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Para pensar 

 

“Nós não devemos deixar que as incapacidades das pessoas nos impossibilitem de 

reconhecer as suas habilidades. As características mais importantes das crianças e 

jovens com deficiência são as suas habilidades”.  

 

Hallahan e kauffman, 1994
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RESUMO 

Esse trabalho é para refletir sobre os processos de inclusão/exclusão e 

integração relacionada a pessoas portadoras de necessidades especiais. 

 A pedagogia, como área de estudos e pesquisas voltada à educação e 

aprendizagem, tem uma participação relevante nessas questões. 

 Sabemos para que ocorra a integração é necessária à capacitação dos 

professores e demais profissionais como os de saúde bem como dos colegas 

de classe, família e a comunidade. Assim foca-se a capacitação dos 

professores em relação à inclusão dos alunos portadores de necessidades 

especiais. 

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza exploratória, que 

objetiva oferecer subsídios para formulação de hipóteses sobre o tema, que 

podem tanto servir de ponto de partida para futuras investigações, bem como 

contribuir para os educadores e demais profissionais que trabalham na área. 

 Observou-se com a leitura de textos, que os processos de 

inclusão/exclusão implicam em uma adaptação e uma elaboração do currículo 

que atenda à capacidade diversificada de cada um dos alunos, tornando-se um 

programa igual para todos. 

 O aprimoramento da qualidade do ensino regular e adição de princípios 

educacionais validos para todos os alunos é um processo complexo, que 

implica em variáveis como: formação de profissionais especializados, 

diminuição de preconceito social, assistência à família, disponibilidade de 

verbas publicas, pesquisas na área. 

 Tendo em vista a complexidade do tema, sugere-se que novas 

pesquisas sejam realizadas, com leitura interdisciplinar entre pedagogia, 

psicologia, sociologia, filosofia, visando, promover conhecimento cientifico de 

relevância social, para essa população e os profissionais e famílias 

relacionadas a ela. 

 

Palavras Chaves: inclusão, exclusão, integração, portadores de necessidades 
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1 - Introdução 

 

O propósito central desta pesquisa é estudar as relações familiares e 

escolares de pais e professores de alunos com necessidades especiais na 

escola comum, verificando se são facilitadoras ou dificultadoras do processo de 

inclusão desses alunos na escola comum. 

 O interesse em desenvolver este estudo surgiu de nossa experiência 

profissional, pois trabalhamos em uma mesma escola onde há uma criança 

deficiente, com este fato vamos ter a oportunidade de buscar novas 

perspectivas e respostas construtivas as dificuldades e queixas de familiares e 

professores envolvidos com a educação dessas crianças com necessidades 

especiais. 

 A nosso ver, o ensino-aprendizagem dessas crianças que necessitam de 

educação especial, compreende a participação efetiva não só da escola, mas 

como da família também. Por isso a necessidade de se investigar as 

experiências de inclusão que ocorrem no ensino regular é fundamental para 

que coloquemos em destaque as necessidades especiais destas crianças e a 

viabilidade em freqüentarem a sala de aula comum. 

 Ao compreender a estrutura do espaço escolar seus componentes e as 

diferentes relações estabelecidas em cada espaço desses alunos, estaremos 

contribuindo para que se busquem caminhos e recursos para que se viabilize 

uma educação em benefício tanto da criança deficiente como das outras 

crianças também. 

 Assim, a educação especial adquire um novo significado, tornando-se 

uma modalidade de ensino destinada não apenas a um grupo exclusivo de 

alunos, os dos deficientes, mas especializada no aluno e no desenvolvimento 

de novas maneiras de ensinar, adequada as diferenças dos alunos e 

compatível com os ideais democráticos de uma educação para todos. 

 Este trabalho tem como objetivo evidenciar a pratica educacional 

inserida numa forma intergrupal de relacionamentos, considerando a 

intersubjetividade de cada individuo, orientada para um mesmo fim: a melhora 

qualitativa da vida do ser humano portador de deficiência.  
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CAPITULO 1 

1.1 – INCLUSÃO X EXCLUSÃO 

 

                            A reabilitação baseada 

na comunidade deve fazer parte de uma 

estratégia geral destinada a ministrar 

ensino e capacitação eficazes a pessoas 

com necessidades educativas especiais 

em função dos custos.  

(MIRANDA 2003)1 

 

Historicamente, os princípios de integração e normalização das pessoas 

com necessidades especiais (PNEs) foram arregimentados defensores por 

conta da compreensão que esses mesmos defensores possuíam de que se 

estava falando de uma possibilidade de ampliação dos direitos dessas pessoas 

no conjunto mais amplo da sociedade como um todo. 

 Entretanto, conceber a integração de pessoas com necessidades 

especiais no espaço restrito da escola, e ainda mais, através de medidas legais 

que não tomem como referencia um conjunto de ações em outras áreas, é 

simplificar e mascarar o problema. 

 No Brasil, uma das referências que tem sido utilizada para se discutir a 

inclusão escolar das PNEs é o “Documento de Salamanca e Linhas de Ação 

sobre Necessidades Educativas Especiais”, amplamente divulgado pela 

CORDE – Coodernadoria Nacional para Integração das Pessoas Portadoras de 

Deficiência, documento esse produzido na Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educacionais Especiais: Acesso e Qualidade, realizada de 7 a 

10 de julho de 1994, em Salamanca – Espanha. 

