro das principais atividades ou situações de aprendizagem desenvolvidas para Caracterização
do Aluno(a):
* Cantar música de acolhimento com os alunos.
* Envelopes com perguntas.
* Jogo dos autógrafos.
* Dança das mãos.
* Contar o que fizeram durante as férias e representar através de desenho, recorte e colagem.
* Conhecer o livro De quem é aquele rabinho (explorar figuras, capa, conhecer o autor, editora) antes de
conhecer a história. Depois, fazer a leitura da história.
* Interpretar histórias contadas pela professora.
* Atividades de teatro a partir das histórias contadas pela professora.
* Atividade de forca com os nomes dos alunos.
* Resolução de situações-problema do cotidiano e propostas pelo professor.
* Brincadeiras de descobrir o animal ou objeto.
* Acompanhar o crescimento natural de sementes.
* Jogos de memória.
Algumas destas atividades encontram-se nas sugestões de atividades exploratórias.
6. Indicações do professor para o planejamento das próximas ações pedagógicas.
* C. necessita de “gizão” de cera e pincel grande para facilitar suas pinturas. Necessita também de
tesoura adaptada para cortar e se possível a sala poder contar com figuras já recortadas para possibilitar
suas colagens.
* Pesquisar livros infantis que tratem da deficiência física, para que sejam lidos para e pela classe,
criando espaços para todos(as) falarem do assunto, favorecendo que a deficiência de C. seja tratada
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naturalmente. Importante que o aluno saiba de suas limitações e busque ajuda dos colegas e do
professor.
* Priorizar nos planejamentos atividades de aprendizagem em grupo que envolvam construção de
materiais, pinturas, colagens, desenhos, etc.. C. precisa assegurar-se da importância de sua participação
nos grupos.
* Elaborar atividades que possam favorecer C. a dar um salto da hipótese silábico alfabética para a
hipótese alfabética.
* Elaborar situações de aprendizagem para que C. desenvolva o conceito de número.
* Uma vez que C. gosta de ler, pedir que ele conte para os colegas o que consegue ler nos portadores de
texto presentes na sala de aula.
Fonte: Educação Inclusiva: dos muitos quereres e alguns fazeres (Osasco, 2007)

NOME: ________________________________________
DATA:____/____/____
ASSINATURA:__________________________________
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Anexo 3
Programa de Educação Inclusiva (PEI)

Ficha de Encaminhamento para o Atendimento Educacional Especializado (AEE)
INSTRUÇÕES


Esta ficha deverá ser preenchida pelo professor de sala comum, com o apoio de seu
coordenador pedagógico.



Após o preenchimento, a ficha deverá ser enviada para o coordenador pedagógico da escola
pólo. A partir dela, a dupla de professoras do aee* da escola-polo iniciará o processo de
avaliação (cujo prazo de conclusão será informado pela própria professora) para avaliar a
pertinência do encaminhamento ao atendimento educacional especializado. Todo o processo
será acompanhado pelo setor de assessoria de inclusão.

*Há escolas em que uma única professora de aee atua, nos períodos da manhã e da tarde, não
necessitando, portanto, de uma ação em dupla.

1

INFORMAÇÕES GERAIS

NOME COMPLETO DO(A)
ALUNO(A):
DATA DE NASCIMENTO
(DD/MM/AAAA):
ESCOLA DE ORIGEM:
ANO:

TURMA:

HORÁRIO (HH:MM-HH-MM):

PROFESSOR(A) DE SALA
COMUM:
A FAMÍLIA DO(A) ALUNO(A) ESTÁ CIENTE DO ENCAMINHAMENTO?

SIM

NÃO

DATA DE PREENCHIMENTO DESTA FICHA
(DD/MM/AAAA):

2

HISTÓRICO E FREQUÊNCIA DO ALUNO NA ESCOLA DE ORIGEM

O ALUNO É FREQUENTE?

SIM

NÃO

O(A) ALUNO(A) JÁ ESTEVE MATRICULADO EM CLASSE OU ESCOLA
ESPECIAL?

SIM

SE SIM, QUAL O ÚLTIMO ANO EM QUE O(A) ALUNO(A) FREQUENTOU CLASSE OU ESCOLA
ESPECIAL?
OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (SE
NECESSÁRIO):

NÃO

NÃO SEI
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3

DESCRIÇÃO DO ENCAMINHAMENTO A SER PREENCHIDO PELO(A) PROFESSOR(A) E PELO(A) COORDENADOR(A)
PEDAGÓGICO(A)

VOCÊ REALIZOU A CARACTERIZAÇÃO INICIAL DESTE(A) ALUNO(A)?
LEMBRE-SE DE QUE, ANTES DE QUALQUER ENCAMINHAMENTO, É
IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DA CARACTERIZAÇÃO DA TURMA, INCLUINDO O
ALUNO PÚBLICO-ALVO DO AEE. SÓ PROSSIGA DEPOIS DESTA ETAPA CONCLUÍDA.

