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EDUCAÇÃO ESPECIAL:
Histórico e Contextualização

Nessa unidade iremos estudar o que é Educação Especial e como ela aconteceu
ao passar do tempo.

REFLITA:
		

Você já ouviu falar da Educação Especial?
Qual é sua experiência com esse assunto?

A

A educação é um direito de todos, e este direito F Constituição da
ederativa
Repúblic
está amparado pela Constituição Federal Brasileira aprovada do Brasil de 1988a
,
pela A
N
desde 1988. Foi a partir desse documento, em seu seacional Constituinte ssembleia
tembro d
em 22 d
e
e
artigo 208, que o atendimento aos alunos com em 5 de ou 1988 e promulgada
tu
b
ro
de
lei
deficiência passou a ser dado, de forma preferencial, Bra fundamental e su 1988, é a
prema d
sil.Ul unt.
o
Oltus
no sistema regular de ensino.
A preferencia do atendimento de alunos com
necessidades educativas especiais no sistema regular de ensino marca o
início do processo de inclusão no Brasil. Foi a partir da década de 90 que as discussões
acerca da inclusão no atendimento de alunos com deficiência passou a ganhar uma
força política no Brasil, fruto também de discussão internacional dos direitos humanos.
Essa discussão teve início com as Conferências Internacionais em Direitos
Humanos pelo mundo afora. Em 1994, na cidade de Salamanca na Espanha, houve uma
das principais conferências que marcou a inclusão como movimento mundial, acordado
por vários países inclusive o Brasil.
A Declaração de Salamanca é uma resolução das Nações Unidas que trata dos princípios,
política e prática em educação especial. Adotada em Assembleia Geral, apresenta os
Procedimentos-Padrões das Nações Unidas para a Equalização de Oportunidades
para Pessoas com Deficiência. É considerada mundialmente um dos mais importantes
documentos que visam a inclusão social, juntamente com a Convenção sobre os Direitos
da Criança (1988) e da Declaração Mundial sobre Educação para Todos (1990). Faz
parte da pendência mundial que vem consolidando a educação inclusiva.
A sua origem é atribuída aos movimentos em favor dos direitos humanos e contra
instituições segregacionistas, movimentos iniciados a partir das décadas de 1960 e 1970.
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Isso quer dizer, que a partir dessa declaração, a inclusão educacional passa a ser um
compromisso acordado entre os países integrantes das Nações Unidas, compreendendo
que o sistema regular de ensino deve garantir o acesso e a permanência dos alunos com
deficiência e atender as necessidades educacionais especiais desses alunos.
Assim, a educação especial passa a ter uma perspectiva inclusiva, visando
apoiar e suplementar o sistema de ensino para garantir a educação dos estudantes
(MAZZOTTA, 1989). Além disso, compreende-se a inclusão educacional como “(...) o
direito à igualdade de oportunidades, o que não significa um “modo igual” de educar a
todos e sim de dar, a cada um, o que necessita, em função de suas características e
necessidades educacionais.” (CARVALHO, 2007, p. 81).
A inclusão se coloca como um repensar a educação, onde é necessário mudar
atitudes, pensamentos, estruturas, metodologias, planejamentos, além de ambientes
para atender as necessidades de todos os estudantes.
Mas antes de chegar nesse pensamento a respeito do atendimento dos alunos com
deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação,
houve uma longa trajetória e diferentes pensamentos e perspectivas para atendimento.
A história do atendimento educacional especial remete-se a história antiga e nos
mostra como o deficiente era visto em diferentes culturas e sociedades.
Entende-se que nos povos primitivos, os mais fracos, os débeis1 não conseguiam
sobreviver em sociedades nômades e acabavam sendo abandonados por seus pares.
Além disso, percebe-se que o fenômeno da deficiência sempre foi marcado por
muito preconceito e discriminação, onde os indivíduos com deficiência eram rejeitados
por suas sociedades, e em muitos casos até exterminados por elas. Na literatura antiga,
conta-se que em Roma, as crianças que nasciam com alguma deformação eram afogadas
porque acreditavam que elas eram débeis e anormais.
Ainda nessa época, na Grécia, Platão
relata em um dos seus famosos manuscritos “A
República”, que as crianças que nasciam com
alguma deformidade ou então eram deficientes
seriam sacrificadas ou escondidas pelo governo.

República é um
diálogo socrático
escrito por Platão
, filósofo grego,
no século IV a.C
..

Na Idade Média, a história conta com grande incoerência na visão do que deveria
acontecer com indivíduos deficientes. Pois, dependendo da deficiência, a crença e a
atitude frente aos indivíduos variavam. Os cegos e surdos eram tratados como seres com
poderes sobrenaturais. Já os deficientes com problemas mentais eram considerados
loucos ou criminosos. Com o advento grande do Cristianismo, havia ainda ideias
ambivalentes, onde os deficientes ora eram considerados pecadores e culpados, ora
eram considerados eleitos por Deus.
1

Dicionário: “fracos”
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SAIBA MAIS:
Uma representação de como era essa época pode ser encontrada no
romance de Victor Hugo “Notre-Dame de Paris”. O filme “O Corcunda de
Notre-Dame” foi inspirado no romance e conta a história de “Quasimodo”
que era coxo e deformado, que busca ser visto e aceito pela sociedade
de Paris por volta do ano de 1482.
Dessa forma, nessa época, muitos deficientes passaram a ser acolhidos em
instituições religiosas, onde eram abrigados e cuidados, mantidos sob a guarda de
religiosos e do Estado. Havia, na sociedade uma gama de sentimentos que passavam
da rejeição, pelo assistencialismo e chegavam na necessidade de proteção.
Apenas no século XIV, por volta de 1300, com o advento do Renascimento, com
o surgimento das ciências, buscou-se compreender as causas das deficiências. Isso
determinou o início do pensamento médico, onde a deficiência fora considerada uma
doença. Além disso, houve o início de um repensar a educação, enquanto processo além
de valores sociais, que era a educação voltada para os nobres.
No século XVI, a modernidade traz a preocupação com os pobres e com as
crianças abandonadas. Até então, na Idade Média, não havia nenhuma responsabilidade
social com esses indivíduos, que eram abandonados e viviam mendigando. Assim, a
Idade Moderna trouxe uma ideia de que eram necessárias medidas culturais, legislativas
e assistenciais para incorporar os pobres, os necessitados e as crianças abandonadas.
Em 1526, com o Tratado de Apoio aos Pobres (De Subventione Pauperum), a Europa
passa a demonstrar uma educação social, que buscava atender e alcançar os pobres,
necessitados e marginalizados. Esse movimento trouxe mudanças nos valores sociais,
religiosos e antropológicos, onde se iniciaram reformas significativas que influenciaram
consideravelmente a sociedade de então.
As novas abordagens científicas e metodológicas, sobretudo o racionalismo
empírico de Francis Bacon (1551-1626), o mecanicismo de Thomas Hobbes (15581679), e o Iluminismo de Locke (1632- 1704), Newton (1642-1727) e Hume (1711-1776),
instalaram não só uma nova ciência, mas um método pedagógico que fez todo o progresso
pessoal e cultural na força dinâmica da experimentação. A partir daí, o aprendizado teve
um viés empírico, sensível e centrado no educando, o que permitiu o surgimento e o
desenvolvimento da Educação Especial com base no naturalismo filosófico e pedagógico
dos séculos XVII e XVIII.
Em meio a essas novas ideias e posicionamentos, o atendimento dos indivíduos
com deficiência continuava sendo na perspectiva segregada, de caráter assistencialista
e religioso. Os indivíduos com deficiência permaneciam abrigados e mantidos em lugares
remotos e muitas vezes escondidos, sendo provido cuidado, alimentação e moradia.
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A partir de 1500 começaram a surgir ideais educativos, por exemplo, na educação
de surdos-mudos, com os religiosos espanhóis Pedro Ponce de León (1520-1581) e Juan
Pablo Bonet (1579-1633), que marcaram um feito pedagógico de ideias de alfabetização
manual para o ensino de surdos-mudos. Esse trabalho repercutiu em diferentes países da
Europa, como Itália, Inglaterra, Holanda, Alemanha e França. Na França especificamente
se criou a primeira escola pública francesa para atender surdos-mudos: La Institution
Nationale des Dords-Muets, criada pelo religioso Charles Michel L’Epée em Paris no ano
de 1760.
Nessa época também começaram a surgir iniciativas educacionais para indivíduos
cegos. Nos quais se pode destacar a iniciativa do alemão Georg Philipp Harsdörffer, que
em 1651 criou uma espécie de tábua de cera para que os cegos pudessem escrever.
Em 1748 foi fundada, em Paris, a Instituição de Crianças Cegas, por Valentin Haüy, que
foi um precursor no ensino de cegos, partindo da ideia de ensinar cegos a ler utilizando
escrita em relevo e aumentada, com isso deu-se início a alfabetização de cegos, mas
essa ainda era uma tarefa lenta e complicada. Louis Braille (1806-1852) foi aluno desse
instituto, e utilizou por pouco tempo o método de Haüy, e depois passou a utilizar outra
técnica, a Barbier, que era utilizada pela
criptografia militar. Com a experiência
nesses métodos, Braile criou o sistema
braile, em 1825, que utiliza pontos como
referência para a escrita. O sinal do braile,
composto por um máximo de seis pontos,
se encaixa perfeitamente na ponta do dedo
e isso faz com que a pessoa apreenda o
sinal na íntegra, transmitido ao cérebro
como uma imagem. Nessa época houve
muita oposição para o novo sistema, e ele ficou “proibido” por algum tempo, pois os
professores, que eram videntes, acreditavam que o sistema acarretava isolamento e
segregação dos deficientes. Apenas em 1853, quase 30 anos após a criação, que o
sistema foi oficialmente aceito e partilhado nas instituições.
Para indivíduos com deficiência intelectual, as propostas
educacionais vieram a partir da perspectiva médica. Uma das
primeiras iniciativas surgiu na França, no século XIX, por Jean
Marc Gaspard Itard (1774 – 1838) que foi discípulo de Philippe
Pinel (1745-1826). Pinel é considerado por muitos o pai da
psiquiatria, e buscava atender indivíduos com os transtornos
mentais. Itard a partir dessa perspectiva se interessou pela
educação desses indivíduos ao se deparar com o caso do
menino selvagem de Ayeron. No momento em que se deparou
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com esse menino, Victor, Itard acreditou no potencial de aprendizagem do menino que
fora abandonado e vivera por anos longe da civilização, e investiu em pensar formas
de ensiná-lo a língua francesa entre outras aprendizagens. Trabalhando com Itard,
Edouard Séguin (1812–1880), também médico, fundou a primeira instituição pública
para atendimento dos indivíduos com deficiência intelectual, e criou um método que
é considerado um dos primeiros na educação especial de indivíduos com deficiência
intelectual. A ênfase do seu trabalho estava na realização de atividades práticas com os
seus estudantes.

SAIBA MAIS:
Para conhecer mais a respeito dessa história existe um filme,
chamado O Garoto Selvagem (L’enfant sauvage), filme francês de
1970, baseado na história de Victor.