 Para se ter clareza sobre a validade ou não de se utilizar tal documento 

como referência, na questão da inserção das PNE’s na escola regular, é 

necessário primeiramente dimensioná-lo no contexto histórico atual. Sem 

dúvida este documento reafirma várias conquistas anteriores como a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a Conferência Mundial 

 
1Sonia Guariza MIRANDA: Universidade Federal do Paraná – Setor de Educação, Paraná, 22/05/2002. 
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sobre Educação para Todos realizada na Tailândia em 1990, e as Normas 

Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para Pessoas com Deficiência. 

O Documento de Salamanca também conclama a todos os governos a 

dar prioridade política e orçamentária a essa área, instando organizações 

internacionais de financiamento a arrecadar fundos para as crianças por meio 

de programas de apoio voltados às necessidades educativas especiais. 

 Entretanto não é somente sob este ponto de vista que o Documento de 

Salamanca pode e deve ser analisado. Analisando-se esse Documento sob o 

ponto de vista das intenções globalizastes que vêm norteando e monitorando 

as políticas públicas dos países em desenvolvimento, países estes 

dependentes de fundos de financiamento de organismos internacionais, 

notadamente o Banco Mundial, o BIRD e o FMI, a questão reveste-se de 

grandes preocupações, sobretudo pelas afinidades conceituais entre esses 

dois universos de discursos. 

 Na análise, importa-nos evidenciar o que se convencionou chamar, a 

partir das recomendações dos organismos internacionais já mencionados, e a 

partir do desenvolvimento histórico dos conceitos neoliberais na sociedade 

capitalista, do Estado Mínimo. Trata-se da concepção de Estado com a 

presença reduzida desse na organização da sociedade, ou seja, um modelo 

que prega a redução do Estado a estrita função de manutenção da ordem 

econômica. 

 Com tal concepção de Estado, onde as responsabilidades deste em 

relação às questões sociais são transferidas às instâncias privadas da 

sociedade civil, propõe-se efetivamente. 

                                                  (...) a liberdade de mercado como única 

alternativa para enfrentar os 

problemas atuais de emprego, 

seguridade, saúde, educação, 

saneamento, transporte. ”(TEIXEIRA, 

1996). 2”. 

 Fundam-se justamente nesta concepção de Estado Mínimo e nas  

 
2 HOBSBAWM, Eric J. A era das revoluções: Europa 1789 -1848. Tradução Maria Tereza Lopez 

TEIXEIRA e Marcos PENCHEL.Rio de Janeiro: Paz e Terra 2º ed., 1979ª 
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políticas publicas decorrentes de tal concepção dentro do atual contexto 

político brasileiro, nossas preocupações em relação à adoção da educação 

inclusiva e de escolas integradoras.  

Além do Documento de Salamanca apontar perigosamente para o 

desmonte das escolas especiais quando propõe as escolas integradoras, uma 

vez que concebe aquelas como “valioso recurso para a criação de escolas 

integradoras”, ou como “centros de formação para pessoal das escolas 

comuns”, ou como “departamentos das novas escolas integradoras”, ou ainda, 

“com um novo compromisso de prestar apoio profissional às escolas comuns”, 

e em todas essas novas funções desconsidera as proposições originais dessas 

instituições. 

A educação integrada e a reabilitação apoiada pela comunidade 

representam métodos complementares de ministrar o ensino a pessoas com 

necessidades educativas especiais. Ambas se baseiam no princípio da 

integração e participação e representam modelos bem comprovados e muito 

eficazes em termos de custo para fomentar a igualdade de acesso das pessoas 

com necessidades educacionais especiais. (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 

1994)3. 

 E mais adiante, no mesmo capítulo, a Declaração de Salamanca volta à 

carga na argumentação dos custos: 

                                                                           “A reabilitação baseada na 

comunidade deve fazer parte de uma 

estratégia geral destinada a ministrar 

ensino e capacitação eficazes a 

pessoas com necessidades 

educacionais especiais em função 

dos custos.” (DECLARAÇÃO DE 

SALAMANCA, 1994). 3 

 Na discussão sobre a inserção de alunos com necessidades educativas 

especiais na escola regular, não pode ser desconsiderado o aspecto de que 

educação especial requer investimento de recursos de grande monta,  

 
3 DECLARAÇÃO DE SALAMANCA e linha de ação sobre necessidades educativas especiais. Brasília: 

CORDE,1994 
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sobretudo por se tratar de um trabalho que envolve a participação de equipes 

interdisciplinares (além do professor especializado, o pedagogo especializado, 

o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o assistente social, o psicólogo e o médico, e 

em alguns casos também se faz necessário o envolvimento de outros 

profissionais especializados como o psicomotricista, o musicoterapeuta ou o 

terapia ocupacional), e de materiais e equipamentos especializados. 

Em termos concretos o que está posto hoje com o modelo de Estado 

Mínimo cada vez mais consolidado, é que a escola regular pública, pretendem 

os idealizadores da inclusão escolar seja o espaço de absorção dos alunos 

com necessidades educativas especiais, esquecendo-se que está ela mesma 

completamente pauperizada em termos de recursos, está desequipada, está 

desintrumentalizada, perdendo cada vez mais as condições necessárias para o 

exercício de sua função social de promover o acesso ao conhecimento aos 

alunos das classes populares. Em suma a escola pública é hoje em espaço de 

exclusão, seja por sua ausência de condições concretas, seja por que: 

 

                                                                       “... em 1993 (IBGE) 5,2 da 

população ocupada era constituída de 

crianças entre 10 e 14 anos (3,4 milhões); 

outros 6,5% de adolescentes entre 15 e 

17 anos (4,3 milhões) também estavam 

empregados. Os dados apurados até 

1990 mostram que 46,4% daqueles com 

idade dentre 10 e 14 anos e 77,3%, entre 

15 e 17 anos cumpriam jornada igual ou 

superior a 8 horas diárias.” (ABICALIL, 

1996)”. 