SIM

NÃO

POR QUAL(AIS) MOTIVO(S) SUA ESCOLA ESTÁ ENCAMINHANDO O ALUNO PARA O AEE?

O(A) ALUNO(A) TEM DIAGNÓSTICO E/OU LAUDO?
SIM

NÃO

NÃO SEI

TERMO

SE SIM, DESCREVA O CONTEÚDO DO DIAGNÓSTICO/LAUDO OU TERMO :
SE POSSÍVEL, ENVIE JUNTO COM ESTA FICHA UMA CÓPIA DO DIAGNÓSTICO/LAUDO OU TERMO

A ESCOLA CONSIDERA QUE ESTE(A) ALUNO(A) ESTÁ CARACTERIZADO EM QUAL(AIS) HIPÓTESE(S) ABAIXO, DE ACORDO COM
O PÚBLICO-ALVO DO AEE? (PARA MAIS DETALHES, VER ANEXO)
ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA:
DEFICIÊNCIA FÍSICA
SURDOCEGUEIRA

DEFICIÊNCIA AUDITIVA
DEFICIÊNCIA VISUAL (CEGUEIRA)

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

DEFICIÊNCIA VISUAL (VISÃO SUBNORMAL)

DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA

TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA (TEA):
SÍNDROME DE RETT

SURDEZ

AUTISMO INFANTIL

SÍNDROME DE ASPERGER

TRANSTORNO DESINTEGRATIVO DA INFÂNCIA

ALTAS HABILIDADES / SUPERDOTAÇÃO
OUTROS
OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (SE NECESSÁRIO):

QUAIS ATIVIDADES ESCOLARES O(A) ALUNO(A) MAIS GOSTA DE FAZER?

O QUE O(A) ALUNO(A) FAZ QUE CHAMA A SUA ATENÇÃO?

PARA O(A) ALUNO(A), QUAIS ATIVIDADES ESCOLARES SÃO MAIS DIFÍCEIS? POR QUÊ?

DIANTE DAS DIFICULDADES APRESENTADAS ACIMA, QUAIS ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS FORAM FEITAS EM SALA DE AULA
ANTES DO ENCAMINHAMENTO AO AEE? QUAIS AVANÇOS FORAM OBSERVADOS?
DESCREVA DETALHADAMENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS E SEUS OBJETIVOS
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O ALUNO RECEBE ALGUM ATENDIMENTO CLÍNICO/TERAPÊUTICO OU PARTICIPA DE OUTRAS ATIVIDADES ALÉM DAS AULAS
COMUNS?
SIM

NÃO

NÃO SEI

SE SIM, DETALHE A SEGUIR CADA ATENDIMENTO OU ATIVIDADE REALIZADA PELO(A) ALUNO(A)

VOCÊ ACHA QUE O(A) ALUNO(A) NECESSITA DE ALGUM OUTRO TIPO DE ATENDIMENTO (ALÉM DO AEE)?
SIM

NÃO

NÃO SEI

SE SIM, QUAL?
QUE INFORMAÇÕES RELEVANTES A ESTE ENCAMINHAMENTO FORAM LEVANTADAS JUNTO À FAMÍLIA DO(A) ALUNO(A)?

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (SE
NECESSÁRIO):

4

DESCRIÇÃO DO ENCAMINHAMENTO (A SER PREENCHIDO APENAS PELO COORDENADOR PEDAGÓGICO)

QUAIS MEDIAÇÕES PEDAGÓGICAS VOCÊ REALIZOU JUNTO AO(À) PROFESSOR(A) DE SALA COMUM E ESPECIALISTAS (PEB II)
ANTES DE ENCAMINHAR O(A) ALUNO(A) AO AEE?

ALÉM DO PROFESSOR DE SALA COMUM, O ENCAMINHAMENTO DO(A) ALUNO(A) AO AEE FOI
DISCUTIDO COM OS OUTROS PROFISSIONAIS DA ESCOLA?

SIM

NÃO

SE SIM, QUAIS PROFISSIONAIS PARTICIPARAM DESTA DISCUSSÃO E QUAIS AS CONTRIBUIÇÕES DE CADA UM?

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (SE NECESSÁRIO):
NOME:
________________________________________
DATA:____/____/____

NOME:
______________________________________
DATA:____/____/____

ASSINATURA:_____________________________

ASSINATURA:___________________________
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Anexo 4
Programa de Educação Inclusiva (PEI)

Avaliação Inicial do Atendimento Educacional Especializado (AEE)
INSTRUÇÕES


Esta ficha deverá ser preenchida pelo professor do Atendimento Educacional Especializado, com o
apoio de seu coordenador pedagógico.



Esta Avaliação inicial é um documento de trabalho do professor do aee, ao qual cabe a
responsabilidade pela avaliação da pertinência do encaminhamento de alunos para o atendimento
educacional especializado. Para o cumprimento dessa tarefa, o professor deverá seguir o roteiro
estabelecido a seguir. Este documento não precisará ser entregue ao professor da sala comum.