No Brasil, a primeira escola da educação especial foi o Imperial Instituto dos
Meninos Cegos no Rio de Janeiro em 1854, atualmente conhecido como Instituto
Benjamin Constant. E três anos depois (1857) foi criado o Imperial Instituto de Educação
de Surdos-Mudos, depois renomeado para Instituto Nacional de Educação dos Surdos,
também no Rio de Janeiro. Em 1874, em Salvador, na Bahia, foi criado o Hospital Juliano
Moreira, para assistência médica aos indivíduos com deficiência intelectual. Em 1887,
é criada a “Escola México”, no Rio de Janeiro, para atender pessoas com deficiências
físicas e intelectuais (JANNUZZI, 1992; MAZZOTTA, 2005).
Há grande influência europeia no atendimento da Educação Especial no Brasil,
principalmente o modelo de escola residencial e um enfoque clínico-médico no
atendimento. No início do século XX começaram a surgir diversas escolas especiais.
Surgem alguns métodos de atendimento, e começam a ser criadas associações de pais
de pessoas com deficiência física e intelectual, como as Associações de Pais e Amigos
dos Excepcionais e as Sociedades Pestalozzi para programas de reabilitação dentro da
Educação Especial.
Com o avanço científico, muitas das deficiências passaram a ter explicações e a
serem compreendidas. No entanto, isto não repercutiu diretamente na sociedade que
ainda estava envolta em preconceitos, o que pouco permitia o convívio social para a
compreensão da deficiência enquanto condição humana e realização da diversidade
humana.
Com o fim das guerras e a criação das organizações mundiais para defesa dos
direitos humanos, a deficiência começa a ser discutida por um novo viés, que transforma
os ideais humanos acerca de como deve ser o atendimento educacional da pessoa com
deficiência. Um movimento inicia-se na defesa de oportunidades educacionais e sociais
iguais para todos, visando o direito à educação pública e gratuita.
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Assim, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no ano de
1961, recomendava a integração2 de indivíduos com deficiência no sistema geral de
ensino. No entanto, a expansão e democratização do ensino no Brasil só se tornou
política educacional na década de 1980, ampliando oportunidades às minorias ao ensino
público. Nesse sentido, o movimento nacional de defesa dos direitos das pessoas com
deficiência buscava passar o sistema educacional de segregador para integrador, ou
seja, deixar de existir um lugar separado onde viviam e eram atendidos estudantes com
deficiência para que eles tivessem acesso ao sistema de ensino.
Neste sentido, houve um aumento significativo em número de instituições de
cunho filantrópico para o atendimento de pessoas com deficiência. Devido principalmente
à omissão do setor educacional público no fortalecimento do acesso ao ensino para
todos. Grande parte destas instituições possuíam um cunho assistencialista e possuíam
financiamento governamental. Nesta época também houve a criação das classes
especiais que atendiam alunos com deficiência intelectual de grau leve nas escolas
regulares públicas (JANNUZZI, 1992; FERREIRA, 1989).
Durante o período militar no Brasil, foi promulgada a segunda Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, Lei 5.602 de 1971. Ela trouxe uma mudança significativa na
organização dos sistemas de ensino e evidenciou os estudantes da Educação Especial:
estudantes com deficiências físicas ou mentais, com atraso considerável à idade-série,
além dos alunos superdotados. Neste período foi criado o Centro Nacional de Educação
Especial (Cenesp) em 1973. Ainda nesta época iniciaram-se os cursos de formação de
professores na área de educação especial.
O atendimento educacional ainda tinha um caráter mais assistencialista do que
um pensamento de educação. Ainda assim, neste período os estudantes com deficiência
que chegavam a ir à escola tinha apenas duas alternativas: as instituições filantrópicas
de caráter assistencialista ou as classes especiais nas escolas regulares que possuíam
caráter excludente.
Logo em seguida à constituição, surge o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), em 1990, que garante o direito ao atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Neste período o
Brasil, pela influência dos movimentos mundiais de defesa aos direitos humanos o qual
faz parte, começa a visionar uma educação inclusiva, dentre os quais a Declaração de
Salamanca (1994).
No entanto, a repercussão desse acordo internacional só é efetivada em 2008,
quando o Brasil publica a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 continua a garantia do direito do
2
Dicionário: A integração visava a educação dos estudantes com deficiência de forma mais natural possível,
permitindo o acesso às mesmas oportunidades de outros estudantes. Essa inserção da pessoa com deficiência se
dará a partir das possibilidades individuais de cada um.
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atendimento educacional dos alunos com deficiência preferencialmente na rede regular
de ensino. Em 1998, o Ministério da Educação (MEC) publica um documento prevendo as
adaptações curriculares que devem ser realizadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs) para orientar como deve ser a prática pedagógica com alunos com deficiência.
Em 2001, há a publicação das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na
Educação Básica. Todo esse movimento deixa evidente a preocupação com a educação
das pessoas com deficiências que deixa de ter um olhar apenas assistencialista, mas se
torna preocupando com o ensino e a aprendizagem dos indivíduos.
Em 2015, foi promulgada a Lei Brasileira da Inclusão (Lei n. 13.146) que visa
assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das
liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e
cidadania. Dentre um de seus capítulos confirma a implementação e articulação de um
sistema educacional inclusivo em todas as etapas e modalidades de ensino.
Assim, a inclusão se torna um avanço ao enfatizar o ensino dos indivíduos com
deficiência, ao invés de observar a deficiência. Além disso, fomentar a busca de novas
formas de aprendizagem, provocando a escola a prover recursos e apoios necessários
para o sucesso escolar do estudante, respeitando a diversidade de estudantes.
A concepção de inclusão requer mudanças nas atitudes e nas práticas
relacionadas a grupos excluídos, dentre eles, as pessoas com deficiências. Com
relação às atitudes, evidencia-se a necessidade de reverter a ótica de seres
dependentes, incapazes e dignos de piedade à compreensão de que podem ser
capazes e participativos. Para isso, são necessárias mudanças estruturais que
envolvem a remoção de barreiras físicas e materiais e a organização de suportes
humanos e instrumentais, para que todos possam ter a participação social em
igualdade de oportunidades e condições. (FERNANDES, 2006, p. 37)

A inclusão compreende que há a necessidade de suportes para garantir o direito
das pessoas com deficiência de forma não segregada, ou seja, é necessária uma ação
coletiva no sentido de garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso permanente
a recursos e serviços que são disponibilizados a toda a comunidade, independente da
deficiência, raça, cor, gênero, classe social, etc.
Partindo desta perspectiva a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva
Inclusiva (MEC, 2008), traz como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover
respostas às necessidades educacionais, de forma a garantir:
• Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a
educação superior;
• Atendimento educacional especializado;
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• Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino;
• Formação de professores para o atendimento educacional especializado, e
demais profissionais da educação para a inclusão escolar;
• Participação da família e da comunidade;
• Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos
transportes, na comunicação e informação; e
• Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas.
Assim, há uma preocupação pública, de somar esforços e ações com vistas à
garantia dos direitos educacionais das pessoas com deficiência, no sentido de compreender
a educação especial como um conjunto de recursos, serviços e atendimento educacional
especializado para estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades/superdotação.
Para a efetivação dessa perspectiva, todos os envolvidos no processo educativo,
toda comunidade escolar, necessitam repensar a visão, cultura e prática da escola, no
sentido de participação e atendimento efetivo dos estudantes inclusos. Uma escola
inclusiva é aquela na qual toda a comunidade escolar (equipe gestora, professores,
agentes educacionais, estudantes e pais) participa ativamente no compromisso com a
educação de todos, respeitando a diversidade escolar.
Para Dutra (2008, p. 28):
A educação inclusiva constitui um paradigma fundamentado na concepção de
direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis
e supera o modelo de equidade formal, passando a incidir para eliminar as
circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. A
partir destes pressupostos, modificam-se os conceitos, a legislação, as práticas
educacionais e de gestão, para promover a reestruturação dos sistemas de ensino
e acolher todos os alunos, independente de condição social, cultural, linguística,
étnico-racial, de orientação sexual, de gênero, de característica física, intelectual
ou emocional e outras. A educação inclusiva, no Brasil, consiste no conjunto
de princípios, políticas, estratégias e práticas destinadas à democratização
da educação e de sua permanente qualificação. Ela deve ocorrer por meio do
desenvolvimento de uma proposta pedagógica que assegure a todos os alunos
o direito de acesso, participação e aprendizagem, em igualdade de condições,
sem nenhum tipo de discriminação que possa restringir, impedir ou anular o gozo
desse direito fundamental.

De tal modo, a garantia desse direito, deve promover uma mudança de atitude
na escola, com vistas a extinguir as atitudes discriminatórias, valorizar as diferenças, as
potencialidades, com uma perspectiva de trabalho cooperativo entre toda a comunidade
escolar.
No sentido de respeitar às diferenças individuais dos estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, o estado
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do Paraná prevê a Educação Especial de duas formas: o Atendimento Educacional
Especializado, no turno e contraturno no ensino regular, com objetivo de complementar
e suplementar a escolarização além do ensino em escolas específicas de surdez, na
perspectiva bilíngue; e o Atendimento Educacional Especializado nas Escolas de
Educação Básica, na modalidade de Educação Especial, para estudantes com graves
comprometimentos.
A oferta do Atendimento Educacional Especializado na rede pública de ensino do
Estado do Paraná se dá da seguinte forma:
• No Contraturno: por meio de Sala de Recursos Multifuncional
--na área de deficiência intelectual, transtornos globais do desenvolvimento,
deficiência física-neuromotora e transtornos funcionais específicos;
--na área de altas habilidades/superdotação;
--na área da surdez;
--na área da deficiência visual.
• No Turno: por meio de:
--Professor de Apoio Educacional Especializado (PAEE) – para estudantes com
transtorno de espectro autista que apresentam dificuldades significativas no
processo de escolarização.
--Professor de Apoio à Comunicação Alternativa (PAC) – para estudantes
com deficiência física neuromotora que não apresentam a fala e a escrita
convencional.
--Auxiliar Operacional (AO) – para estudantes com deficiência física
neuromotora que necessitam de auxílio nas atividades de locomoção, higiene
e alimentação.
--Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (TILS) – para
estudantes surdos que necessitam mediação na comunicação.
--Guia Intérprete – para estudantes surdocegos.
Os detalhes desses atendimentos serão trabalhados em outra unidade. Mas é
necessário ressaltar aqui que não basta apenas o conhecimento das leis e da educação
especial em si, mas este conhecimento necessita ser transformado em uma reflexão
constante da prática educativa com objetivo de pensar e repensar o trabalho realizado
pela escola. O que deve estar presente nos documentos escolares, cujas ações devem
ser consolidadas na inclusão efetiva dos estudantes com deficiência, na garantia do
direito fundamental e na promoção de estratégias e recursos para a inclusão educacional.
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PRATIQUE:
Como está o processo de inclusão na escola onde você trabalha?
Faça uma pesquisa na sua escola sobre o numero de estudantes com
deficiência, qual o tipo de deficiência e descreva como está sendo o
processo de inclusão desses alunos. Eles estão sendo inclusos, ou
ainda há segregação desses estudantes?
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2

QUEM SÃO OS ESTUDANTES DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

Nesta unidade iremos compreender quem são os estudantes da Educação
Especial, as suas características e o funcionamento desses estudantes.

DEFICIÊNCIA VISUAL
A visão ainda é um dos principais sentidos explorados em nossa sociedade. Ela
detém uma posição relevante no que se refere à percepção e integração de cores,
formas, contornos, tamanhos e imagens que compõem uma paisagem ou um ambiente.
De certa forma, a visão pode ser considerada o sentido que integra os outros, pois
permite associar som e imagem, a imitação de comportamentos e gestos, entre outros.

Cegueira
A cegueira é uma lesão parcial ou total de uma ou mais funções elementares da
visão que afeta a capacidade de perceber cor, tamanho, distância, forma, posição
ou movimento em um campo mais ou menos abrangente, de modo irreversível.
Existem duas formas da cegueira ocorrer: desde o nascimento (cegueira
congênita), ou após o nascimento (cegueira adventícia, usualmente conhecida
como adquirida) em decorrência de causas orgânicas ou acidentais. Algumas
vezes, ela pode estar relacionada à perda da audição (surdocegueira) ou a outras
deficiências. Muitas vezes, a perda da visão ocasiona a perda do globo ocular
fazendo-se necessário o uso de próteses oculares.
Caso a falta da visão afete apenas um dos olhos (visão monocular), o outro
assumirá as funções visuais o que não causará grandes transtornos no uso
regular e eficiente da visão. As informações dos outros sentidos parecem ser mais
desenvolvidas pelas pessoas cegas porque elas recorrem a esses sentidos com
mais frequência para decodificar e guardar na memória as informações, no entanto
todas as pessoas tem o mesmo potencial para desenvolver todos os sentidos.

REFLITA:
Você já tentou alguma vez não depender da visão para fazer algo?
Quais foram os resultados?
Como você acha que seria a sua vida sem esse sentido?

11

O PAPEL DO AGENTE EDUCACIONAL I NO PROCESSO DE INCLUSÃO
DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Os sentidos devem agir de forma integrada e complementar. A audição faz a
seleção e codifica sons que são significativos e úteis. O olfato e o paladar atuam
em conjunto constituindo coadjuvantes indispensáveis. O tato é fundamental,
além disso, o tato ativo permite que impressões, sensações e vibrações sejam
detectadas e interpretadas pelo cérebro se tornando fontes de informação.
As retas, as curvas, o volume, a rugosidade, a textura, a densidade, as oscilações
térmicas, entre outras, são propriedades que geram sensações táteis e imagens
mentais importantes para a comunicação, a estética, a formação de conceitos e
de representações mentais (SÁ, CAMPOS, SILVA, 2007, p. 16).

A habilidade para compreender, interpretar e assimilar a informação será
ampliada de acordo com a pluralidade das experiências, a variedade e qualidade
do material, a clareza, a simplicidade e a forma como o comportamento exploratório
é estimulado e desenvolvido.
Estima-se que somente 10% de pessoas com cegueira não apresenta nenhum
tipo de percepção visual, ou seja, a maioria das pessoas com cegueira apresenta
algum resíduo de visão funcional, mesmo que seja só para perceber pontos de luz,
sombra e objetos em movimento. Segundo relatos de cegos há o entendimento de
que é um mito pensar que eles vivem na escuridão.

SAIBA MAIS:
Veja o relato de uma pessoa cega.
https://www.youtube.com/watch?v=U5Q2QPmbLug

A cegueira congênita pode ser resultado de lesões ou doenças que afetam as
funções do globo ocular. As causas mais comuns são retinopatia da prematuridade,
catarata, glaucoma congênito e a atrofia do nervo óptico.