 

 Nas análises governamentais geralmente não se considera que: 

 “Além desse contingente precocemente absorvido pelo mercado de 

trabalho, o empobrecimento da população somado a outras condições 

estruturais e conjunturais, têm contribuído para o afastamento de crianças e 

adolescentes da escola” (APUBH, 1997). 
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 Outros fatores ainda têm que ser reconsiderados para que analise do 

processo de exclusão na escola pública; nesse conjunto de fatores é 

imprescindível não omitir os mecanismos de regulação públicos que 

redimensionam o papel do Estado. 

 “A ordem é a redução de custos: diminuição de gastos globais referentes 

aos docentes (salário, formação), aumento do número de alunos por classe, 

instituição de turmas múltiplas, utilização mais racional dos prédios escolares, 

desenvolvimento de outras formas de financiamento (e novas formas de apoio 

comunitário).” (SAVIANI, 1997). 

 Em termos pedagógicos, não há dúvida que a escola pública ganharia 

em qualidade para todos os seus alunos se as condições necessárias para um 

trabalho que ampliasse suas abordagens de forma a garantir o acesso ao 

conhecimento a todas as pessoas, mesmo que tivessem elas as mais 

diversificadas características. Na realidade reside aí um dos mais válidos 

argumentos para a defesa da inserção do aluno com necessidades educativas 

especiais no ensino regular: não mais se conceber que a melhor 

instrumentalização da escola se deva dar somente quando esta se destinar aos 

casos especiais, mas sim em qualquer situação. O que se deve buscar é uma 

escola plena de oportunidades educativas significativas para todos os alunos, 

sobretudo os advindos das camadas populares onde o acesso aos bens 

culturais da sociedade está prejudicado por uma estrutura social injusta e 

excludente. Essa ampliação de condições, entretanto, não daria conta das 

especificidades de várias necessidades educativas especiais, que só podem 

ser devidamente atendidas em escolas especiais. 

 A resistência aos processos de desrensponsabilização do Estado em 

relação às questões sociais, a ser exercida por todos quantos defendem uma 

escola pública de qualidade para todos os cidadãos brasileiros, não implica em 

negar a positividade de inserção de pessoas com necessidades educativas 

especiais no sistema regular de ensino. A desconsideração pelos aspectos 

qualitativos da escola pública é que deve ser objeto das discussões e das 

ações de resistência pela sociedade como um todo, envolvendo pais, 

educadores, profissionais da infância, dirigentes de escolas, enfim, de todos os 

segmentos do sistema educacional. 
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 É preciso ter consciência de que nesta experiência dos órgãos públicos 

voltados para a racionalização dos custos da escola pública, no intuito de 

atender a cartilha do Estado Mínimo, está em jogo um processo de perda de 

direitos de sociedade como um todo, mas, sobretudo das crianças e 

adolescentes brasileiros, nos quais as marcas que esse processo deixará em 

suas vidas pode não ter uma retomada possível.   

 

1.2 INCLUSÃO E INTEGRAÇÃO 

 

              Debates são estabelecidos sobre a inserção de alunos com deficiência 

no ensino regular: inclusão e integração. Este assunto cria inúmeras e 

infindáveis polêmicas, provoca as corporações de professores e de 

profissionais da área da saúde, “mexe” com as associações de pais, afeta os 

professores da educação especial. 

 Integrar é o ponto de vista de convergência do processo educacional, 

para a qual todos e todas as ações educativas deveriam estar dirigida. 

(MANTOAN, 1997)4 

           Segundo Peter MITTLER (2003, pg. 34), as diferenças entre integração 

e inclusão não podem ser autoritariamente resumidas porque não há, nesse 

estágio, um consenso suficiente para justificar isso. 

 Esta questão da integração e inclusão, nas quais trazemos para 

discussão, reforça ainda mais a vigência do paradigma tradicional dos serviços, 

pois mesmo defendendo a integração, muitos continuam a reafirmá-la, isto por 

não se ter um entendimento adequado desses dois vocábulos, sendo estes 

empregados para expressar situações de inserção diferentes, mesmo tendo um 

significado semelhante, divergem para a consecução de suas metas. 

 SASSAKI 5(1998) enfatiza que a integração consiste num esforço 

unilateral das pessoas deficientes e de quem abraça a causa da inserção social 

no sentido de se preparar como um pré-requisito, para ser modificada a partir 

do entendimento de que ela é que precisa ser capaz de atender às 

necessidades de seus membros. 

 
4 MANTOAN, Maria Tereza Engler. A integração de pessoas com deficiência, São Paulo: MEMNON, 1997. 
5SASSAKI, Roneu K. Inclusão: Construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro. WVA, 1998 



 

 10  

 Há autores que utilizam a palavra integração com o sentido de inserção 

da pessoa deficiente preparada para conviver na sociedade e integração total 

ou plena no o sentido de inclusão. Outros, ainda utilizam apenas a palavra 

integração, tanto no sentido de integração como de inclusão e há quem utilize 

ambas com o mesmo sentido.  

                          Reiterando MAZZOTTA (1997)6, a integração ocorre em três 

dimensões: 

 “Integração Física”  – que implica na reeducação da 

“distancia física ou especial” entre os deficientes e os 

outros alunos e no tempo de permanência dentre eles. 

“Integração Funcional”  – implica na diminuição da 

distancia funcional que ocorre quando os alunos 

portadores de deficiência e os demais usam 

equipamentos e recursos diferentes. Portanto, a 

integração funcional consiste na utilização conjunta dos 

recursos educacionais existentes.  