1

INFORMAÇÕES SOBRE O(A) ALUNO(A)

NOME COMPLETO DO(A) ALUNO(A):
DATA DE NASCIMENTO (DD/MM/AAAA):
ESCOLA DE ORIGEM:
ANO:

TURMA:

HORÁRIO (HH:MM-HH-MM):

2.1 CONVERSA COM O(A) ALUNO(A)
O(A) ALUNO(A) GOSTA DA ESCOLA? DETALHAR.

TEM AMIGOS? ALGUM PREDILETO? DETALHAR.

QUAIS ATIVIDADES ELE(A) MAIS GOSTA DE FAZER?

PARA ELE(A), QUAIS TAREFAS SÃO MAIS DIFÍCEIS? POR QUÊ?

POR QUE ELE(A) ACHA IMPORTANTE VIR À ESCOLA E ESTUDAR NELA?

2.2 DADOS COLETADOS EM OBSERVAÇÕES
CHECKLIST – ABAIXO, HÁ UM ROTEIRO SUGERIDO PARA AS OBSERVAÇÕES DO(A) ALUNO(A) NO AMBIENTE ESCOLAR
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O ALUNO É CAPAZ DE EXPRESSAR SUAS NECESSIDADES, DESEJOS E INTERESSES?
O ALUNO COSTUMA PEDIR AJUDA AOS PROFESSORES?
OS APOIOS OFERECIDOS SÃO SUFICIENTES PARA O ALUNO (MATERIAL PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO,
EQUIPAMENTOS, INFORMÁTICA ACESSÍVEL, INTÉRPRETE, OUTROS ATENDIMENTOS)
ENVOLVIMENTO AFETIVO E SOCIAL DA TURMA COM O ALUNO
ENVOLVIMENTO AFETIVO E SOCIAL DO ALUNO COM A TURMA
NECESSIDADES ESPECÍFICAS DO ALUNO, DECORRENTES DA DEFICIÊNCIA
PARTICIPAÇÃO DO ALUNO NAS ATIVIDADES
INTERAÇÃO EM TODOS OS ESPAÇOS DA ESCOLA (INTERVALO, REFEITÓRIO, SALA DE LEITURA, PÁTIO, PARQUINHO
ETC.)

SISTEMATIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS - COM BASE NOS DADOS COLETADOS, ESCREVA UM PARECER QUE ENGLOBE TODOS
OS ASPECTOS

3

INFORMAÇÕES SOBRE O TRABALHO PEDAGÓGICO NA ESCOLA

3.1 ENTREVISTA COM PROFESSOR(A) DO(A) ALUNO(A) (SALA COMUM)
QUAL A AVALIAÇÃO QUE O(A) PROFESSOR(A) DA SALA DE AULA COMUM FAZ SOBRE O DESEMPENHO ESCOLAR DESSE
ALUNO?

O(A) PROFESSOR(A) IDENTIFICA AVANÇOS EM RELAÇÃO AO DESEMPENHO ACADÊMICO DO(A) ALUNO(A)? DETALHAR.

QUAIS AS PREOCUPAÇÕES APONTADAS PELO(A) PROFESSOR(A) DE SALA DE AULA COMUM EM RELAÇÃO AO(À) ALUNO(A)?

QUAIS DIFICULDADES APONTADAS PELO(A) PROFESSOR(A) COM RELAÇÃO A SUA PRÁTICA PEDAGÓGICA JUNTO AO(À)
ALUNO(A)?

QUAIS RECURSOS E APOIOS O(A) PROFESSOR(A) JÁ DISPONIBILIZOU AO(À) ALUNO(A) POR CONTA PRÓPRIA?

QUAIS OS APOIOS SUGERIDOS POR ELE(A) PARA QUE O(A) ALUNO(A) ATINJA OS OBJETIVOS EDUCACIONAIS TRAÇADOS
PARA SUA TURMA?

QUAIS AS EXPECTATIVAS ESCOLARES DO(A) PROFESSOR(A) COM RELAÇÃO A ESSE(A) ALUNO(A)?

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS HABILIDADES E POTENCIALIDADES DO(A) ALUNO(A), SEGUNDO OS(AS) PROFESSORES(AS)?
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3.2 ENTREVISTA COM DEMAIS PROFESSORES (ED. FÍSICA, ARTES ETC.)
O QUE OS PROFESSORES DE OUTRAS DISCIPLINAS PENSAM SOBRE INTERESSES E EXPECTATIVAS DO ALUNO EM RELAÇÃO À
SUA FORMAÇÃO ESCOLAR?

O QUE OS PROFESSORES DE OUTRAS DISCIPLINAS PENSAM SOBRE AS APRENDIZAGENS DO(A) ALUNO(A)?

ESSES PROFISSIONAIS ENCONTRARAM ESTRATÉGIAS DIFERENTES DA SALA COMUM PARA TRABALHAR COM O(A) ALUNO(A)
EM SUAS AULAS?