PRATIQUE:
Pesquise como cada uma das doenças citadas acima afetam
a visão.
A comunicação e interação de uma criança com cegueira é diferente da de
uma criança que enxerga, pois para entrar em contato com objetos, seres, entre
outros, a visão permite uma facilidade na mobilidade, localização, integração e
organização das informações que proveem de outros sentidos.
O desenvolvimento da criança, que passa pela exploração, independência
e autonomia do movimento para correr, pular e brincar fica comprometido pela
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ausência da visão, o que significa que os movimentos do corpo pelo espaço e as
possibilidades de controle do ambiente ficam restritos, e a criança acaba, muitas
vezes, apresentando medo de explorar o desconhecido. Assim, a criança com
cegueira apresenta maior dificuldade de estabelecer relação entre sons, vozes,
ruídos, formas e outros estímulos de forma natural e espontânea.
Para auxiliar, é necessário que a criança seja provocada a ter curiosidade
na exploração do ambiente, estabelecendo relações de sons, formas, além de
ensiná-la a se mover pelo espaço, aprender o nome e função dos objetos, além de
outras propriedades dos objetos. Se essa mediação na exploração do mundo não
for realizada adequadamente, podem aparecer comportamentos que fogem do
“padrão” esperado socialmente, ou seja, podem surgir tiques, maneirismos, entre
outras manifestações que se tornam “estranhas”.
Embora a visão seja um fator preponderante do desenvolvimento infantil, a
ausência dela não leva a alterações cognitivas, motoras e psicológicas, mas
pode-se observar limitações ou dificuldades na imitação, permanência do objeto,
coordenação motora, mobilidade, afetividade, controle e interação com o ambiente.
A cegueira congênita se encaminha para outro modo de perceber e construir
imagens e representações mentais, pois são ativados outros sentidos para
ativação das funções psicológicas superiores. Assim, o pensamento, a linguagem,
a memória, a atenção, a imaginação são ativados de forma diferenciada.
A cegueira adventícia é caracterizada pela perda da visão que pode ocorrer em
diferentes fases da vida, como na infância, adolescência, fase adulta ou velhice. As
causas podem ser doenças infecciosas, sistêmicas e traumas oculares. Sabendo a
causa, podem-se determinar quais são os possíveis comprometimentos e quais os
cuidados necessários, e as consequências no desenvolvimento e aprendizagem.
Pois, pode levar a mudanças radicais em todas as dimensões da vida pessoal,
dentro dos diferentes contextos: familiar, social, educacional e profissional. A
cegueira em si não é impeditiva, faz-se necessário compreender que a pessoa
com cegueira tem potencialidades para aprender, conhecer e participar ativamente
na sociedade.

SAIBA MAIS:
Veja essa reportagem com o relato de vida de diferentes
aspectos da vida social de cegos:
https://www.youtube.com/watch?v=ENh1NNpr-00
Quanto às intervenções e possibilidades educacionais da pessoa com cegueira,
é necessário o uso dos recursos especiais, como o caso da leitura e escrita no
Sistema Braile, Soroban (aparelho de cálculo para uso na aprendizagem da
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matemática), orientação e mobilidade para locomoção segura e independente.
Outro aspecto importante em relação à cegueira diz respeito ao uso das tecnologias
assistivas. Seria a utilização da tecnologia como um meio para auxiliar na educação
e na vida das pessoas com cegueira, como o uso de softwares para leitura de tela,
entre outros.

SAIBA MAIS:
Assista essa reportagem sobre o uso das tecnologias:
https://www.youtube.com/watch?v=ndmGQz3-WDg
Curiosidades sobre o avanço das tecnologias e possibilidades para
os cegos nessa reportagem.
https://www.youtube.com/watch?v=Lmq_hhx0Lqc
Baixa Visão
Definir a baixa visão é um desafio devido à complexidade e variedade e
intensidade do comprometimento das funções visuais. Essas funções dizem
respeito desde a percepção da luz até a redução da capacidade e do campo
visual que interfere ou limita o desempenho e execução em tarefas.
Há uma oscilação grande da condição visual do indivíduo com baixa visão
de acordo com as circunstâncias e posição que se encontra, dependendo das
condições de iluminação, o estado emocional, entre outros. Torna-se difícil
mensurar as dificuldades visuais e estabelecer o uso da visão, pois em casos de
crianças legalmente cegas, há algum resquício de visão útil. Assim, nos casos
de baixa visão, é essencial a avaliação dos aspectos funcionais da visão, para
considerar a capacidade visual, o campo visual e o uso eficiente do potencial de
visão.
Assim, pode ser que o mesmo diagnóstico de baixa visão em diferentes
indivíduos, apresente uma diferença significativa na percepção, mobilidade e
desenvoltura na realização de tarefas. Por isso é necessário à avaliação funcional
e das circunstâncias para determinação do potencial e desempenho da visão.
A baixa visão é uma deficiência e requer a utilização de recursos e estratégias
específicas na acessibilidade dentro do ambiente escolar. Assim, quanto mais
cedo o diagnóstico, melhores serão as oportunidades disponibilizadas para o
desenvolvimento desses estudantes.
A caracterização da baixa visão pode ser desde dificuldades para enxergar
longe e/ou perto, campo visual reduzido, alteração na identificação de contrates,
na percepção de cores, entre outras. No entanto, esse comprometimento não
pode ser resolvido com o uso de óculos convencionais, lentes de contato ou
cirurgias.
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que cerca de 70% da
população considerada cega possui alguma visão residual aproveitável. De
acordo com o Governo Federal, a baixa visão corresponde à acuidade visual
(capacidade de visão) entre 0,3 e 0,05 no olho de melhor visão e com a melhor
correção óptica. Também pode ser medida a partir do campo visual, onde de
ambos os olhos for menor que 60 graus, ou ocorrendo simultaneamente as
condições anteriores.
Percebe-se que é mais difícil diagnosticar a baixa visão durante os primeiros
anos de vida, pois normalmente a criança usa apenas a visão de perto, manuseia
objetos de cores fortes e contrastantes, a maioria dos desenhos e objetos são
ampliados e com poucos detalhes. Assim, muitas vezes a baixa visão só é
identificada nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Existem alguns indícios que podem ser evidenciados para encaminhar para o
diagnóstico de baixa visão, tais como: olhos vermelhos, lacrimejamento durante
ou após esforço, piscar continuamente, visão dupla ou embaçada, movimento
constante dos olhos, dificuldade para enxergar a lousa, aproximar detidamente os
olhos para ver, sensibilidade à luz, dores de cabeça, tonturas, náuseas, tropeçar
ou esbarrar em pessoas ou objetos, apresentar cautela excessiva para andar,

SAIBA MAIS:
Assista esse pequeno vídeo sobre a visão periférica e de
como ela pode ser examinada:
https://www.youtube.com/watch?v=tc4DpWPhZD8
esquivar-se de brincadeiras ou jogos, dispersar a atenção. Para tanto, qualquer
suspeita de que a criança apresente baixa visão, ela deve ser encaminhada para
exame oftalmológico.
Quanto ao campo visual, a baixa visão pode comprometer a visão central
ou periférica. Muitas vezes é recomendado aumento de contraste e controle de
iluminação. Normalmente cada pessoa consegue demonstrar a preferência para
visualizar.
Quanto à acuidade visual, que corresponde à capacidade visual de cada olho
(monocular) ou ambos os olhos (binocular), geralmente o exame expressa termos
quantitativos que podem ou não ser corrigidos com o uso de lentes. O método
mais comum de avaliar a acuidade visual é o uso da tabela de Snellen. Além disso,
também são analisadas questões qualitativas, para avaliar os aspectos funcionais
da visão. Essa avaliação é realizada por meio de observação do comportamento
visual com objetos do cotidiano, conhecidos e usados na prática de atividades e
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rotinas do indivíduo. É importante que seja trabalhado as vantagens da utilização
do resíduo visual existente, fixando os olhos, focalizando e seguindo objetos em
diferentes distâncias e posições. O tipo e o tamanho das letras, a distância, o
contraste e incidência da luz sobre o material são essenciais para as atividades
que são desenvolvidas no ambiente escolar.

PRATIQUE:
Você já conheceu alguma pessoa cega ou com baixa visão?
Como foi essa experiência?
A partir do que estudamos aqui, de que forma você pode auxiliar
na inclusão de uma pessoa cega, ou com baixa visão, na sua
escola?
Vale ressaltar, que mesmo com o teste quantitativo afirmando os mesmos
resultados, dois indivíduos podem apresentar considerável diferença quanto às
características funcionais, reações emocionais, entre outras, na forma como será
necessário pensar em adaptações para melhor atendimento de sua deficiência.
É comum a necessidade de recursos específicos como lupas, material com
caracteres ampliados, telescópios (telelupas) que podem ser monoculares ou
binoculares (BRASIL, 2003).
Outro ponto fundamental no auxílio a pessoas cegas ou com baixa visão é
perguntar ao indivíduo se ele deseja ser ajudado, e qual seria a melhor forma de
auxiliá-lo.

SURDOCEGUEIRA
Surdocegueira é uma das deficiências menos conhecidas, pois não é uma pessoa
cega que não vê, e nem um surdo que não possa ouvir. Mas é uma pessoa que apresenta
uma deficiência multissensorial que é privada do uso dos sentidos espaciais e de
distância. O indivíduo surdocego pode ter adquirido a deficiência antes de desenvolver a
linguagem ou após o desenvolvimento desta.
A visão e a audição são, muitas vezes, determinantes no desenvolvimento da
comunicação. A visão possibilita acesso ao mundo exterior e desperta a compreensão
do concreto e a curiosidade na movimentação e exploração do ambiente. A audição
se liga ao campo visual, além de permitir a codificação na capacidade de simbolizar e
dar nome a coisas, mesmo quando não é possível vê-las. A associação entre as duas
percepções possibilita o desenvolvimento do pensamento simbólico, sequenciação e
noções temporais.
Assim, o indivíduo surdocego apresenta dificuldade em se comunicar. Portanto, é
necessário considerar alguns aspectos no desenvolvimento de habilidades comunicativas

16

O PAPEL DO AGENTE EDUCACIONAL I NO PROCESSO DE INCLUSÃO
DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
para esses indivíduos. Consideram-se fundamentais quatro aspectos que devem ser
observados na comunicação: o contexto, o conteúdo, a forma e as pessoas que são
consideradas no que será comunicado. Outro aspecto que deve se levar em conta é que
existem tipos de comunicação, a receptiva (que recebe e compreende a mensagem) e a
expressiva (que expressa pensamentos e desejos).

SAIBA MAIS:
Veja essa reportagem com relatos de pessoas surdocegas
https://www.youtube.com/watch?v=jYSXJMyp-Tc

As principais formas de comunicação para auxiliar indivíduos surdocegos utilizadas
são: alfabeto manual tátil, escrita em tinta (para os que apresentam algum resíduo visual),
escrita na palma da mão, leitura labial, letra do alfabeto através da posição dos dedos,
língua de sinais tátil, língua de sinais em campo visual reduzido.
Alguns atendimentos são fundamentais para o desenvolvimento e possibilidades
do estudante surdocego. Entre os quais um profissional fundamental é o guia interprete
que realiza a transmissão da informação visual e da comunicação para o indivíduo
surdocego, além do auxílio na condução e mobilidade.
Pode ser que na primeira vez que você encontre uma pessoa surdocega você
não saiba o que fazer. O ideal é que você informe a sua presença tocando suavemente
no ombro ou no braço. Após a percepção dela a seu respeito o passo seguinte é se
identificar à ela, utilizando o canal de comunicação que é utilizado por ela. Vale ressaltar
que pode não haver a perda total nos dois sentidos.

SUGESTÃO DE FILME:
O Milagre de Anne Sullivan (The Miracle Worker – Origem: EUA, Direção: Nadia
Tass, ano: 2000, 95 min)
Baseado na obra autobibliográfica de Helen Keller (A história da minha vida) é
um remake do filme de William Gibson com o mesmo nome de 1962. Conta os
esforços de Annie Sullivan, professora de Hellen Keller, uma aluna surdo cega.
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SURDEZ
A surdez altera a qualidade da interação que o indivíduo estabelece com o
meio, por conta da privação auditiva. O que leva o indivíduo a criar novas formas de
se desenvolver, conforme o grau da perda auditiva apresentada. Esta perda auditiva é
examinada por nível de intensidade sonora através de decibéis, assim, a classificação da
surdez é avaliada pelo grau de sensibilidade auditiva do indivíduo:
Surdez leve – limiar de audição entre 26 a 40 dB. Pode ter dificuldade em
perceber sons da fala, conversação silenciosa e o tic-tac do relógio. O desenvolvimento
da linguagem oral tende a ocorrer normalmente e muito dificilmente é utilizado algum
aparelho de amplificação, pois a audição é próxima ao normal.
Surdez moderada – limiar de audição entre 41 a 55 dB. Pode apresentar dificuldade
de ouvir uma voz fraca ou mesmo os sons de pássaros. Também é difícil perceber a fala
em ambientes ruidosos. Quanto ao desenvolvimento da linguagem, esse pode ser lento,
além de apresentar trocas na fala, em alterações articulatórias, por não perceber os sons
com clareza. Os indivíduos tendem a ser mais desatentos e apresentar dificuldade no
aprendizado da leitura e escrita.
Surdez acentuada – limiar de audição entre 56 a 70 dB. Há dificuldade para ouvir
conversas em tom de voz normal. Apenas sons muito fortes são percebidos com clareza.
Não escuta sons importantes do dia-a-dia (o telefone tocar, a campainha, a televisão). Há
atraso no desenvolvimento da linguagem e as alterações articulatórias, e em alguns casos,
maiores problemas linguísticos. Em geral, identifica as palavras mais significativas, mas
tem dificuldade com sentenças gramaticais complexas. Normalmente a compreensão
verbal está ligada à leitura labial, ou seja, precisa do apoio visual para entender o que foi
dito. Normalmente há a necessidade de uso de aparelho de amplificação sonora para a
compreensão e interação com a linguagem falada.
Surdez severa – limiar de audição entre 71 a 90 dB. Permite que o indivíduo
identifique alguns ruídos familiares. Consegue perceber, mas não entende a voz humana,
não distingue os sons (fonemas) da fala. A compreensão verbal vai depender, em grande
parte, de aptidão para utilizar a leitura labial e a observação do contexto. Nesse nível de
surdez é possível escutar sons fortes, como o de caminhão, avião, serra elétrica, mas
não é possível ouvir a voz humana sem amplificação. É comum atingir os 4 ou 5 anos
de idade sem ter aprendido a falar e necessita de um atendimento especializado para
adquirir a linguagem oral.
Surdez profunda – limiar acima dos 91 dB. Priva a pessoa das informações
auditivas necessárias para perceber e identificar a voz humana, o que a impede de
adquirir naturalmente a linguagem oral. Neste nível de audição só são percebidos sons
graves que produzem vibração (trovão, avião). Caso uma criança nasça com ou adquira
surdez severa ou profunda antes de ter acesso à linguagem oral, irá ter dificuldades
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de se integrar ao “mundo dos ouvintes”. Ter conhecimento do mundo sonoro, aprender
a utilizar todas as vias perceptivas que podem complementar a audição, perceber e
conservar a necessidade de comunicação e de expressão, compreender a linguagem e
aprender a expressar-se se tornam tarefas árduas para a construção da linguagem oral.
Por isso, a aprendizagem em Libras (Língua Brasileira de Sinais) é fundamental para o
desenvolvimento e aprendizagem do indivíduo surdo, que ao ser exposto a esta língua
como meio de comunicação e instrução irá construir a sua identidade e se desenvolver
afetivo, cognitivo e socialmente.