“Integração social” – a qual supõe o estabelecimento de 

relações sociais entre os alunos deficientes no grupo e os 

demais alunos e não considera somente a presença física 

da criança deficiente no grupo de crianças normais, 

sendo, dessa forma, psicologicamente mais significativa 

para estes, pois diminui a distancia física, dificultando o 

contato e propiciando um sentimento de isolamento. A 

integração social envolve a “integração” frente à 

comunidade; e a “assimilação” a partir da aprovação da 

criança deficiente como elemento participante e aceito no 

grupo através das relações regulares e espontâneas de 

forma a colaborar para que o aluno portador de deficiência 

se sinta como parte natural do grupo. 

  

   
6 MAZZOTTA, M.J.S. Atitude da escola frente à integração do portador de deficiência. SPINSIGHT, 2000. 
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Para MANTOAN (1997)7, integração é uma alternativa em que tudo se 

mantém nada se questiona dependendo assim da adaptação do aluno as 

opções do sistema escolar, em sala regular, em uma classe especial ou 

mesmo em uma instituição especializada. Já a inclusão é não deixar ninguém 

fora do sistema escolar, sendo mais radical quanto á isso, de forma que a 

adaptação será do sistema solar, terá que se ajustar às particularidades dos 

alunos. 

 A partir de então, podemos compreender que a inclusão escolar envolve, 

primordialmente, uma mudança de atitude face ao outro: que não é mais um 

individuo qualquer, com o qual topamos simplesmente na nossa existência ou 

convivemos certo tempo. O outro é alguém essencial para a nossa constituição 

como pessoa. 

 Para MANTOAN7 (1997), não deve haver apenas uma adaptação e sim 

a elaboração de um currículo que atenda a capacidade diversificada de cada 

um dos alunos, tornando-se um programa igual para todos, indistintamente, ou 

seja, simplesmente ter uma classe especial, numa escola regular não significa 

uma fusão, mas uma justaposição de recursos. 

A autora ressalta a complexidade voltada à questão da integração da 

pessoa deficiente mental, pois essa precisa passar desde o conceito em si de 

deficiência mental até mesmo suas implicações sob o ponto de vista pessoal e 

social. Dessa maneira, a integração ultrapassa todos estes aspectos chegando 

até a questão ética que visa à transformação de seres humanos menos 

favorecidos, de indivíduos a margem do processo social, sem quaisquer 

chances de reversão do quadro. 

 Dentre as inúmeras dificuldades existentes dentro da construção da 

nova escola brasileira – a escola inclusiva, aberta às diferenças, é importante 

ressaltar que uma das mais problemáticas questões é a insegurança dos pais 

no momento em que imaginam seus filhos nesta escola. Isso acontece, pois 

nesse caso não se trata apenas de uma posição pessoal e sim o fato de 

enfrentar um paradigma que está imposto e vem sido alimentado durante anos 

e anos, no qual os filhos com e sem deficiência são discriminados. No entanto,  

cabe aos próprios pais lutarem pelas garantias do direito de seus filhos serem 

educados em uma escola para todos, competente e acolhedora. 
7 MANTOAN, Maria Tereza Elgler. A integração de pessoas com deficiência, São Paulo: MEMNON, 1997. 
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 MANTOAN defende a idéia de que, para que haja a inclusão da criança 

deficiente no sistema educacional é necessário vencer uma série de barreiras, 

como a pedagógica, a arquitetônica e a administrativa, o que acaba dificultando 

ainda mais tal processo inclusivo. 

 Sob a perspectiva de que a implicação crítica, na qual coloca o individuo 

dentro de uma história de assuntos sociais, pode-se evidenciar ponto 

insignificante nos regimes de verdade, identificando, portanto, lugares 

potenciais de transformação. Este aspecto reflexivo deve servir como uma 

pequena contribuição para que a Educação Especial, concebida parte 

integrante da Educação Brasileira, possa se constituir, cada vez mais, em fator 

significativo para a integração social produtiva e individualmente satisfatória por 

sua existência.  

 Ela faz apontamentos no sentido de garantir a questão da integração \ 

inclusão das pessoas portadoras ou não de deficiência, mas para tanto se faz 

necessário uma conscientização entre os que são considerados “normais” e 

dos próprios portadores de deficiência. Este processo implica na questão do 

cumprimento dos seus deveres e direitos diante de um grupo social, agindo 

como participantes ativos de um processo histórico e cultural. 

 Conforme MAZZOTTA (1994), integrar ou incluir não implica 

simplesmente em extinguir ou retirar os serviços de auxílios especiais de 

educação. “É na relação concreta entre o educando e a educação escolar que 

se localizam os elementos que possibilitam decisões educacionais mais 

acertadas, e não somente no aluno ou na escola” (MAZZOTTA, 1998, P.25). 8 

 Com relação às atitudes da instituição escolar diante da inclusão, da 

integração e da segregação do portador de deficiência e dos alunos com 

necessidades educacionais especiais, MAZZOTTA (1998)8 enfatiza: 

 

                                                                     

 

 

 

 

 
8 MAZZOTTA, M.J.S. Atitude da escola frente à integração do portador de deficiência. SPINSIGHT, 2000 
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     “Elas dependam essencialmente da 

concepção de homem e de sociedade 

que seu membros concretizam nas 

relações que estabelecem dentro e 

fora do âmbito escolar... A integração e 

a inclusão de qualquer cidadão, com 

necessidades especiais ou não, são 

condicionadas pelo seu contexto de 

vida, ou seja, dependem das 

condições sociais, econômicas e 

culturais da família e da sociedade. 

Dependem, pois, da ação de cada um 

e de todos nós.” (MAZZOTTA, 1998, P 

54). 