ESSES PROFESSORES ARTICULAM SEU TRABALHO COM O TRABALHO DO PROFESSOR DE SALA DE AULA?

ENTREVISTA COM DEMAIS PROFISSIONAIS DA ESCOLA (GESTORES, ESTAGIÁRIOS, AGENTES DE INCLUSÃO,
FUNCIONÁRIOS ETC.)

3.3

COMO A COMUNIDADE ESCOLAR PERCEBE A INTERAÇÃO DO(A) ALUNO(A) COM SEUS COLEGAS DE TURMA?

QUAL É A OPINIÃO DA ESCOLA (EQUIPE PEDAGÓGICA E FUNCIONÁRIOS) SOBRE SEU DESENVOLVIMENTO ESCOLAR?

O QUE ESSES PROFISSIONAIS AFIRMAM FAZER PARA AUXILIAR NO PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR DO(A) ALUNO(A)?

3.4 DADOS COLETADOS EM OBSERVAÇÕES
CHECKLIST – ABAIXO, HÁ UM ROTEIRO SUGERIDO PARA AS OBSERVAÇÕES DO(A) ALUNO(A) NO AMBIENTE ESCOLAR














EMPENHO DOS PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS PARA QUE O ALUNO SE SINTA BEM NO AMBIENTE ESCOLAR
OBSERVAÇÃO E AÇÃO POR PARTE DE PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS FRENTE A SITUAÇÕES DE EXCLUSÃO DO
ALUNO DENTRO E FORA DE SALA DE AULA
MEDIAÇÃO DE PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS NA INTERAÇÃO DO ALUNO COM OS COLEGAS E VICE-VERSA
MEDIAÇÃO DE PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS NOS AMBIENTES E EQUIPAMENTOS DA ESCOLA (PARQUINHO,
SALA DE LEITURA, REFEITÓRIO) VISANDO À PARTICIPAÇÃO E A AUTONOMIA DO ALUNO
ESTRATÉGIAS OFERECIDAS EM SALA DE AULA COM BASE EM UM CURRÍCULO PARA TODOS (E NÃO ADAPTAÇÃO
CURRICULAR)
POSTURA DO PROFESSOR EM SALA DE AULA FRENTE A DEMANDAS/DIFICULDADES QUE O ALUNO NÃO EXPRESSA
ESCUTA E POSTURA DO PROFESSOR EM RELAÇÃO ÀS NECESSIDADES, DESEJOS E INTERESSES EXPRESSOS PELO ALUNO
APOIOS OFERECIDOS AO ALUNO (MATERIAL PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO, EQUIPAMENTOS, INFORMÁTICA
ACESSÍVEL, INTÉRPRETE, OUTROS ATENDIMENTOS). VOCÊ CONSIDERA SUFICIENTE?
POSTURA DO PROFESSOR EM RELAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DO ALUNO NAS ATIVIDADES DE SALA DE AULA
ENVOLVIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NAS QUETÕES PEDAGÓGICAS REFERENTES AO ALUNO
AUXILIO DA GESTÃO ESCOLAR AO PROFESSOR
CONHECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR SOBRE O PAPEL DO AEE
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SISTEMATIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS - COM BASE NOS DADOS COLETADOS, ESCREVA UM PARECER QUE ENGLOBE TODOS
OS ASPECTOS

4

INFORMAÇÕES SOBRE ACESSIBILIDADE

QUAIS SÃO AS BARREIRAS IMPOSTAS PELO AMBIENTE ESCOLAR? DETALHE, QUANDO PRESENTES.
BARREIRAS FÍSICAS

DETALHES:

BARREIRAS DE COMUNICAÇÃO

DETALHES:

BARREIRAS ATITUDINAIS

DETALHES:

BARREIRAS PEDAGÓGICAS

DETALHES:

A ESCOLA DISPÕE DE RECURSOS DE ACESSIBILIDADE PARA O(A) ALUNO(A), TAIS COMO MOBILIÁRIO, MATERIAIS
PEDAGÓGICOS, INFORMÁTICA ACESSÍVEL E OUTROS?

QUAIS OS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS DE QUE A ESCOLA NÃO DISPÕE E QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA ESSE ALUNO?

5

INFORMAÇÕES COLETADAS COM A FAMÍLIA

QUAL É A OPINIÃO DA FAMÍLIA SOBRE A VIDA ESCOLAR DO(A) ALUNO(A)?

A FAMÍLIA SE ENVOLVE COM A ESCOLA? PARTICIPA DE REUNIÕES, COMEMORAÇÕES, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DA
ESCOLA?

A FAMÍLIA TEM CONSCIÊNCIA E EXIGE A GARANTIA DOS DIREITOS DE SEU(SUA) FILHO(A) À EDUCAÇÃO INCLUSIVA?

A FAMÍLIA IDENTIFICA HABILIDADES, NECESSIDADES E DIFICULDADES NA VIDA PESSOAL E ESCOLAR DO(A) ALUNO(A)?
QUAIS?