SAIBA MAIS:
Você pode ter uma ideia de como são os barulhos e níveis
sonoros nesse breve vídeo informativo.
http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/video/
showVideo.php?video=15493

Outra divisão utilizada na classificação da surdez diz respeito ao período de
aquisição, sendo estes dois grupos:
Surdez congênita – quando o indivíduo nasce surdo. Desta forma a surdez ocorre
antes da aquisição da linguagem.
Surdez adquirida – quando a perda auditiva se dá ao longo da vida. O que pode
ocorrer ainda nos primeiros meses de vida até a fase adulta. Aqui pode surgir a surdez
antes ou após a aquisição da linguagem.
Em relação às causas da surdez, elas podem ser:
Pré-natais (antes do nascimento) – fatores genéticos e hereditários, doenças
adquiridas pela mãe durante a gestação (rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus), e o
uso de medicação que pode afetar a audição (drogas ototóxicas).
Peri-natais (durante o nascimento) – casos de parto prematuro, falta de oxigenação
durante o parto ou logo após o nascimento, e outro trauma no parto (como uso inadequado
do fórceps).
Pós-natais (após o nascimento) – doenças adquiridas como: meningite, caxumba
e sarampo; uso de medicamentos que podem afetar a audição (drogas ototóxicas),
acidentes, ou mesmo o avanço da idade.
Além desses aspectos observados, a surdez pode também ser em um único
ouvido (unilateral) ou então em ambos os ouvidos (bilateral).
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SUGESTÃO DE FILME:
Mr. Holland - Adorável Professor - (Mr. Holland’s Opus – Origem: EUA, Direção:
Stephen Herek, 1995, 143 min)
O filme conta a história de um músico que resolve lecionar para sua sobrevivência
financeira, esperando ter mais tempo para se dedicar à composição de sua
sinfonia. Porém, ele se engana e descobre que ser professor é algo muito mais
complexo. Entra em conflito com seus alunos e percebe que necessitará de um
trabalho muito maior para aproximá-los da música. A história permeia a vida
pessoal do professor Holland, seus problemas e dramas familiares, angústias,
desejos e pensamentos, e sua vida profissional, mostrando como ambas se
misturam e se influenciam.

Um aspecto importante a observar no desenvolvimento do surdo é a forma da
aquisição da linguagem. Como há uma privação sensorial em uma das áreas fundamentais
para a comunicação e estruturação do pensamento, a inserção do indivíduo na cultura e
sociedade acaba apresentando dificuldades. Sabe-se que os indivíduos ouvintes utilizam
a linguagem em duas formas: verbal e não-verbal. Os indivíduos surdos desenvolvem
os processos não-verbais, mas por conta da surdez pré-verbal, o desenvolvimento da
linguagem verbal pode ser bloqueado. Assim, a ausência das trocas auditivo-verbal pode
implicar prejuízo no desenvolvimento.

REFLITA:
Você já tentou alguma vez não depender da visão para fazer algo?
Quais foram os resultados?
Como você acha que seria a sua vida sem esse sentido?
No entanto, sabe-se que as pessoas surdas podem adquirir a linguagem, pois
o ser humano possui dois sistemas para produção e reconhecimento da linguagem: o
sensorial (que usa a anatomia visual/auditiva e vocal), e o motor (que usa a anatomia
visual e da mão e do braço). As pessoas surdas utilizam o segundo sistema (motor)
para aquisição da linguagem, por prejuízo no primeiro sistema. Muitas vezes as crianças
surdas criam e desenvolvem espontaneamente um sistema gestual para comunicação.
Mesmo assim, há uma dificuldade eminente na construção da língua portuguesa.
Sabe-se que quanto mais cedo haja a privação da audição, mais profundo o
comprometimento, maior será a dificuldade. Mesmo com a alfabetização em língua
portuguesa, a grande maioria das pessoas surdas continua apresentando dificuldades
(FERNANDES, 1990).
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Por isso, é importante a utilização de meios alternativos de comunicação
entre surdos e ouvintes, destacando a Língua de Sinais para auxiliar na integração e
participação efetiva dos indivíduos surdos em comunidade. Assim, compreende-se que
o indivíduo surdo tem as mesmas possibilidades desenvolvimento que o ouvinte, desde
que tenha suas necessidades supridas.

REFLITA:
Você alguma vez já tentou se comunicar com alguém e não foi
compreendido? Ou então compreender uma língua que você não
conhece e nunca ouviu?

PRATIQUE:
Procure na internet algum trecho de filme ou reportagem em
uma língua que você não conhece. Você consegue compreender
algo? Quais são os pontos principais que fazem com que haja
compreensão do que está sendo falado?
A partir disso reflita com os colegas como seria ser um surdo
em um mundo de ouvintes que não falam a sua língua.
Em diferentes momentos históricos e grupos sociais a surdez apresenta conceitos,
representações e práticas distintas. A história da educação de surdos é repleta de
controvérsias, polêmicas e descontinuidades. A educação dos surdos antes do século
XIX era realizada através da Língua de Sinais e se dava por professores surdos. Alguns
educadores indicavam a necessidade de desenvolver a linguagem oral, enquanto outros
entendiam a importância apenas da língua de sinais, já outros ainda acreditavam na
importância de um método combinado entre oralidade e língua de sinais. Em 1880 houve
em Milão (Itália), o Congresso Mundial de Professores de Surdos, e os profissionais de
então definiram que o método que deveria ser utilizado era a linguagem oral, proibindo
a utilização de Língua de Sinais. Nesse sentido a repercussão social e educacional foi
negativa, pois se esperava que os surdos se comportassem como ouvintes.
Existem “padrões” que sistematizam a surdez enquanto concepções. Podem-se
determinar duas grandes correntes de pensamento: clínico-terapêutica e a pedagógicasocial.
De acordo com a concepção clínico-terapêutica a surdez é compreendida como a
diminuição de percepção de sons considerada normal, o que leva a consequências no
desenvolvimento e aprendizagem da linguagem oral. É considerado surdo o indivíduo
que apresenta dificuldade de funcionamento na vida comum, e parcialmente surdo aquele
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que consegue funcionar no ambiente com ou sem prótese auditiva. A definição deste
funcionamento se dá a partir da competência, que pode ser normal, perda leve, moderada,
severa e profunda. Compreende-se que a partir da severa não há funcionalidade no
ambiente.
Nesse sentido, busca-se que a criança surda seja encaminhada o quanto antes
a uma escola especializada para a estimulação auditiva e oral adequada, buscando um
padrão mais próximo do “normal”. Compreendendo que o desenvolvimento da oralidade
irá a aproximar da “normalidade”, para plena integração e participação na sociedade.
De certa forma, esse modelo de educação visa à cura ou a reabilitação do surdo,
compreendendo como necessidade fundamental a aquisição da fala. Essa concepção
de educação, que busca a estimulação oral-auditiva do indivíduo surdo se compreende
como oralismo. Essa prática pode prejudicar o desenvolvimento linguístico, emocional,
acadêmico e social do surdo, pois a grande maioria deles não tem sucesso na aquisição
da linguagem oral.
Com avanços nos estudos da linguagem, sociologia, antropologia, psicologia, entre
outros, iniciou-se uma maior valorização dos aspectos sócio-histórico-culturais do contexto
social, e buscou-se reconhecer as potencialidades dos indivíduos compreendendo os
avanços dos direitos humanos. Assim, a limitação não se traduz como aspecto que impeça
o desenvolvimento do indivíduo, mas um olhar para as possibilidades de aprendizagem.
Nesse sentido, a surdez passa a ser vista como uma experiência visual. Essa concepção
é definida pela perspectiva pedagógica e social.
A surdez passa a ser compreendida como uma experiência visual que possibilita
a construção da subjetividade por meio de experiências cognitivo-linguísticas diversas,
mediadas pela comunicação através da Língua de Sinais. Além disso, cada indivíduo
surdo é considerado único que irá construir sua identidade a partir de suas experiências
sociais. A deficiência auditiva não é mais um impeditivo, e a deficiência torna-se
cultural, no sentido que as relações sociais irão determinar acesso e possibilidades de
desenvolvimento.

ATENÇÃO:
A educação do surdo passa a priorizar a língua de sinais como primeira
língua e o aprendizado da língua portuguesa como segunda língua,
uma educação bilíngue. Quanto mais precoce o acesso à língua de
sinais maior perspectiva de desenvolvimento será possível.
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SUGESTÃO DE FILME:
Filhos do Silêncio (Children of a Lesser God – Origem: EUA, Direção:
Randa Haines, 1986, 119 min)
James Leeds (William Hurt) é um idealista professor de linguagem de sinais
que gosta de usar métodos pouco convencionais. Na escola em que acaba
de ser contratado ele conhece Sarah Norman (Marlee Matlin), uma mulher
arredia e fechada que continua na escola mesmo após ter se formado.
Ao perceber o medo que a jovem tem do mundo, ele tenta se aproximar e
ajudá-la, o que se transforma em um desafio profissional.

A língua de Sinais convencionada no Brasil é a Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS). Ela foi reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua
Brasileira de Sinais - Libras em 2002.

Lei nº 10.436, DE 24 DE ABRIL DE 2002.
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10436.htm

Existem localidades onde a LIBRAS ainda não foi disseminada por não haver
uma comunidade representativa de surdos. É interessante ressaltar que existe diferença
entre linguagem e língua. De uma forma simples, a linguagem pode ser considerada a
capacidade que as pessoas têm de se comunicar. Ou seja, nos utilizamos da linguagem
para passar uma mensagem para outra pessoa. Na verdade, na maioria das vezes,
usamos mais de uma linguagem para isso – como a oral, a corporal e a visual. A língua,
por outro lado, é um conjunto organizado de sons e gestos que um grupo usa para
se comunicar, um sistema que possui uma estrutura e regras próprias. Por exemplo:
imagine que você está em um restaurante na Noruega e não sabe falar norueguês.
Com a linguagem corporal e oral, você consegue mostrar para o garçom o prato que
deseja pedir, apesar de não conseguir fazer seu pedido na língua dele e de não saber
pronunciar o nome do prato. Essa é a diferença entre linguagem e língua! E é por isso
que a Libras é uma língua, porque ela possui suas próprias regras.

SAIBA MAIS:
Veja o porquê ela não pode ser chamada de Linguagem
http://blog.handtalk.me/linguagem-de-sinais/?utm_
source=Blog&utm_medium=Historia_Libras_Link
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Aliás, ela é uma das línguas oficiais do Brasil e a primeira língua da comunidade
surda. A maioria dos surdos é primeiramente alfabetizada em Libras e, por conta disso,
não entende bem o português. É importante o conhecimento da LIBRAS por parte de toda
a comunidade, principalmente em casos onde há um surdo em meio a comunidade de
ouvintes, o que irá permitir a comunicação e também a oportunidade de enriquecimento
da aprendizagem. O processo do bilinguismo é um avanço necessário para a inclusão
social e educacional do surdo.
De acordo com a legislação brasileira, todo surdo tem direito a aulas ministradas
em LIBRAS, e quando não for possível, pelo menos a presença de um intérprete de
Língua de Sinais.