 

  Retomando os estudos realizados por MANTOAN, consideramos que 

estes são de grande valia para a educação especial, pois problematiza, procura 

solucionar e fornece bases para tal. Eles também são interessantes, pois 

possuem como idéia global à inclusão como uma conseqüência da 

transformação do ensino regular e do aprimoramento de suas práticas.    

 

1.3 – REFLETINDO SOBRE INCLUSÃO/ EXCLUSÃO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 Integração/Inclusão: refletindo sobre estes conceitos. A história é, 

geralmente, a melhor mestra. Pensar historicamente nos ajuda a compreender 

a gênese e o movimento dos processos estudados. Lancemos mão da história, 

então, para entender a integração/inclusão/exclusão da pessoa com deficiência 

mental. 

 Refletir sobre os fundamentos da educação inclusiva significa analisar o 

que está na base, apóia, e mesmo que não tenhamos consciência, que não 

A diversidade é parte da natureza humana e que só uma sociedade 
que aprender a lidar com esta diversidade poderá se considerar, 
efetivamente, uma sociedade democrática” (CELINA CAMARGO 
BARTALOTTI). 
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tenhamos obrigação de trabalhar em sala de aula – está presente e de alguma 

forma regula nosso trabalho. 

 Segundo SASSAKI (1997), a inclusão é um processo interativo, e é uma 

possibilidade que se abre para o aperfeiçoamento da educação escolar e para 

o beneficio de todos os alunos com ou sem deficiência (deficiência entendida 

como portadores de necessidades especiais). A educação inclusiva diz respeito 

a um sistema educacional que dê respostas educacionais com qualidade 

permitindo reconhecer seus direitos e deveres, sendo que a escola deve ser 

um espaço privilegiado para que o educando adquira a conquista e o exercício 

da cidadania. 

 As pessoas com deficiência mental têm sido consideradas demônios, 

criaturas de Deus, seres amaldiçoados, videntes, quase animais, pobres 

coitados, doentes, etc. São muitos os valores atribuídos à deficiência e não é 

objetivo deste artigo uma retomada cronológica ( primorosamente realizada por 

Pessotti, 1984). O que aqui nos interessa observar é que, com Deus ou com 

Demônio, nos hospitais ou nos oráculos, a pessoa com deficiência mental 

sempre esteve no lugar diferente, daquele que não é como os outros. E, mais 

do que isso, sempre se atribuiu a esta diferença um valor que, invariavelmente, 

está ligado a atributos do sujeito; quer dizer, a deficiência é algo que pertence, 

exclusivamente, ao sujeito que a sofre (e o uso desta palavra é totalmente 

intencional aqui) e, quando muito, à sua família, e que lhe determina um lugar 

social definido: o espaço do outro, aqui entendido como estranho, diferente, 

excepcional. 

 Reiterando MAZZOTTA (1997), pode-se dizer que há uma tendência a 

caracterizar as pessoas portadoras de deficiência de forma negativa, essa 

atitude conforme observa o autor, leva a uma generalização e a pessoa passa 

a ser confundida com sua deficiência e não como portadora da mesma, e 

conseqüentemente, é tida como incapaz. 

 O que a história nos mostra é que, aos poucos, as questões 

relacionadas à deficiência mental foram sendo retiradas (se bem que nunca 

totalmente) das mãos da religião e do misticismo e colocadas nas mãos da 

medicina e da ciência: de atributo divino a desvio biológico. Mais recentemente, 

com o avanço dos estudos da sociologia, principalmente aquele que buscam 

na sociedade a compreensão da individualidade, surge a concepção de 
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deficiência como construção social. Tal perspectiva, se tomada radicalmente, 

sustenta-se com dificuldade no meio científico, frente à constatação objetiva 

dos aspectos orgânicos/estruturais da deficiência mental. No entanto, 

atualmente, dificilmente encontraremos um estudioso sério que se aventura a 

negar o papel do meio social na configuração da condição da pessoa com 

deficiência mental. 

 Olhar a deficiência mental como um desvio biológico, doença, traz 

implícito que esta é um problema do sujeito, e, portanto, é este sujeito que 

deve ser tratado. Tendo como parâmetro a normalidade (que nem sempre 

corresponde ao parâmetro estatístico de norma, mas muitas vezes a um 

parâmetro ideológico do que é ideal), os programas de reabilitação esforçam-

se pela cura (geralmente improvável, ou pela maior aproximação possível com 

o que é considerado normal). 

 É um processo contraditório: ao mesmo tempo em que a deficiência é a 

justificativa do tratamento, a sua negação (pela busca da cura) é a base deste 

mesmo tratamento. Negar a diferença através de processos que, na verdade, a 

valorizam como atributo essencial do sujeito: nesta contradição os processos 

de reabilitação para a integração semeiam seu próprio fracasso. 

 Reabilitar para integrar... Adequar! Partindo desde princípio, a sociedade 

parece perfeitamente organizada e adequada. Cabe ao sujeito (reabilitando) 

esforçar-se para alcançar o direito de integrar-se a ela. Qualquer profissional 

que participe desses processos sabe que esta meta de integração raramente é 

alcançada. É no bojo destas contradições que se afirma o movimento da 

Inclusão Social. Seu principal pressuposto é o de que a diversidade é parte da 

natureza humana e que só uma sociedade que aprender a lidar com esta 

diversidade poderá se considerar, efetivamente, uma sociedade democrática 

(VASCH, 1981). 