QUAIS AS EXPECTATIVAS DA FAMÍLIA COM RELAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO E ESCOLARIZAÇÃO DE SEU(SUA) FILHO(A)?

QUE AVALIAÇÃO A FAMÍLIA FAZ DO TRABALHO DA ESCOLA?

O QUE A FAMÍLIA DIZ TER APRENDIDO COM O(A) FILHO(A)?

O QUE A FAMÍLIA DIZ TER ENSINADO PARA O(A) FILHO(A) E QUE TENHA SIDO RELEVANTE?
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O(A) ALUNO(A) JÁ ESTUDOU EM OUTRA(S)
ESCOLA(S)?

SIM

NÃO

SE SIM, QUE TIPO DE ESCOLA ERA (COMUM E/OU ESPECIAL) E COMO FOI (FORAM) A(S) EXPERIÊNCIA(S)?

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (SE NECESSÁRIO)

6

OUTRAS INFORMAÇÕES

O(A) ALUNO(A) TEM DIAGNÓSTICO/LAUDO?
SIM

NÃO

TERMO

SE SIM, DESCREVA O CONTEÚDO DO DIAGNÓSTICO OU LAUDO
CASO SEJA POSSÍVEL, MANTENHA UMA CÓPIA DO DIAGNÓSTICO E/OU LAUDO.

O(A) ALUNO(A) RECEBE ATUALMENTE ALGUM ATENDIMENTO CLÍNICO OU PARTICIPA DE OUTRAS ATIVIDADES ALÉM DAS
AULAS COMUNS?
SIM

NÃO

SE SIM, DETALHE ABAIXO CADA ATENDIMENTO/ATIVIDADE REALIZADA PELO ALUNO (ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E
ESPORTIVAS, POR EXEMPLO).

ATENDIMENTO/ATIVIDADE

DIA DA SEMANA

LOCAL DE REALIZAÇÃO

INÍCIO

TÉRMINO

(HH:MM)

(HH:MM)

O(S) PROFISSIONAL(AIS) EXTERNOS COM OS QUAIS O(A) ALUNO(A) TEM CONTATO ATUALMENTE RECONHECE(M) A
IMPORTÂNCIA DA ESCOLA COMUM PARA O DESENVOLVIMENTO DO(A) ALUNO(A)?

COMO ESSE(S) PROFISSIONAL(AIS) SE ARTICULA(M) COM A ESCOLA E COM A FAMÍLIA DO(A) ALUNO(A)?

ESSE(S) PROFISSIONAL(AIS) FEZ(FIZERAM) CONTRIBUIÇÕES RELEVANTES PARA ESTA AVALIAÇÃO?
SIM
SE SIM, QUAIS?

NÃO
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O(A) ALUNO(A) RECEBEU ALGUM TIPO DE ATENDIMENTO CLÍNICO OU PARTICIPOU DE OUTRAS ATIVIDADES ALÉM DAS
AULAS COMUNS E QUE NÃO PARTICIPA MAIS?
SIM

NÃO

SE SIM, DETALHE (TIPO DE ATENDIMENTO/ATIVIDADE, TEMPO DE FREQUÊNCIA, MOTIVO DO ATENDIMENTO/ATIVIDADE,
MOTIVO DO TÉRMINO)

PARA ELABORAR ESTA AVALIAÇÃO, VOCÊ TRABALHOU EM PARCERIA COM A EQUIPE TÉCNICA DE ASSESSORIA DE INCLUSÃO
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO?
SIM

NÃO

NOME: _____________________________________
DATA:____/____/____

NOME: _______________________________
DATA:____/____/____

ASSINATURA:__________________________________ ASSINATURA:___________________________
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Anexo 5
Programa de Educação Inclusiva (PEI)

Avaliação da Equipe Técnica
INSTRUÇÕES
Esta ficha deverá ser preenchida pelos profissionais da Equipe Técnica de Assessoria de
Inclusão da Secretaria de Educação quando solicitado por um professor do Atendimento
Educacional Especializado. Seu objetivo é apresentar as conclusões da avaliação realizada pela
Equipe, de modo a subsidiar a decisão do professor sobre o encaminhamento de aluno ao AEE,
bem como indicar outras possibilidades de atendimento.

1

INFORMAÇÕES SOBRE O(A) ALUNO(A)

NOME COMPLETO DO(A) ALUNO(A):
DATA DE NASCIMENTO (DD/MM/AAAA):
ESCOLA DE ORIGEM:
ANO:

TURMA:

HORÁRIO (HH:MM-HH-MM):

2 INFORMAÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO
VOCÊ REALIZOU VISITAS À ESCOLA DE ORIGEM DO(A) ALUNO(A) PARA ELABORAR ESTA
AVALIAÇÃO?
VOCÊ CONVERSOU COM O(A) ALUNO(A) PARA ELABORAR ESSA
SIM
AVALIAÇÃO?
VOCÊ REALIZOU ENTREVISTA(S) COM O PROFESSOR DE SALA COMUM DO(A) ALUNO(A)?