SAIBA MAIS:
Para saber mais sobre LIBRAS existe no site do Instituto
Nacional de Educação de Surdos (Ines) um dicionário de Libras:
http://www.ines.gov.br/dicionario-de-libras/

DEFICIÊNCIA FÍSICA NEUROMOTORA
Os indivíduos com deficiência física neuromotora apresentam uma diversidade
de comprometimentos que são resultados da patologia acometida, o que determina
a intensidade e o grau do comprometimento no desenvolvimento motor e de fala. As
patologias podem ser decorrentes de problemas neurológicos, ortopédicos, musculares,
sendo causas congênitas (pré-natais) ou decorrentes de acidente.
De acordo com Wilson (1971) há a possibilidade de classificar a deficiência física
em três grupos: as deficiências musculares e/ou neuromusculares; as deformações
ósseas e; as limitações de vigor, vitalidade e/ou da agilidade. O termo neuromotor se
refere:
(..) às deficiências cujas manifestações exteriores consistem em fraqueza
muscular, paralisia ou falta de coordenação, geralmente são designadas
mais apropriadamente como neuromusculares, uma vez que as dificuldades
encontram-se mais frequentemente nos centros e vias nervosas que comandam
os músculos, do que nos músculos em si. Lesões nervosas podem ser causadas
por infecções ou por lesões ocorridas em qualquer fase da vida da pessoa,
podendo também ocorrer por uma degeneração sem causa aparente (BRASIL,
2002, p. 19).

Dentre os quadros patológicos mais frequentes que são enquadrados na área
da deficiência física neuromotora encontram-se casos de sequela da paralisia cerebral,
mielomeningocele, distrofia muscular progressiva e lesões medulares. A Paralisia Cerebral
é uma lesão do sistema nervoso central ainda nas primeiras etapas de desenvolvimento
e causa alteração no controle de postura e dos movimentos, com alteração muscular.
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Paralisia é um termo utilizado há anos, mas não quer dizer que o cérebro está parado, e
sim que ele sofreu alguma lesão.

SAIBA MAIS:
Para ver como é a vida de indivíduos com paralisia cerebral
veja o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=8nwr0ycnKDU
De acordo com a Associação Brasileira de Paralisia Cerebral (ABPC)
A Paralisia Cerebral (PC) descreve um grupo de desordens do desenvolvimento
do movimento e da postura, causando limitações nas atividades. São atribuídas
a distúrbios não progressivos que ocorrem no cérebro em desenvolvimento.
As desordens motoras da PC são geralmente acompanhadas por alterações
na sensação, percepção, cognição, comunicação e comportamento, podendo
também ser acompanhadas por crises convulsivas.

O grau de comprometimento devido à paralisia varia consideravelmente, o que
pode acarretar desde alterações leves, quase imperceptíveis, que tornam o indivíduo
desajeitado para andar, falar ou usar as mãos até casos onde há uma incapacidade
motora grave, o que impossibilita andar, falar, escrever com outros comprometimentos
associados, como déficits cognitivos, sensoriais, crises convulsivas entre outras
características clínicas e comportamentais. Assim, existem muitos casos de indivíduos
que são dependentes em atividades do cotidiano (alimentação, higiene e vida diária).
Dentro dos casos de paralisia cerebral encontram-se diferentes características quanto
ao tônus muscular e resposta física: dificuldades para realizar movimentos voluntários,
realizam movimentos involuntários, comprometimento no controle postural, de tronco e
de preensão, padrões de postura primitiva e patológica.

REFLITA:
Você conhece alguém com paralisia cerebral?
Como essa pessoa vive? Quais são as suas dificuldades e
possibilidades?

No entanto, não existe como prever a existência ou não de deficiência intelectual
associada, pois existem casos que apresentam lesões cerebrais, mas também casos
em que a deficiência se manifesta como resultado das faltas de experiência com o
ambiente. Como também existem casos onde a inteligência é normal ou até acima do
normal. De acordo com Pfeifer (1994), crianças com paralisia cerebral apresentam um
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bom desenvolvimento cognitivo e de linguagem em muitos casos, sendo a expressão
verbal restrita ou ausente em aproximadamente 65% dos casos como consequência do
comprometimento fono-articulatório (NUNES, 2003), além da dificuldade na coordenação
motora.
Contudo, mesmo com uma inteligência considerada “normal” muitos indivíduos
com paralisia cerebral podem ter obstáculos na vida acadêmica (SCHWARTZMAN,
1992). Cabe compreender que existem muitos casos onde a Paralisia Cerebral também
envolve comprometimentos na visão e/ou audição, o que delimita o desenvolvimento e
aprendizagem. Sabe-se que as crianças com deficiências múltiplas, sem um atendimento
pedagógico adequado, podem dar a impressão de apresentarem uma deficiência
intelectual profunda. Assim, faz-se necessário o uso de um canal de comunicação efetivo
para a compreensão do potencial de aprendizagem do indivíduo (GIL, 2002).

SUGESTÃO DE FILME:
Gaby - Uma História Verdadeira (Gaby: A True Story - Origem: EUA, 1987,
110 min)
Filha de refugiados europeus no México nascida com paralisia cerebral que
afetou o corpo, mas não a mente, Gaby é encorajada pelos pais e pela babá
a jamais desanimar com a deficiência. Ela vai à universidade e se torna uma
aclamada escritora.

O uso de estratégias e recursos adaptativos é fundamental para auxiliar na
avaliação e intervenção dentro das possibilidades de aprendizagem dos indivíduos
que, por dificuldades relativas à deficiência, não apresentam os meios de expressão
comumente utilizados, como a linguagem oral e escrita.
Dentre os recursos necessários, encontram-se necessidades que dizem respeito
à acessibilidade: no acesso à escola, à sala, materiais pedagógicos adequados, e, além
disso, possibilidades de aprendizagem a partir de procedimentos didático-pedagógicos
que considerem as necessidades específicas do educando com deficiência física
neuromotora. Muitos educandos com dificuldades físicas neuromotoras precisam utilizar
recursos para locomoção. Outro recurso muito utilizado diz respeito à comunicação,
sendo a proposta de comunicação alternativa como pressuposto básico que visa à
interação e expressão entre o educando, professor e aprendizagem. Permitindo que a
linguagem gestual seja transmitida através de expressões faciais e gestos.
A expressão Comunicação Alternativa e/ou Suplementar vem sendo utilizada
para designar um conjunto de procedimentos técnicos e metodológicos
direcionados às pessoas acometidas por alguma doença, deficiência, ou outra
situação momentânea que impede a comunicação com as demais pessoas, por
meio dos recursos usualmente utilizados, mais especificamente a fala (BRASIL,
2004, p.4).
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Na Comunicação Alternativa se utilizam outras formas de comunicação, ou seja, a
comunicação é feita através de gestos, expressões faciais, uso de pranchas de alfabeto
ou símbolos pictográficos3, ou até mesmo o uso de softwares com voz sintetizada no
computador (VON TETZCHNER; MARTINSEN, 2000). Para se comunicar, o indivíduo
poderá olhar, piscar, apontar, sorrir, gesticular, entre outros meios, de acordo com sua
condição motora ou capacidade funcional.
É importante determinar o comprometimento físico que permite o planejamento
dos auxílios necessários, pois existem casos onde a debilidade se torna progressiva, o
que faz com que aumente as incapacidades do indivíduo com o passar do tempo e se
faça necessária novas ações para um apoio adequado. Nos casos estáveis, a tendência
é uma diminuição de necessidades com o passar do tempo e intervenções adequadas.
Além disso, qualquer alteração devido a quadros associados, como epilepsia,
deve ser informada para a condução do trabalho educacional de forma adequada.

SAIBA MAIS:
Veja a história da Heloísa:
https://www.youtube.com/watch?v=f5vNAwmgZU4

PRATIQUE:
A partir do que você estudou aqui a respeito da deficiência física
neuromotora, reflita como você pode auxiliar na inclusão de
uma pessoa com essa deficiência em sua escola. Explicite quais
seriam as ações necessárias para a inclusão deste indivíduo
de forma efetiva na sua escola, levantando as necessidades e
possibilidades do ambiente escolar. Caso tenha em sua escola
um indivíduo com deficiência física neuromotora, relate como é
o atendimento educacional desse estudante.

3

Definição: “desenhos”
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DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
O conceito de deficiência intelectual demonstra diferentes abordagens na sua
concepção. Existem aspectos do desenvolvimento e aprendizagem que devem ser
observados ao construir essa definição, que também estará relacionada ao contexto
cultural e social que se está inserido.

PRATIQUE:
Quando se fala deficiência intelectual, o que vêm a sua mente?
Como é uma pessoa com deficiência intelectual para você?
Como ela age, como ela pensa e como ela estabelece relações
no ambiente em que vive?
Você acha que a comunidade de sua escola compreende dessa
forma também?
Escreva os pontos relevantes do seu pensamento, isso irá ser
retomado no fim desse assunto.
De acordo com a área médica a deficiência intelectual (transtorno do
desenvolvimento intelectual) é caracterizada por dificuldades com raciocínio, solução
de problemas, planejamento, pensamento abstrato, julgamento, aprendizagem
acadêmica e aprendizagem pela experiência (APA, 2014). Essas dificuldades
interferem no funcionamento social da pessoa, pois impedem que ela atinja um padrão
de independência social e responsabilidade em um ou mais aspectos da vida diária,
seja comunicação, participação social, funcionamento acadêmico ou profissional e
independência pessoal em casa ou na comunidade.
Muitas vezes, o indivíduo com deficiência intelectual está associado a conceitos
de “incapaz” e “improdutivo”, sendo desacreditado socialmente (SANTOS, 2007). No
mesmo sentido, muitos termos pejorativos, como “idiota”, “débil mental”, “imbecil” entre
outros, foram utilizados ao longo da história para descrever esses indivíduos.

SAIBA MAIS:
Observe essa campanha bem humorada a respeito das
necessidades especiais dos indivíduos com Síndrome de
Down (não esqueça de colocar a legenda em português).
https://www.youtube.com/watch?v=kNMJaXuFuWQ
Com uma perspectiva mais contextual e ampla a Associação Americana de
Deficiência Intelectual e de Desenvolvimento (2010), define a deficiência intelectual pelas
limitações significativas no funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo
que é expresso nas habilidades práticas, sociais e conceituais, sendo manifesta antes
dos dezoito anos de idade. A atual definição propõe a compreensão da deficiência como
uma inter-relação entre o funcionamento intelectual e o contexto social, passando a
considerar as limitações referentes ao meio, que observa as características individuais
em relação com o contexto, sendo essas dimensões observadas:
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Dimensão I – Habilidades Intelectuais – Observado a partir de testes psicométricos
de inteligência, considerados necessários, mas não únicos para o diagnóstico da
deficiência. Essa habilidade diz respeito à capacidade de conceituar, raciocinar, planejar,
solucionar problemas, pensar abstratamente, compreender ideias complexas, rapidez de
aprendizagem e aprendizagem por meio de experiências.
Dimensão II – Comportamento Adaptativo – São habilidades que dizem respeito
à autonomia, independência e responsabilidade pessoal no ambiente em que vive,
conforme o esperado para sua faixa etária e grupo social.
Dimensão III – Participação, interação e Papéis Sociais – Compreende a
atuação e participação na vida comunitária em ambientes típicos dos pares da mesma
idade, como a casa, a vizinhança, a escola e o trabalho.
Dimensão IV – Saúde – Observar a saúde física e mental de acordo com a causa
e diagnóstico.
Dimensão V – Contextos – Analisar as condições do ambiente e contexto do
indivíduo, de como ele se relaciona com a família, vizinhança e escola.

REFLITA:
Será que um deficiente intelectual pode ter dificuldades na
área intelectual, mas participar socialmente sem grandes
dificuldades? Ou seja, ele pode ter dificuldades de entender
conceitos da escola, mas pode ter independência de pegar
ônibus e andar pela cidade?
O inverso também é possível?
Para auxílio na compreensão da deficiência intelectual, essa perspectiva utiliza
um sistema de classificação baseado nos apoios necessários para cada indivíduo:
a) intermitentes, para quando o apoio é necessário apenas em situações
especificas;
b) limitados, para quando o apoio é oferecido por um tempo limitado na escola e
no trabalho;
c) extensivos, quando o apoio é oferecido de forma periódica e regular, que pode
se estender de forma ilimitada em alguns ambientes, como na escola, por exemplo; e
d) pervasivos ou generalizados, apoios constantes, permanentes e de alta
intensidade.
Assim, dentro das características da pessoa com deficiência intelectual, encontramse indivíduos que precisam de muita supervisão e apoio, até aqueles que já apresentam
certa autonomia.
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SUGESTÃO DE FILME:
Filme 1:
Meu nome é Rádio (Radio - Origem: EUA, Direção: Michael Tollin, 2003, 109
min)
Na Carolina do Sul, o técnico de futebol americano Harold Jones (Ed Harris)
faz amizade com Radio (Cuba Gooding Jr.), um estudante de colegial que
é deficiente intelectual. O relacionamento deles dura décadas e Radio se
transforma de um garoto tímido e atormentado a uma inspiração para a
comunidade onde vive.
Filme 2
Simples como Amar (The Other Sister - Origem: EUA, Direção: Garry Marshall,
1999, 129 min)
Carla Tate (Juliette Lewis) é uma moça de 24 anos, com deficiência leve, que
volta para casa cheia de sonhos e ambições, sua necessidade de realização
pessoal se expressa de maneira que sua mãe é incapaz de aceitar. Quando
se apaixona pela primeira vez, Carla desafia a mãe para provar que, apesar
das aparências, ela tem capacidade de ser uma mulher adulta responsável,
que merece amar e ser amada. Em sua jornada de autodescobrimento, Carla
e o namorado encontrarão suas próprias soluções para alguns dos maiores
desafios da vida e provarão que, às vezes, uma vida simples pode ser
extraordinária.