 Conforme estudos realizados por SASSAKI (1997, Pág.17)9, o 

movimento de inclusão tem por objetivo a construção de uma sociedade 

realmente para todas as pessoas, sob a inspiração de novos princípios, dentre 

os quais se destacam: Celebração das diferenças; Direito de pertencer; 

 
 

9 SASSAKI, Romeu K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro, WVA, 1997. 
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 Valorização da diversidade humana; Solidariedade humanitária e Igual 

importância das minorias, cidadania com qualidade de vida. 

 Em 1994 a ONU (Organização das Nações Unidas) faz publicar a 

Declaração de Salamanca sobre princípios, política e práticas em Educação 

Especial. Este tem sido um documento-guia. Pensar inclusivamente implica 

acreditar que não apenas a pessoa com deficiência mental deve modificar-se 

para participar da sociedade, mas também esta deve modificar-se para 

receber, em situação de igualdade, todos os seus cidadãos. 

Neste ponto, cabe uma reflexão sobre os conceitos de diferença, 

igualdade/desigualdade e diversidade, para a qual as palavras de Herbert de 

Souza são esclarecedoras: Desigualdade deriva de um tipo de privação social, 

por exemplo, quando um é rico e o outro é pobre. Isso não significa que os dois 

sejam diferentes, mas que, diante da riqueza, um tem e o outro não tem. Um 

está incluído naquele benefício e o outro está excluído. 

A igualdade e a desigualdade são princípios éticos. A diferença não se 

relaciona necessariamente com a ética. Uma pessoa pode ser diferente da 

outra, e não ser desigual. O princípio da diversidade consiste em admitir que as 

pessoas possam ser iguais e, ainda, assim, ter atitudes e práticas diferentes. 

(Souza e Rodrigues, 1994, p.27).   

 É sobre o princípio da igualdade que se assenta o movimento da 

Inclusão Social. É importante que se entenda que respeito à diversidade, à 

diferença, não é negação de necessidades especiais. Respeitar a pessoa com 

deficiência mental é, também, oferecer a ela todas as possibilidades de 

desenvolvimento, inclusive aquelas construídas a partir dos processos 

clássicos de reabilitação. O que não se pode aceitar, neste momento histórico, 

é a idéia de reabilitar para integrar. Não há mais esse tempo de espera: a 

participação na sociedade é um processo simultâneo aos programas 

conhecidos como de reabilitação (ou habilitação). 

 

1.4 – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E OS DESAFIOS DA INCL USÃO 

 

 No Brasil, a grande maioria dos 17 milhões (SASSAKI, 2003a) ou dos 

24,5 milhões (FERREIRA, 2002) de pessoas com deficiência tem sido excluída 

de todos os setores da sociedade, sendo-lhes negado o acesso aos principais 
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benefícios, bens e oportunidades disponíveis às outras pessoas em todas as 

área de atividade, tais como educação, saúde, mercado de trabalho, lazer, 

desporto, turismo, artes e cultura. Esta afirmação, que se apresenta como uma 

denúncia consta em diversos documentos, emoções, relatórios, palestras etc. 

 Neste sentido, a situação das pessoas com deficiência em nosso país 

não é diferente da que ocorreu e continua ocorrendo em outras partes do 

mundo. A história é praticamente a mesma, tanto no espaço quanto no tempo. 

 Na educação inclusiva as interações sociais são favorecidas pelas 

trocas afetivo-emocionais, o desejo de superar as dificuldades e a busca por 

novas aprendizagens, servem de apoio e estimulo para superar os obstáculos. 

 

1.4.1 – A EXCLUSÃO SOCIAL 

 

 A exclusão social de pessoas com deficiência ocorria, antigamente, em 

seu sentido total – elas eram excluídas da sociedade para qualquer atividade 

porque eram consideradas inválidas. A palavra “inválidas” significa “sem valor”. 

Assim, as pessoas com deficiência seriam inválidas, ou seja, sem utilidade 

para a sociedade e incapazes para trabalhar, características estas atribuídas 

indistintamente a todas as pessoas que tivessem alguma deficiência 

(SASSAKI, 2003, p.31). 

 Se em algumas culturas as pessoas com deficiência eram simplesmente 

eliminadas, em outras, adotava-se a prática de interná-las em grandes 

instituições de caridade, junto com doentes e idosos. Essas instituições eram 

em geral muito grandes e serviam basicamente para dar abrigo, alimento, 

medicamento e alguma atividade para ocupar o tempo ocioso (SASSAKI, 1997, 

p.1). 

 Nenhuma atenção educacional era provida às pessoas com deficiência, 

que também não recebiam outros serviços. A sociedade simplesmente 

ignorava, rejeitava, perseguia e explorava estas pessoas, então consideradas 

“possuídas por maus espíritos ou vítimas da sina diabólica e feitiçaria”. 

(JONSSON, 1994, p. 61). 

 Segundo AGÜERO (1956, p. 18), nas antigas culturas, as crianças 

fisicamente deformadas eram deixadas no deserto ou abandonadas nas 



 

 18  

florestas, onde morriam de fome ou devoradas pelos animais. Na Índia, 

lançavam-nas no rio Ganges. 

 No extremo oposto, outros grupos consideravam a deficiência como 

sinal de distinção, a qual trazia para a pessoa um privilégio especial. Esta 

maneira de pensar levava-os a poupar essa pessoa (SASSAKI, 1963, P. 46). 

 Encontram-se em MC GOWAN e PORTER (1968, p.5) alguns registros 

históricos sobre alguns povos que tinham comportamentos discriminatórios em 

relação às pessoas com deficiência. Por exemplo, EDMONDS (1929, p.82 

apud Temkin, 1945, p.7) relata que Teofrasto no século 4º escreveu que 

quando uma pessoa “vê um louco ou epilético, ela se arrepia e cospe no peito 

dele”. EDMONDS cita que freqüentemente a doença e o defeito físico 

marcavam a pessoa como um pecador. 