SIM

NÃO

NÃO
SIM

NÃO

VOCÊ REALIZOU ENTREVISTA(S) COM O TRIO GESTOR? SE SIM, COM QUAIS PROFISSIONAIS CONVERSOU?
DIRETOR(A)
VICE-DIRETOR(A)
COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO(A)
NÃO CONVERSEI COM NENHUM PROFISSIONAL DA GESTÃO DA ESCOLA DE ORIGEM DO ALUNO
VOCÊ REALIZOU ENTREVISTA(S) COM OUTROS PROFISSIONAIS DA ESCOLA DE ORIGEM DO(A) ALUNO(A)?
SIM

NÃO

SE SIM, QUAL(AIS)?

VOCÊ REALIZOU ENTREVISTA(S) COM OUTROS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM O(A) ALUNO(A) FORA DO AMBIENTE
ESCOLAR?
SIM

NÃO

SE SIM, QUAL(AIS)?

RELATE OS DADOS RELEVANTES OBTIDOS NESTAS ENTREVISTAS, CONVERSAS E VISITAS:

VOCÊ CONCORDA COM A HIPÓTESE COM A QUAL A ESCOLA DE ORIGEM CARACTERIZOU O(A) ALUNO(A)?
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SIM

NÃO

HÁ DÚVIDAS

JUSTIFIQUE.
SE VOCÊ NÃO CONCORDA, QUAL CARACTERIZAÇÃO JULGA MAIS ADEQUADA? VER MAIS DETALHES NO ANEXO.
ESTUDANTE COM
DEFICIÊNCIA:

DEFICIÊNCIA AUDITIVA

DEFICIÊNCIA FÍSICA
SURDOCEGUEIRA

SURDEZ

DEFICIÊNCIA VISUAL (CEGUEIRA)

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

DEFICIÊNCIA VISUAL (VISÃO SUBNORMAL)

DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA

TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA (TEA):
SÍNDROME DE RETT

AUTISMO INFANTIL

SÍNDROME DE ASPERGER

TRANSTORNO DESINTEGRATIVO DA INFÂNCIA

ALTAS HABILIDADES / SUPERDOTAÇÃO
OUTROS
NÃO É PÚBLICO-ALVO DO AEE
OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (SE
NECESSÁRIO):

NOME: _________________________________
DATA:____/____/____

NOME: _____________________
DATA:____/____/____

ASSINATURA:_______________________

ASSINATURA:__________________
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Anexo 6
Programa de Educação Inclusiva (PEI)

Parecer do professor do AEE
INSTRUÇÕES



Esta ficha deverá ser preenchida pelo professor do AEE após a finalização do processo de avaliação do
encaminhamento para o Atendimento Educacional Especializado. Através dela, a escola de origem será
comunicada formalmente sobre a conclusão desse processo, podendo então dar os encaminhamentos
necessários.



Após preenchida, esta ficha deverá ser enviada para o professor solicitante e seu respectivo coordenador
pedagógico.

1 INFORMAÇÕES SOBRE O(A) ALUNO(A)
NOME COMPLETO DO(A)
ALUNO(A):
DATA DE NASCIMENTO
(DD/MM/AAAA):
ESCOLA DE
ORIGEM:
ANO:
2

TURMA:

HORÁRIO (HH:MMHH-MM):

INFORMAÇÕES SOBRE A CARACTERIZAÇÃO DO(A) ALUNO(A)

VOCÊ CONCORDA COM A HIPÓTESE COM A QUAL A ESCOLA DE
ORIGEM CARACTERIZOU O(A) ALUNO(A), DE ACORDO COM O
PÚBLICO-ALVO DO AEE?
JUSTIFIQUE.

HÁ DÚVIDAS
NÃO

SIM

SE VOCÊ NÃO CONCORDA, QUAL CARACTERIZAÇÃO VOCÊ JULGA MAIS ADEQUADA?
DEFICIÊNCIA
ESTUDANTE COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
AUDITIVA
SURDEZ
DEFICIÊNCIA:
DEFICIÊNCIA
DEFICIÊNCIA VISUAL
DEFICIÊNCIA VISUAL (VISÃO
FÍSICA
(CEGUEIRA)
SUBNORMAL)
DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA
SURDOCEGUEIRA
AUTISMO
TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA
SÍNDROME DE ASPERGER
INFANTIL
(TEA):
SÍNDROME DE
TRANSTORNO DESINTEGRATIVO DA INFÂNCIA
RETT
ALTAS HABILIDADES / SUPERDOTAÇÃO
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OUTROS
NÃO É PÚBLICO-ALVO DO AEE
OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (SE
NECESSÁRIO):
CASO O(A) ALUNO(A) POSSUA DIAGNÓSTICO E/OU LAUDO,
VOCÊ TEM ALGUMA OBSERVAÇÃO A FAZER COM
RELAÇÃO AO SEU CONTEÚDO?