Para compreender o desenvolvimento e aprendizagem dos indivíduos com
deficiência intelectual, é importante considerar as discussões da psicologia educacional
na perspectiva interacionista, pois ela relaciona aspectos de desenvolvimento que podem
respaldar o entendimento de como se dá a aprendizagem nesses indivíduos.
Uma das teorias que pode explicar como se dá a aprendizagem a partir desta
perspectiva é a Teoria de Jean Piaget. Para esse autor, a construção do conhecimento
se dá a partir de uma inter-relação entre quatro fatores para o desenvolvimento: a
maturação biológica, a experiência física com objetos, a experiência com pessoas, e um
fator de auto regulação chamado de equilibração. É na inter-relação desses fatores que
há o desenvolvimento e a aprendizagem.
Além disso, a inteligência nesta perspectiva é construída a partir do processo
de adaptação do indivíduo. Ou seja, para se adaptar ao ambiente, há necessidade de
interação entre o sujeito e o objeto de conhecimento, o que leva o indivíduo a assimilar
a informação que está se colocando perante ele, para então acomodar essa informação
nas estruturas que ele dispõe enquanto conhecimento prévio. Essa construção é um
processo ativo do indivíduo ao meio.
Costuma-se estabelecer, a partir da perspectiva piagetiana, quatro períodos
(estádios) do desenvolvimento, que dizem respeito à estruturas cognitivas, de certa
forma mais estáveis. O primeiro período seria o sensório motor que parte da experiência
sensório e motora da criança, que conhece o mundo pela atividade sensorial e tem
ação direta sobre os objetos que lhe interessam. A partir do momento em que a criança
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desenvolve a capacidade de simbolizar (aproximadamente aos 2 anos de idade), e se
apropria da linguagem, ela entra em outro período, que permite que ela se aproprie do
conhecimento a partir de uma capacidade simbólica e comece a relacionar os aspectos
do conhecimento.
No momento em que a criança já começa a pensar de forma lógica, sendo capaz
de planejar e possuir um sentimento que julga suas ações de forma moral e social, ela
entra em outro período, o período das operações concretas (aproximadamente aos 7
anos de idade). A última fase intitulada por Piaget, diz respeito às possibilidades do
pensamento de forma abstrata e hipotética, onde há a possibilidade de ter um raciocínio
amplo, onde aparecem as teorias do pensamento. O que aconteceria por volta dos 12
anos de idade.
Essa ideia de desenvolvimento compreende que ele é feito de forma processual,
sendo uma sucessão de desenvolvimento a partir dos períodos, de certa forma o período
posterior é uma superação em relação ao anterior. Ou seja, não há variação da ordem do
desenvolvimento. A variação irá se dar no tempo de acordo com as condições individuais,
que dizem respeito à relação dos quatro fatores já apresentados.
Baseada nesta teoria, Inhelder (1971), desenvolveu investigações para estabelecer
a comparação do desenvolvimento mental de crianças com e sem deficiência intelectual.
Em sua pesquisa, ela constatou que as crianças com deficiência intelectual passam
pelos mesmos períodos do desenvolvimento, mas se diferenciam no ritmo, tempo e
menor alcance cognitivo. De certa forma, ela delimitou algumas características do
desenvolvimento da inteligência de indivíduos com deficiência intelectual, constando
que dificilmente o pensamento da pessoa com deficiência intelectual atinge um nível
abstrato, evidenciado no pensamento adulto. Isso quer dizer que o ritmo é mais lento
e, com o passar do tempo, diminui o ritmo e se torna um período estacionário o que se
compreende como basicamente “inacabado” (MONTOAN, 1997).
Assim, o ideal, a partir da perspectiva construtivista é avaliar e compreender
em que momento do desenvolvimento o indivíduo se encontra para planejar e buscar
caminhos de intervenção para auxiliar na aprendizagem desses indivíduos.
Outra teoria interacionista que pode auxiliar na compreensão da inteligência dos
indivíduos com deficiência é a teoria sócio interacionista de Lev Vygostsky que apresenta
contribuições importantes acerca do desenvolvimento e aprendizagem. Para ele, o
desenvolvimento está atrelado à interação do indivíduo com o meio no qual ele vive: sua
cultura, sociedade e história.
Nessa perspectiva, é fundamental a relação do indivíduo com o meio para o
estabelecimento da inteligência, entendendo que o que influencia a forma com que o
indivíduo se relaciona e compreende o mundo ao seu redor é a relação social e cultural
no meio em que ele vive. Assim, a aprendizagem é a base para se desenvolver, e ela
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tem estreita ligação com a linguagem. Nessa perspectiva a influência de outra pessoa,
um mediador, é um meio necessário para o estabelecimento das funções psicológicas
superiores.
Isso quer dizer, que é importante a figura do mediador, que irá auxiliar a
aprendizagem, consequentemente o desenvolvimento. Para tanto, ele explica o
desenvolvimento a partir de zonas, compreendendo que o conhecimento que o indivíduo
já possui é sua zona de desenvolvimento real, o que ele pode aprender é sua zona de
desenvolvimento potencial, e o caminho que precisa ser percorrido para chegar nesse
potencial é o que pode ser considerado zona de desenvolvimento proximal onde haverá
a figura do mediador na colaboração em relação ao que não é possível se fazer sozinho.
Vygotsky chegou a pesquisar indivíduos com deficiência. Em uma coletânea de
Obras Escolhidas, encontram-se os “Fundamentos da Defectologia” que buscam explicar
aspectos relativos aos indivíduos com deficiência. Para ele, a deficiência pode ter uma
causa primária (hereditária ou biológica), ou secundária (que diz respeito a sociedade
e cultura na qual o indivíduo faz parte e suas experiências com o mundo). Assim, o que
irá determinar o perfil do desenvolvimento da deficiência é o aspecto secundário, que
poderá limitar ou ampliar a aprendizagem e o desenvolvimento.
Vygostsky compreende que a deficiência, por si só, não irá limitar o desenvolvimento,
mas possibilitará o desenvolvimento por caminhos diferenciados. O interesse de suas
pesquisas nunca foi a determinação pelos aspectos de causa primária, mas sim nas
explicações referentes ás causas secundárias, percebendo como se dá o desenvolvimento
das funções psicológicas superiores. Compreendendo que mesmo com a mesma
deficiência, o desenvolvimento pode ser diferenciado por conta das relações que cada
indivíduo estabelece com o meio em que vive.
Ainda nessa perspectiva, compreende que há certa compensação no
desenvolvimento dos indivíduos com lesões cerebrais, onde outros mecanismos podem
ser utilizados para assumir as tarefas do setor defeituoso criando condições para o
desenvolvimento. Seus estudos foram precursores nas pesquisas que futuramente
desenvolveram as Neurociências.
Diante do exposto na teoria vygostkyana pode-se compreender que toda a
interação é importante para ampliar as possibilidades do desenvolvimento, que não irá ser
determinado pelas condições orgânicas. A aprendizagem através das relações humanas
é fundamental para o desenvolvimento do indivíduo, apresentando ou não deficiência.

PRATIQUE:
Retome os pensamentos que você escreveu no pratique
anterior e reflita acerca deles. Até que ponto o que você
escreveu era um pré-conceito? De que forma você pode
auxiliar no entendimento dessa deficiência e do papel de
cada um na escola na inclusão desses indivíduos?
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TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO
Os Transtornos Globais do Desenvolvimento são transtornos que apresentam
funções de desenvolvimento afetadas (BRASIL, 2010). Nessa categoria, encontram-se
os estudantes com diagnóstico de Autismo, Transtorno do Espectro Autista, Síndrome
de Asperger, Transtorno Desintegrativo da Infância (psicose) e Transtorno invasivo sem
outra especificação, em conformidade com a Política Nacional da Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva (2008).

Autismo
O autismo se refere a transtornos caracterizados por prejuízos qualitativos
quanto à interação social, comunicação e comportamentos, podendo ser um
comprometimento de maior ou menor grau. Normalmente a pessoa pode ter
comportamentos “estranhos” (estereotipados), repetitivos e restritos. Essa alteração
causa alteração dificuldades no desenvolvimento da criança e se manifesta antes
dos três anos de idade.
A palavra autismo é de origem alemã (autismos), cunhada pelo alemão Eugen
Bleuler (1911), a partir do Grego auto-, “referente a si mesmo”, mais -ismos,
indicando “ação ou estado”. A terminologia é utilizada pela Psiquiatria, para
denominar comportamentos humanos que são voltados a si mesmos, ao próprio
indivíduo.
Na década de 40, o autismo foi descrito por Leo Kanner, psiquiatra austríaco,
erradicado nos Estados Unidos, que descreveu o que considerou na época
“distúrbios autísticos do contacto afetivo”, ao avaliar 11 crianças em condição
especial. Para Kanner (1943), o autismo se caracterizava por um isolamento
extremo, obsessividade, estereotipias (movimentos estranhos) e ecolalia (fala
“estranha”). Essas características eram encontradas ainda no início da vida, pois
essas crianças não respondiam aos estímulos externos, pareciam alheias ao
que acontecia, mas, ao mesmo tempo, mantinham uma relação “inteligente” com
objetos.

SUGESTÃO DE FILME:
Um Amigo Inesperado (After Thomas - Origem: EUA, Direção: Simon Shore,
2006, 93 min)
Kyle Gram é um menino que apresenta autismo. Seus pais fazem de tudo para
tentar se comunicar com ele, até que um cachorro chamado Thomas consegue
criar uma relação com o menino que o ajudar a sair do seu silêncio.
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Kanner (1943) destacou detidamente o acompanhamento dessas 11 crianças,
nas quais a característica principal era o “isolamento” do mundo das pessoas,
e, além disso, apresentavam problemas ao lidar com as mudanças: “resistência
à mudança” (resistence to change) ou “insistência na mesmice” (insistence on
sameness). Apesar de não identificar problemas de comunicação como uma das
características principais, ele constatou que três crianças observadas não falavam
e as outras apresentavam alguma dificuldade com a linguagem.
Gustavo Teixeira (2016) compreende o autismo a partir de alterações
significativas no desenvolvimento da linguagem e na interação social demonstrando
a presença de comportamentos estereotipados e repetitivos, rituais, alterações
sensoriais e interesses restritos. O funcionamento individual de cada pessoa com
autismo irá ser único.
Teixeira (2006) descreve que os bebês com autismo tendem a evitar contato
visual, demonstram pouco interesse na voz humana e não apresentam postura
antecipatória – como esticar os braços para o colo dos pais. Quando crianças,
não demonstram interesse em brincar com outras crianças, nem por jogos e
atividades de grupo, podem ter tendências como cheirar e lamber objetos ou ainda
bater palmas e mover a cabeça e tronco para frente e para trás. Os adolescentes
autistas podem apresentar sintomas obsessivos e comportamentos ritualísticos
como repetição de perguntas, por exemplo.
Em relação ao aspecto comportamental muito presente em estudantes com esse
diagnóstico há inflexibilidade frente a mudanças de rotina expressa, principalmente,
por reações de oposição. Além disso, há dificuldade em lidar com sentimentos e
expressá-los, havendo mudanças de humor sem causa aparente e acessos de
agressividade. Muitas vezes crianças com autismo apresentam comportamentos
estereotipados, tendo interesse limitado diante do novo, e repetitivos em ações,
gestos e falas (MERCADANTE, 2006).

REFLITA:
Você conhece algum estudante com esse transtorno?
Como ele se relaciona no ambiente escolar?
Em seguida aos estudos de Kanner (1943), Hans Asperger (1944), médico
vienense descreveu o caso de crianças atendidas na Clínica Psiquiátrica
Universitária de Viena, na Áustria. Asperger não teve acesso ao trabalho de
Kanner e constatou o autismo de forma independente. Publicou suas observações
em 1944, em alemão, sob o título “A psicopatia autista na infância”. Os estudos
só foram traduzidos para o inglês na década de 80, o que contribuiu para o
período de desconhecimento a respeito desses estudos. Houve tentativas de
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categorizar os achados de Asperger por pesquisadores influentes na Europa e na
América do Norte. A psiquiatra inglesa Lorna Wing (1981) sistematizou o quadro
clínico, definindo como síndrome de Asperger, mas só houve consenso através
Classificação Internacional de Doenças (CID-10) e do DSM IV (1994).