 Para GELLMAN (1959, p.4), o preconceito contra a pessoa com 

deficiência por parte de pessoas não-deficientes pode ser atribuído a três 

mecanismos geralmente inconscientes: a) Uma crença em que a anormalidade 

física é um castigo por um mal e, portanto, a pessoa com deficiência é má e 

perigosa; b) uma crença em que uma pessoa com deficiência foi injustamente 

castigada e por isso ela está sob compulsão para praticar um ato maldoso para 

equilibrar a injustiça e, portanto, ela é perigosa; c) a projeção dos impulsos 

inaceitáveis das próprias pessoas sem deficiência sobre a pessoa com 

deficiência e, portanto, ela é má e perigosa. 

 Afirma GELLMAN que, o preconceito contra pessoas com deficiência 

existe em todos os níveis socioeconômicos e em todas as regiões dos Estados 

Unidos da América. Ele acredita que as raízes do preconceito são formadas 

por: (a) costumes e normas sociais; (b) práticas de educar crianças que 

enfatizam a normalidade e a saúde; (c) preconceito por convite; quando a 

pessoa com deficiência tem comportamento provocador de discriminação. 

 

1.5 – UM EXEMPLO DE EXCLUSÃO: O MERCADO DE TRABALHO  

 

 Pessoas com deficiência não tinham acesso também ao mercado de 

trabalho. MORANGAS, em seu livro “Rehabilitación: Um enfoque integral” 

(1972, p. 176), nos relembra que a humanidade, num passado não muito 

remoto, considerava uma crueldade fazer com que pessoas com deficiência 
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trabalhassem. A idéia era incompatível com o grau de desenvolvimento até 

então alcançado pela sociedade. E empregar pessoas com deficiência era tido 

como uma forma de exploração que deveria ser condenada por lei. Tais 

crenças eram resultantes não só da ideologia protecionista em relação a 

pessoas com deficiência, mas também do fato de que a medicina, a tecnologia 

e as ciências sociais ainda não haviam descoberto as possibilidades 

laborativas das pessoas com deficiência (Sassaki, 1986, p.17). 

 Mais recentemente, as pessoas com deficiência têm sido excluídas do 

mercado de trabalho por outros motivos como, por exemplo: falta de 

reabilitação física e profissional, falta de escolaridade, falta de meios de 

transporte, falta de apoio das próprias famílias e falta de qualificação para o 

trabalho. 

 Se a pessoa com deficiência não estiver profissionalmente qualificada, 

isto pode gerar uma importante barreira para ela obter um emprego, mas há 

um outro grave problema: “a pessoa portadora de deficiência não logra 

resultados exitosos por estar distanciada das necessidades do mercado de 

trabalho, bem como dos novos processos de transformação do sistema 

produtivo” (Brasil, 1996, p.61). 

 Segundo a Organização Internacional do Trabalho, 80% das pessoas 

com deficiência nos países em desenvolvimento estão desempregados. E 20% 

estão trabalhado em “empregos precários com baixos salários, não-

qualificados, de pouca importância ou sem nenhuma proteção social”. 

 No Brasil, dos 9 milhões de pessoas com deficiência em idade de 

trabalhar, apenas 180.000 (2%) estão no mercado de trabalho. Nos EUA, a 

população em idade de trabalhar (21 a 64 anos) é composta por 159.131.544 

pessoas, dos quais 30.553.796 (ou 19,2%) são pessoas com deficiência. 

Desses 30.553.796 pessoas com deficiência, 56,6% estão empregados. Ou 

seja, há uma diferença de mais de 54% entre o Brasil e os EUA. Mesmo assim, 

os americanos com deficiência estão menos representados no mercado de 

trabalho em comparação com a população sem deficiência (dos 128.577.748 

pessoas sem deficiência, em idade de trabalhar, 77,2% estão empregados). 
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1.6 – DESAFIOS: AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

 Tem sido uma prática muito comum discutirmos e deliberarmos sobre os 

direitos das pessoas com deficiência, por vezes focalizando alguns desses 

direitos e por vezes focalizando todos os direitos de uma forma geral. 

 Como conseqüência dessa prática, decretos, leis e outros instrumentos 

formais têm surgido com certa freqüência e abundância em todo o Brasil, 

particularmente nas regiões mais desenvolvidas. 

 Na mesma extensão e na mesma profundidade, temos gerado políticas 

públicas em resposta às necessidades das pessoas com deficiência. Cada 

política pública foi formulada grandemente fundamentada em decretos e leis, 

assim como em declarações e recomendações de âmbito internacional. E cada 

política pública tem refletido os valores e paradigmas vigentes em 

determinados lugares e tempos, assim registrando as mudanças de 

mentalidade que ocorreram ao longo da história. 

 Todos nós estamos vivendo o mais desafiador de todos os tempos. São 

muitos os desafios. Pois desta vez não podemos atualizar nossas políticas e 

leis simplesmente definindo melhor alguns dos direitos das pessoas com 

deficiência e simplesmente acrescentando mais um ou dois direitos. Não se 

trata mais de darmos um retoque à nossa legislação como se devêssemos tão 

somente maquiar e disfarçar as lacunas e as imperfeições em torno dos 

referidos direitos. 

 Desta vez precisamos mudar o prisma pelo qual olhamos os direitos já 

ordenados e aqueles que desejamos acrescentar. Precisamos substituir 

totalmente o paradigma que até então temos utilizado, até mesmo 

inconscientemente, em nossos debates e deliberações. 