SIM

NÃO

SE SIM,
QUAL?
OBS: Em caso de dúvida, entrar em contato com a equipe de assessoria de inclusão.
ENCAMINHAMENTOS PARA OS CASOS QUE NÃO TÊM NECESSIDADE DE AEE
EM CASO DE O(A) ALUNO(A) NÃO NECESSITAR DE AEE, QUE SUGESTÕES VOCÊ DÁ À ESCOLA DE
ORIGEM PARA O TRABALHO PEDAGÓGICO?
3

QUE SUGESTÕES VOCÊ DÁ PARA QUE A ESCOLA DO(A) ALUNO(A) ORIENTE A FAMÍLIA?

4

OUTRAS ORIENTAÇÕES

VOCÊ ACHA QUE O(A) ALUNO(A) NECESSITA DE ALGUM TIPO DE ATENDIMENTO (EXCETO AEE)?
SIM
SE SIM,
QUAL?
5

NÃO

PARECER SOBRE A NECESSIDADE OU NÃO DO AEE

O ALUNO NECESSITA DO ATENDIMENTO
SIM
NÃO
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO?
JUSTIFICATIVA
DESCREVA OS MOTIVOS QUE O LEVARAM A DAR OU NÃO SEQUÊNCIA A ESTE ENCAMINHAMENTO
NOME: __________________________
DATA:____/____/____
ASSINATURA:___________________________________

215

Anexo 7

Programa de Educação Inclusiva (PEI)

Plano individual do aluno - AEE
INSTRUÇÕES


Esta ficha deverá ser preenchida pelo professor do AEE. Seu objetivo é detalhar qual o
atendimento educacional especializado será oferecido, de acordo com as necessidades
específicas do aluno.

1 INFORMAÇÕES SOBRE O(A) ALUNO(A)
NOME COMPLETO DO(A)
ALUNO(A):
DATA DE NASCIMENTO
(DD/MM/AAAA):
ESCOLA DE
ORIGEM:
ANO:

HORÁRIO (HH:MM-HHMM):

TURMA:

SEGUNDA-FEIRA, DAS
DIAS E HORÁRIOS DE FREQUÊNCIA
AO AEE

TERÇA-FEIRA, DAS
QUARTA-FEIRA, DAS
QUINTA-FEIRA, DAS

FORMA DE
ATENDIMENTO

INDIVIDUAL
GRUPO)

EM GRUPO

ÀS
ÀS
ÀS
ÀS

MISTA (INDIVIDUAL E EM

DETALHES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DESCREVA COMO O AEE IRÁ CONTRIBUIR PARA ELIMINAR AS BARREIRAS QUE
IMPEDEM/DIFICULTAM A ESCOLARIZAÇÃO DO(A) ALUNO(A)
HABILIDADES DO ALUNO
DESCREVA AS HABILIDADES QUE O ALUNO APRESENTA
ÁREAS A SEREM TRABALHADAS NO AEE
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DESCREVA AS HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO TRABALHO COM O(A) ALUNO(A)

SELEÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA A ESCOLA DE ORIGEM
LISTE OS RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS À ESCOLA DE ORIGEM DO(A) ALUNO(A)
SELEÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA A SALA DE RECURSOS
MULTIFUNCIONAIS
LISTE OS RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DESTE ALUNO(A). HOUVE
NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE MATERIAL ESPECÍFICO? DESCREVA.

NOME: ______________________________________________
DATA:____/____/____
ASSINATURA PROF:_______________________________________
ASSINATURA COORD:_____________________________________
RESPONSÁVEL PELO ALUNO:
__________________________________________________________ (nome legível)
ASSINATURA PAIS/RESP:___________________________________
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Anexo 8
Programa de Educação Inclusiva (PEI)

Desligamento do AEE
INSTRUÇÕES



Esta ficha deverá ser preenchida pelo professor do AEE, com o auxílio do coordenador pedagógico, de
modo articulado à família e à escola de origem do(a) aluno(a). Ao concluir seu preenchimento, o(a)
aluno(a) será imediatamente desligado do Atendimento Educacional Especializado. Caso, futuramente,
se julgue necessário seu retorno ao AEE, deverá ser realizado um novo encaminhamento.

1 INFORMAÇÕES SOBRE O(A) ALUNO(A)
NOME COMPLETO DO(A)
ALUNO(A):
DATA DE NASCIMENTO
(DD/MM/AAAA):
ESCOLA DE
ORIGEM:
ANO:

TURMA:

HORÁRIO (HH:MM-HHMM):

QUAL(AIS) A(S) PRINCIPAL(AIS) RAZÃO(ÕES) PARA O DESLIGAMENTO DO(A) ALUNO(A) DO
AEE?
ALCANCE DOS OBJETIVOS
SOLICITAÇÃO DA FAMÍLIA
INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS
PROBLEMAS COM TRANSPORTE E/OU MERENDA
PROBLEMAS DE SAÚDE DO(A) ALUNO(A)
SAÍDA DO ALUNO DA REDE MUNICIPAL
NÚMERO EXCESSIVO DE FALTAS INJUSTIFICADAS
FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO
OUTROS. DETALHE:
A ESCOLA DE ORIGEM DO(A) ALUNO ESTÁ CIENTE DE SEU
DESLIGAMENTO DO AEE?