Síndrome de Asperger
É um transtorno invasivo de desenvolvimento. Crianças com a Síndrome
de Asperger apresentam dificuldades sociais e podem ter inteligência normal,
normalmente apresentando inteligência verbal superior a não verbal, ou seja, falam
melhor do que fazem. O desenvolvimento inicial da criança parece normal, mas
com o passar dos anos, seu jeito de falar torna-se diferente, monótono, peculiar
e aparecem, na maioria das vezes, inquietações obsessivas. O relacionamento
interpessoal e a comunicação são afetados, embora a fala pareça normal.
Normalmente a criança tem pouca empatia pelas outras pessoas e apresenta um
comportamento excêntrico, dificultando a interação com os outros, o que deixa a
criança solitária. Apresenta dificuldades em lidar com mudanças, sendo inflexível.
Sendo vulnerável e instável emocionalmente, torna-se ingênua e desprovida de
senso comum. É muito comum apresentar interesses especiais de acordo com
desejo próprio, em diversas áreas do conhecimento, como por exemplo, passar
horas assistindo ao canal da previsão do tempo na televisão ou estudando os mais
diversos temas ou assuntos preferidos como dinossauros, Egito, carros, aviões,
mapas de ruas, planetas, missões espaciais entre outros.

REFLITA:

Como você se sentiria se não conseguisse se comunicar e
expressar os seus sentimentos? E também não conseguir
ser compreendido?

De acordo com Klin (2006) o autismo e a síndrome de Asperger fazem parte
de uma categoria de transtornos de neurodesenvolvimento, com dificuldades nos
processos fundamentais de socialização, comunicação e aprendizado.

SAIBA MAIS:
Para saber mais sobre autismo indicamos:Documentário autismo:
https://www.youtube.com/watch?v=hRPdQpU7NbA
Ou fala do Dr Drauzio Varella:
https://www.youtube.com/watch?v=ia0MomWc4ZA
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Transtorno Desintegrativo da infância (psicose infantil)
O Transtorno Desintegrativo da Infância (TDI) foi retratado primeiramente pelo
educador austríaco Theodore Heller em 1908. Heller identificou uma perda de
habilidades de interação social e comunicação em seis crianças que apresentaram
um desenvolvimento aparentemente normal até os quatro anos de idade. Esse
Transtorno Desintegrativo da infância é também conhecido como Síndrome de
Heller, Demência Infantil ou Psicose desintegrativa a partir da definição do Manual
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) em sua quarta edição
(APA, 1994).
Psicose é definida pela perda dos limites do ego ou um prejuízo significativo
na percepção da realidade (APA, 1994). Assim, o termo psicose refere-se a
delírios, alucinações, discurso desorganizado ou catatônico. A psicose pode ser
compreendida como uma desordem mental que acarreta um comprometimento
na capacidade de perceber a realidade, no pensamento e no relacionamento
interpessoal (SADOCK, 2000).
Um dos quadros clínicos mais comuns com alucinações e delírios é a
esquizofrenia. A esquizofrenia é a dificuldade que a pessoa tem de expressar
emoções e sentimentos, o que leva a distorções na percepção e nas emoções e
pensamentos.

Transtorno Invasivo do Desenvolvimento sem outra especificação
O Transtorno Invasivo do Desenvolvimento sem outra especificação é
caracterizado por um grupo heterogêneo de pessoas que apresentam um
comportamento de intolerância à mudança, sendo inflexíveis ao ponto de
manifestarem explosões de raiva e birra ao serem exigidas pelo ambiente ou até
mesmo às mudanças de rotina.
Assim, muitas vezes, ao discutir a minha impressão sobre determinada criança,
quando afirmo que, na minha compreensão, se trata de um transtorno invasivo do
desenvolvimento sem outra especificação, a pessoa do outro lado da mesa ou
do outro lado da linha diz “aliviada”: “Ah! Que bom! Achei que pudesse ser um
quadro de autismo!” Esse é um duplo equívoco: primeiro, porque o diagnóstico
nessa área nada mais é do que a organização de um conhecimento, sendo que
o comportamento da criança, por si só, já mostra quais são suas limitações,
possibilidade e incapacidades (“chamá-la” ou não de autista não modifica essa
condição); e segundo (aqui um desconhecimento do termo) porque dizer que é
um transtorno invasivo do desenvolvimento tem o mesmo status, em termos da
complexidade do quadro, que o transtorno autista (MERCADANTE, SCAHILL,
2005, p. 37).
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O diagnóstico desse transtorno é utilizado quando o prejuízo é severo na
interação social e são excluídas as hipóteses de Autismo, Síndrome de Asperger
e Psicose Infantil.
Em meio a esses transtornos mentais, ainda é necessário avanço científico para
a compreensão das causas e maneiras de compreender esses comportamentos,
o que se reflete na vida cotidiana dentro e fora da escola. Os avanços na área
médica levaram a nova categorização dos diferentes transtornos apresentados
aqui para a categoria de Transtorno do Espectro Autista (APA, 2014). Assim, eles
passaram a considerar esses diferentes transtornos dentro de um “espectro” que
parte de uma continuidade entre uma dificuldade maior ou menor, o que já havia
sido proposto pela pesquisadora Lorna Wing (1988).
Esses novos encaminhamentos da área médica ainda não foram integralmente
adotados pela Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva.
Existem menções acerca do assunto no Decreto nº 8368, de 02 de dezembro
de 2014 e a Nota Técnica nº20, de 18 de março de 2015 onde o Ministério
da Educação/MEC orienta para as necessidades educacionais especiais
de estudantes com Transtorno do Espectro Autista – TEA, o que permite a
percepção da substituição do termo “autismo”.

ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO
Muitas ideias aparecem quando se fala a respeito da pessoa com altas habilidades/
superdotação. Para alguns o superdotado é um gênio, aquela pessoa extraordinária, que
sabe tudo a respeito de algo importante. Para outros é aquela pessoa que inventa, que
surpreende todos com suas invenções. Outros ainda acreditam ser aquele estudante que
tira sempre as melhores notas, que aprendia sozinho quando criança e fazia perguntas
muito difíceis e “inteligentes” pela sua idade. Também pode ser visto como aquela pessoa
que tem um talento extraordinário em áreas como música, literatura ou artes em geral.
Existem muitos mitos a respeito da superdotação. Culturalmente, destacar um
indivíduo por seu desempenho extraordinário é permitido, mas indicá-lo como uma
pessoa com altas habilidades/superdotação entra num campo considerado “proibido” ou
“desnecessário”, já que se pensa ser algo tão raro e difícil de ocorrer.
Pela lei das probabilidades, pode-se esperar que 3 a 5% dos estudantes que
constituem a população escolar apresentam capacidade notavelmente acima da média
de seu grupo de comparação, nas diversas áreas de características humanas, incluindo
aquelas valorizadas pela sociedade, princípio que baseia o conceito de dotação e talento.
(GUENTHER, 2006).
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De acordo com a Teoria da Superdotação dos Três Anéis, criada e desenvolvida
pelo pesquisador norte-americano Joseph Renzulli (1997), e muito citada pelos autores
brasileiros, a superdotação se define como um comportamento relacionado à habilidade
superior a media, criatividade e comprometimento com a tarefa, sendo esses três
elementos necessários para definir uma pessoa como superdotada.
A habilidade acima da média diz respeito às habilidades gerais e à capacidade
de processar e integrar informações e experiências apontando em novos conceitos de
maneira adequada e apropriada ao contexto. Ou seja, pode estar relacionada com a
capacidade de se apropriar do conhecimento e aplicar esse conhecimento de forma
adequada no ambiente em que vive.
O comprometimento com a tarefa está relacionado à energia depositada
pelo indivíduo para realização de uma atividade, estudo ou projeto de seu interesse,
demonstrando perseverança, dedicação e autoconfiança. Já a criatividade é expressa
pelo ato de ser curioso, sensível, fluente, flexível e original no pensamento, na produção
e solução de problemas, e na possibilidade de correr riscos em prol da área de maior
interesse ou habilidade.
Os estudos de Renzulli sobre superdotados tiveram início no final dos anos de 1960,
e o fizeram considerar que a superdotação pode ocorrer em determinadas situações e
em outras não. De acordo com essa teoria, as Altas Habilidades/Superdotação podem
ser classificadas em duas categorias: a acadêmica e a produtiva-criativa (RENZULLI,
1986) que podem estar presente em um mesmo indivíduo. A superdotação produtivocriativa diz respeito àquelas pessoas que desenvolvem ideias, produtos, expressões
artísticas e originais, sendo geralmente mais questionadoras, criativas e inventivas. Já
a superdotação acadêmica diz respeito à capacidade, é normalmente o estudante que
obtém notas altas, sendo identificado a partir dos testes formais de inteligência.
De acordo com o Ministério de Educação, a pessoa com Alta habilidades/
Superdotação é aquela que:
Apresenta notável desempenho e elevadas potencialidades em qualquer dos
seguintes aspectos isolados ou combinados: capacidade intelectual geral, aptidão
acadêmica específica, pensamento criativo ou produtivo, capacidade de liderança,
talento especial para artes e capacidade psicomotora. (BRASIL, 2006, p.12).
Nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, a
definição que se descreve é:
altas habilidades/superdotação: grande facilidade de aprendizagem que o
leve a dominar rapidamente os conceitos, os procedimentos e as atitudes e que, por
terem condições de aprofundar e enriquecer esses conteúdos deve receber desafios
suplementares em classe comum, em sala de recursos ou em outros espaços definidos
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pelos sistemas de ensino, inclusive para concluir, em menor tempo, a série ou etapa
escolar. (BRASIL, 2001, p. 39).
Compreendendo a inteligência como aspecto central no entendimento da
superdotação, é importante saber sua concepção a partir de uma visão multidimensional
que define a existência de distintos tipos de inteligência. Uma das teorias de inteligência
mais reconhecidas é a teoria das inteligências múltiplas de Gardner (1983). Essa teoria
define sete inteligências distintas:
Lingüística, diz respeito ao bom uso da linguagem, escrita e falada. Exibida com
maior intensidade por escritores, poetas e advogados.
Musical, identificada em atividades de cantar, compor, apreciar música, tocar
instrumentos musicais.
Lógico-matemática, é a facilidade de raciocínio, reconhecimento e solução de
problemas lógico-matemáticos, expressa em atividades de matemáticos e cientistas.
Espacial, apresentada por jogadores de xadrez, navegadores, pilotos de avião,
arquitetos e engenheiros.
Cinestésica, exibida especialmente na dança, artes dramáticas, esportes e nas
atividades de cirurgiões.
Interpessoal, que diz respeito á maior habilidade em compreender e responder
adequadamente às motivações, emoções e ações de outras pessoas.
Intrapessoal, que se traduz por uma melhor compreensão de si mesmo, de estados
emocionais, sentimentos e idéias pessoais.
Assim, um alto grau de habilidade em uma inteligência não significa o equivalente
em outra inteligência. Além disso, as condições do ambiente em que o individuo vive
interferem no desenvolvimento ou não de determinadas habilidades. O que compreende
a possibilidade de desenvolvimento a partir do potencial para a superdotação. Ou seja,
nenhuma pessoa nasce superdotada, mas se desenvolve a partir das oportunidades.
A identificação de um indivíduo com altas habilidades/superdotação torna-se
fundamental, mas depende da caracterização a partir dos diferentes aspectos, o que
irá auxiliar no desenvolvimento do indivíduo. Não é possível apontar ou descrever uma
pessoa como superdotada apenas por um indicador, ou por uma característica que
venha a apresentar. É preciso que se evidencie um conjunto de características, em uma
regularidade tal, que permita aos demais do seu convívio identificá-lo como diferente.
Nesse sentido é interessante destacar a diversidade de interesses, habilidades e
temperamentos que incluem diferentes indivíduos no mesmo conceito de altas habilidades/
superdotação, não permitindo um padrão único de caracterização dos indivíduos.
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SAIBA MAIS:
Para saber mais sobre altas habilidades/superdotação
veja essa reportagem:
https://www.youtube.com/watch?v=m7nTgsRkE9w

REFLITA:
Você já conheceu alguém com altas habilidades/
superdotação? Em que área é a maior habilidade? Como
é a vida dessa pessoa?
Qual o papel da escola na inclusão de alunos com altas
habilidades/ superdotação?

PRATIQUE:
A partir de todas as descrições das deficiências trabalhadas
nessa unidade, retome o levantamento dos dados realizado
na primeira unidade acerca dos estudantes com deficiências
atendidos em sua escola e pense no que a escola pode
fazer para auxiliar na inclusão desses estudantes, a partir
do que você aprendeu sobre cada um deles.
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3

QUAIS SÃO OS ATENDIMENTOS EDUCACIONAIS
OFERTADOS NO ENSINO REGULAR

Uma organização fundamental proveniente da Política Nacional de Educação
Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) é a oferta do Atendimento
Educacional Especializado (AEE). Esse atendimento é regulamentado pelo Decreto
Nacional n.º 7.611, de 17 de novembro de 2011, que compreende o atendimento
educacional especializado como um conjunto de atividades, recursos de acessibilidade
e pedagógicos, organizados continuamente de forma complementar a formação dos
estudantes com deficiências ou transtornos globais do desenvolvimento; e suplementar
a formação dos estudantes com altas habilidades/superdotação.
Ainda nesse Decreto Nacional, encontram-se os objetivos do atendimento
educacional especializados:
I - prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular
e garantir serviços de apoio especializados de acordo com as necessidades
individuais dos estudantes;
II - garantir a transversalidade das ações da Educação Especial no ensino
regular;
III - fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que
eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e
IV - assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis,
etapas e modalidades de ensino.