SIM

NÃO
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OBSERVAÇÕES
A FAMÍLIA DO(A) ALUNO ESTÁ CIENTE DE SEU
DESLIGAMENTO DO AEE?

SIM

NÃO

OBSERVAÇÕES
A EQUIPE TÉCNICA DE ASSESSORIA DE INCLUSÃO ESTÁ CIENTE DE
SEU DESLIGAMENTO DO AEE?
OBSERVAÇÕES

SIM

NÃO

OS OBJETIVOS MENCIONADOS NO PLANO INDIVIDUAL DO AEE FORAM ALCANÇADOS? QUAIS OS
PRINCIPAIS AVANÇOS OBSERVADOS?
DETALHE A SITUAÇÃO COM RELAÇÃO A CADA UM DELES.
RECOMENDAÇÕES AOS PROFESSORES DE SALA COMUM PARA A GARANTIA DA EQUIPARAÇÃO DE
OPORTUNIDADES AO/À ALUNO(A)?
OUTRAS CONSIDERAÇÕES

NOME:
_____________________________________
DATA:____/____/____
ASSINATURA:_________________________

NOME: _______________________________
DATA:____/____/____
ASSINATURA:_______________________
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Anexo 9
TERMO DE REGISTRO DE ALUNO COM HIPÓTESE DE
DEFICIÊNCIA/TGD/TEA/AH/SD
A Secretaria de Educação do Município de Osasco em consonância com o decreto 9711/2011 que dispõe
sobre a Educação Especial e o Atendimento Educacional Especializado (AEE), com a Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, oferece o Atendimento Educacional Especializado (AEE) aos alunos
com deficiência, TGD/TEA ou Altas Habilidades/Superdotação, matriculados na rede municipal de educação.
Considerando a importância do AEE para o desenvolvimento educacional do aluno; os procedimentos da
saúde para que a família tenha acesso ao laudo médico e o aluno seja matriculado no sistema GEDAE/PRODESP
(que não aceita a “hipótese” de deficiência), a Secretaria de Educação do Município de Osasco (SED), com base em
legislação pertinente, solicita que os supervisores de ensino das U.E. de referência, juntamente com a equipe
interdisciplinar da SED, as professoras do AEE, a coordenação pedagógica da U.E., avaliem, em caráter provisório,
os alunos com “hipóteses”, possibilitando, inseri-los nos sistema municipal GED e estadual GEDAE/PRODESP.
Tal avaliação fica também respaldada pela Nota Técnica nº 04/2014/MEC/SECADI/DPEE (Orientação
quanto a documentos comprobatórios dos alunos público-alvo no Censo Escolar) e artigo 6º da Resolução CNE/CEB
n.º 2/2001, que institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, onde se lê:
Para a identificação das necessidades educacionais especiais dos alunos e a tomada de decisões quanto ao
atendimento necessário, à escola deve realizar, com assessoramento técnico, avaliação do aluno no processo de
ensino e aprendizagem, contando, para tal, com:
I - a experiência de seu corpo docente, seus diretores, coordenadores, orientadores e supervisores
educacionais; II - o setor responsável pela educação especial do respectivo sistema; III – a colaboração da
família [...]
Especificando o caráter provisório desta avaliação em equipe, vale ressaltar que esta hipótese diagnóstica
será registrada provisoriamente como: deficiência, TGD/TEA, AH/SD, e a Secretaria de Educação de Osasco fica
responsável legal por tal registro, com anuência do (a) responsável do aluno. Sem ela, a hipótese diagnóstica será
retirada dos registros no período de retificação das matrículas, que ocorrerá aproximadamente em outubro/(letivo).
Considerando que nenhum dos conselhos regionais das categorias técnicas (assistente social, fisioterapia,
psicologia, fonoaudiologia, pedagogia) nos respalda em emitir laudos diagnósticos, nem hipóteses diagnósticas,
quaisquer problemas relacionados à falta de retirada do sistema GEDAE/PRODESP, dentro do prazo especificado
acima, será de inteira responsabilidade da Unidade Escolar e da Secretaria de Educação do Município de Osasco.
O (a) aluno (a) que será cadastrado (a) desta Unidade Escolar:
Nome:________________________________________________________________________________
Unidade Educacional:_________________________________________________Data

/

/

Hipótese diagnóstica:____________________________________________________________________
Assinatura do Professor da AEE: __________________________________________________________
Assinaturas da Equipe Interdisciplinar:______________________________________________________
Assinatura do Coordenador Pedagógico:_____________________________________________________
Assinatura do Supervisor de Ensino: _______________________________________________________
Assinatura dos Pais ou Responsável:________________________________________________________
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Anexo 10
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