No Estado do Paraná, a oferta do AEE se dá tanto no contraturno enquanto política
nacional, como no turno, enquanto política estadual. Considerando o contexto estadual
e as especificidades da Educação Especial no estado do Paraná, a política estadual
propõe ações desenvolvidas com base nos referenciais legais, mas com indicação e
terminologia própria.
No turno, o Atendimento Educacional Especializado é realizado em sala de aula do
ensino comum com a presença de um profissional que acompanha o aluno com deficiência.
Ou seja, para o estudante surdo há um Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de
Sinais (TILS); para o estudante com Transtornos Globais do Desenvolvimento, há um
Professor de Apoio Educacional Especializado (PAEE); para estudantes com Deficiência
Física Neuromotora é disponibilizado um Professor de Apoio à Comunicação Alternativa
(PAC), ou ainda o apoio do Auxiliar Operacional para os estudantes que apresentam
dependência quanto à higiene, alimentação e locomoção.
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No contraturno, o AEE é ofertado nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) de
modo complementar ou suplementar à escolarização do estudante matriculado no ensino
comum. Além disso, também é ofertado o atendimento ao estudante surdocego no Centro
de Atendimento Educacional Especializado da Surdocegueira (CAE surdocegueira).

PRATIQUE:
Na escola onde você trabalha existe algum desses
atendimentos?
Quais? Como está sendo realizado esse atendimento?
A proposta pedagógica de todas as escolas deve integrar o AEE, envolver
a participação da família, e atender às necessidades específicas dos estudantes
da Educação Especial em articulação com as demais políticas públicas. A oferta
deste atendimento especializado é obrigatória nos sistemas de ensino, no entanto a
participação do estudante com deficiência é uma decisão do estudante e/ou de seus
pais/responsáveis.
Todo atendimento é concebido e organizado para suprir as necessidades de
acesso ao conhecimento e à participação dos estudantes com deficiências, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Cabe destacar, ainda, que
no estado do Paraná esta política de atendimento estende-se também aos estudantes
com transtornos funcionais específicos.

SUGESTÃO DE FILME:
Como estrelas na Terra (Taare Zameen Par, Origem: Índia, Direção: Aamir Kahn
e Amole Gupte, 2007, 165 min).
Ishaan é um garoto de nove anos que não possui muitos amigos. Vive com
sua família em uma pequena comunidade da Índia. Ishaan apresenta muitas
dificuldades na escola, tendo sido reprovado no ano anterior e tendo risco
de ser reprovado novamente. Já seu irmão é o melhor da classe, com notas
altíssimas e um grande sucesso nos esportes também. Após uma reunião com
os professores de Ishaan, que informam aos pais que o menino não apresenta
avanços na escola, o pai decide enviar o garoto a um colégio interno para
que seja disciplinado e consiga êxito nos estudos. Após um período em que
Ishaan se sente cada vez mais triste e solitário, sofrendo severas punições
dos professores, ele conhece o professor Nikumbh, que além do trabalho
no colégio, leciona também em um colégio para crianças com necessidades
educacionais especiais. É o professor Nikumbh que descobre que Ishaan tem
dislexia e, com ajuda dele, junto com os outros professores e com a família de
Ishaan, o garoto começa a compreender o mundo da leitura e da escrita e vê
sua infância tomar um rumo diferente.
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A Sala de Recursos Multifuncional na Educação Básica é um atendimento
educacional especializado, de natureza pedagógica, que complementa ou suplementa
a escolarização de estudantes da Educação Especial, oferecido no contraturno da
escolarização do ensino comum, com atendimento por cronograma.
Existem quatro tipos distintos de salas com funções de atendimento específicas
dependendo dos estudantes que são atendidos. Elas são
1) Sala de Recursos Multifuncional - Deficiência Intelectual, TGD, Deficiência
Física-Neuromotora e os Transtornos Funcionais Específicos. Visa apoiar o
sistema de ensino complementando a escolarização do ensino comum.
2) Sala de Recursos Multifuncional - Altas Habilidades/Superdotação. Visa apoiar
o sistema de ensino suplementando a escolarização, ou seja, enriquece as
experiências escolares dos estudantes.
3) Sala de Recursos Multifuncional – Deficiência Visual. Complementa a
escolarização de estudantes que apresentam deficiência visual (cegos e de
baixa visão) ou outros acometimentos visuais (ambliopia funcional, distúrbios
de alta refração e doenças progressivas). Além de trabalhar com estimulação
visual, orientação e mobilidade, sistema braille, sorobã, atividades de vida
autônoma e social, informática educacional acessível, dentre outros.
4) Sala de Recursos Multifuncional Surdez. Apoia o sistema de ensino,
complementando a escolarização no acesso ao currículo dos estudantes
surdos, o ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras, como primeira
língua, e a Língua Portuguesa na modalidade escrita como segunda língua.
Esta sala conta com dois professores, sendo o professor bilíngue (Libras –
Língua Portuguesa) e o professor surdo, que atua como modelo de referencial
linguístico e cultural para o desenvolvimento identitário do sujeito surdo.

SAIBA MAIS:
Veja como é o atendimento educacional especializado nas salas
de recursos multifuncionais.
•

Para estudantes cegos e de baixa visão:
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/
video/showVideo.php?video=17508

•

Para estudantes com altas habilidades/superdotação:
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/
video/showVideo.php?video=17506
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PRATIQUE:
Observe a figura a seguir e depois responda: Qual a concepção
de educação que está por traz da postura do professor? Como
deveria ser a forma de trabalho dele nesse momento?

Além do atendimento das Salas de Recursos Multifuncionais, os outros
atendimentos são específicos para cada área de deficiência. Os atendimentos são:
Professor de Apoio Educacional Especializado (PAEE) - é um profissional
com habilitação comprovada na Educação Especial para atender os estudantes com
diagnóstico médico de Transtorno do Espectro Autista. Essa necessidade deve ser
comprovada e relacionada à sua condição de funcionalidade para a escolarização
e não relacionada à condição de deficiência, sendo o PAEE agente de mediação do
aprendizado e escolarização. A necessidade do PAEE se efetivará após comprovação,
por estudo de caso, conforme a situação escolar do estudante. A medida visa avaliar,
com outros profissionais envolvidos, a indicação que vai atender melhor as necessidades
educacionais do estudante, podendo considerar outros encaminhamentos, como a Sala
de Recursos Multifuncional e flexibilização curricular que atendam as necessidades
educacionais do estudante com Transtorno do Espectro Autista.
Professor de Apoio à Comunicação Alternativa - é um profissional com habilitação
comprovada na Educação Especial que atua nas escolas do ensino comum, no
atendimento aos estudantes com deficiência física neuromotora que apresentam
significativa necessidade de comunicação alternativa, cujas formas de linguagem oral
e escrita se diferenciam da convencionada. O atendimento é realizado por meio da
mediação da comunicação entre o estudante, os membros da comunidade escolar e o
processo de ensino e aprendizagem.
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Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais (TILS) - é o profissional bilíngue
que realiza a mediação comunicativa entre surdos e ouvintes, realizando a interpretação
entre duas línguas de maneira simultânea ou consecutiva nas atividades pedagógicas,
viabilizando o acesso do estudante surdo aos conteúdos curriculares, a fim de que
participe com os demais do processo educacional.
Guia Intérprete - é o profissional que realiza um trabalho de intermediação da
informação visual e comunicação para o estudante surdocego, em qualquer circunstância
que necessite, permitindo-lhe o acesso ao currículo e conduzindo-o em sua mobilidade.
Além desses atendimentos realizados por professor especializado, existe também
a função específica de auxiliar operacional para os estudantes da educação especial.
Auxiliar Operacional Educação Especial – é o profissional que atende os estudantes
público-alvo da Educação Especial. Esse atendimento pode ser realizado no sistema
regular de ensino e também nas Escolas Estaduais na Modalidade de Educação. O
objetivo principal desse atendimento é zelar pela segurança e bem-estar desses
estudantes. Acompanhando as suas necessidades.
Algumas características específicas desse atendimento vão ser elencadas na
próxima unidade.

PRATIQUE:
A partir do que estudamos nesta unidade, verifique na sua
escola ou na escola em que você faz a Prática Profissional
Supervisionada, quais os atendimentos educacionais ofertados
e descreva um relato sobre a forma de trabalho.
Caso o Atendimento Educacional Especializado seja realizado
por um professor, elabore com a sua turma um roteiro para
entrevista e a descreva no relato sobre a forma de trabalho.
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4

O EDUCADOR E A INCLUSÃO: Atribuições do
Agente Educacional I no processo de inclusão dos
estudantes da Educação Especial

A inclusão não é um processo simples, para ser efetiva é necessário romper com
práticas e preconceitos que existem dentro da escola. É preciso reestruturar muitas
ações dentro da escola que eram caracterizadas por ser excludentes e não possibilitar
a diversidade. O que se determina então como um processo longo e difícil, que não se
limita apenas a decisões políticas ou por modismos.
Para integrar indivíduos com deficiência é necessário a criação de mecanismos
que permitam a integração social e emocional entre os diferentes indivíduos que
fazem parte da comunidade escolar. Sendo assim, uma responsabilidade de todos da
comunidade escolar é a valorização da diversidade de estudantes, e na dedicação para
a permanência de todos. Portanto, a escola deve agir de forma consciente na inclusão
de todos os alunos.
Vale ressaltar que no Estado do Paraná, existe a função específica do Auxiliar
Operacional que auxilia diretamente o estudante com deficiência.
Dentre as atribuições colocadas no edital específico se encontram algumas
fundamentais para a inclusão dos alunos com deficiência. Uma das principais atribuições
diz respeito ao zelo pela segurança e bem-estar do estudante com deficiência física
neuromotora, identificando as necessidades específicas, bem como qualquer alteração
nas manifestações de saúde do estudante.
Além disso, auxiliar na locomoção dos indivíduos com deficiência física
neuromotora, observando também os que fazem uso de cadeiras de rodas, andadores,
muletas e outros auxílios na locomoção, promovendo a acessibilidade no ambiente
escolar. Desde o período de chegada e saída dos estudantes, bem como no suporte ao
transporte escolar.
Auxiliar na alimentação, seja no pré-preparo, preparo ou finalização dos alimentos
e bebidas, tendo os cuidados com a alimentação individual e específica do estudante
durante o recreio, e no atendimento às necessidades básicas de higiene, quanto ao
uso do banheiro, bem como auxílio em eventuais banhos, trocas de fraldas e outras
assepsias.
Quando atender alunos com maior grau de especificidade, auxiliar na educação
de vida diária, ou seja, auxiliar na educação quanto ao cuidado pessoal, higiene e
alimentação, bem como no controle de esfíncteres.
Acompanhar o estudante em atividades extracurriculares e extraclasse quando
solicitado.
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A educação inclusiva é para todos. O que significa compreender que somos
diferentes: pensamos, agimos, vivemos e aprendemos de diferentes maneiras, mas
nem por isso somos diferentes enquanto condição humana. As escolas inclusivas são
escolas para todos, são escolas que reconhecem e atendem às diferenças, respeitando
as necessidades de todos. Além disso, a inclusão não permite a utilização de rótulos, no
sentido de não valorizar as diferenças e permitir comparações.
Nossas escolas devem favorecer a inclusão, sendo acessíveis, estimulando
e promovendo a participação e reduzindo a exclusão. Todo o trabalho realizado na
escola deve dar condições para a participação de todos no processo de aprendizagem,
promovendo eventos que desenvolvam a cultura e a participação de toda comunidade
permitindo a inclusão de fato. Assim, somos responsáveis em eliminar preconceitos e
exclusões. Cabe a cada um de nós a mudança na realidade em que nos encontramos,
vendo que todos os indivíduos são sujeitos dos processos de aprendizagem e devem ser
considerados em suas individualidades.
Para promover uma educação inclusiva de qualidade para todos são necessárias
mudanças que dizem respeito tanto à estruturas físicas – arquitetônicas, quanto
pedagógicas e mesmo de atitudes individuais e coletivas. O que implica uma mudança na
cultura da escola, que se manifesta nas ações, atitudes, práticas, discursos e estruturas
dentro da escola, o que não se limita ao ambiente de sala de aula. Transformar a cultura
escolar em cultura inclusiva presume a aceitação do outro como ele é, respeitando as
diferenças. A deficiência não é vista como doença, limite e/ou incapacidade, mas o
indivíduo com deficiência passa a ser visto a partir de sua capacidade e potencialidade.
Assim, devemos modificar valores, atitudes e práticas, para valorizar a colaboração,
solidariedade, respeito, justiça, entre outros valores, que possibilitem a existência de
indivíduos diversos valorizados nas suas potencialidades e individualidades. Esse
processo é coletivo, e diz respeito à todos os envolvidos na escola.
Nesse sentido, o papel de cada um fica evidente na busca do bem-estar coletivo
e na sustentabilidade de práticas baseadas na cultura inclusiva.

PRATIQUE:
A partir do que estudamos nessa unidade relate o que você
aprendeu. Quais foram os aspectos que você considerou mais
importante para a sua função enquanto educador para que a
inclusão possa acontecer em sua escola? Converse com os
outros colegas a respeito e depois retorne a sua escola com
os pontos que você considera necessários para agir de forma
inclusiva na comunidade escolar.
Registre essa experiência em seu Memorial.
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