 

 

1.6.1 – DESAFIOS A SEREM SUPERADOS 

 

� Substituir o paradigma da integração social: 

Vamos substituir o paradigma da integração social, que nos guiou por 

mais de 50 anos na elaboração de políticas e leis e na criação de programas e 
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serviços voltados ao atendimento das necessidades especiais de pessoas com 

deficiência. 

O paradigma da integração social consiste em adaptarmos as pessoas 

com deficiência aos sistemas sociais comuns e, em caso de incapacidade por 

parte de algumas dessas pessoas, criarmos sistemas especiais separados 

para elas. Neste sentido, temos batalhado por políticas, programas, serviços e 

bens que garantissem a melhor adaptação possível das pessoas com 

deficiência para que elas pudessem fazer parte da sociedade. 

Por este paradigma, a sociedade continua basicamente a mesma em 

suas estruturas e serviços oferecidos, cabendo às pessoas com deficiência 

serem capazes de adaptar-se à sociedade. 

Este paradigma não mais satisfaz a compreensão que adquirimos 

recentemente a respeito de como deve ser a sociedade ideal não somente para 

pessoas com deficiência como também para todas as demais pessoas. 

 

� Implementar o paradigma da inclusão social: 

O paradigma da inclusão social consiste em tornarmos a sociedade toda 

um lugar viável para a convivência entre pessoas de todos os tipos e condições 

na realização de seus direitos, necessidades e potencialidades. Neste sentido, 

os adeptos e defensores da inclusão, chamados de inclusivistas, estão 

trabalhando para mudar a sociedade, a estrutura dos seus sistemas sociais 

comuns, as suas atitudes, os seus produtos e bens, as suas tecnologias etc. 

em todos os aspectos: educação, trabalho, saúde, lazer, mídia, cultura, 

esporte, transporte etc. 

Este paradigma já serviu de base para a aprovação de diversos 

instrumentos legais, assim como de várias declarações e recomendações 

mundiais. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, existe desde 1990 a 

Lei dos Americanos com Deficiência (mais conhecida como ADA 1990), que ao 

longo dos últimos anos vem sendo estudada e adaptada em outras partes do 

mundo. No âmbito mundial, já foi aprovado um grande número de documentos 

que defendem a inclusão social das pessoas com deficiência. 

E quando hoje examinamos com maior cuidado as políticas públicas, os 

decretos e as leis, sentimos a urgente necessidade de procedermos à sua 

atualização por motivos os mais diversos: 
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Por exemplo, podemos achar que as diversas políticas sociais estão se 

sobrepondo em alguns pontos ou apresentam lacunas, ou então algumas de 

suas linhas de ação estão em conflito ideológico com as novas situações, ou 

então parecem uma colcha de retalhos. 

A atualização das políticas públicas, assim como a elaboração de novas 

políticas públicas, segundo Peter Mittler devem passar, portanto, pelo prisma 

da inclusão social a fim de que possamos ter a garantia de que estamos no 

rumo certo diante das novas tendências mundiais no enfrentamento dos 

desafios da diversidade humana e das diferenças individuais em todos os 

campos de atividade humana.  

Devemos ser atentos para não perpetuarmos, nas novas políticas 

públicas, certas práticas geradas sob o paradigma da integração social, tais 

como: criação de subsistemas separados para pessoas com deficiência 

(escolas especiais, classes especiais, brinquedos separados em parques de 

diversões etc.), aceitação de cotas específicas para pessoas com deficiência 

(reserva de vagas em concursos, reserva de vagas no mercado de trabalho, 

reserva de funções exclusivas, reserva de assentos em transportes coletivos, 

certa porcentagem de transportes coletivos adaptados etc.). Tais práticas são 

segregativas, discriminatórias e reforçadoras de estigmas, entre outros 

aspectos negativos. Em vez de separarmos pessoas em guetos ou delimitar 

espaços comuns através de cotas, é necessário exigirmos a não discriminação 

das pessoas e a disponibilidade de espaços 100% acolhedores em todos os 

sistemas gerais (PETER MITTLER, 2003, pg. 122). 

 Precisamos educar a sociedade para que ela adote a visão 

inclusivista na elaboração e prática das políticas públicas em torno dos direitos 

e necessidades de todos os segmentos populacionais. 

 No processo de aperfeiçoamento das políticas públicas e da 

legislação, há que se levar em consideração a nova classificação das 

deficiências, aprovada pela 54 Assembléia Geral da Organização Mundial da 

Saúde em 22 de março de 2001, substituindo a Classificação Internacional de 

Impedimentos, Deficiências e Incapacidades, de 1980. O novo documento 

chama-se Classificação Internacional de Funcionalidade, Deficiência e Saúde – 

CIF, (OMS, 2001). 
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. Incluir TODAS as pessoas 

Quando falamos em inclusão social, não nos referimos exclusivamente 

às pessoas com deficiência. Estamos falando de todas as pessoas até então 

excluídas dos sistemas sociais comuns e que, a partir de agora, precisam estar 

incluídas mediante a adaptação da sociedade às necessidades e 

peculiaridades especificas de todas as pessoas. Isto nos traz à presença dos 

princípios da inclusão social, dentre os quais citamos os seguintes: Celebração 

das diferenças, direito de pertencer, valorização da diversidade humana. 

A celebração das diferenças significa que as diferenças são bem-vindas, 

são atributos, implicam em maneiras diferentes de se fazer as coisas, muitas 

vezes necessitam tecnologias específicas e apoios especiais. 

O direito de pertencer significa que ninguém pode ser obrigado a 

comprovar sua capacidade para fazer parte da sociedade. 

A valorização da diversidade humana significa que a sociedade se 

beneficia com o fato de ser composta por uma tão variada gama de grupos 

humanos. A sociedade precisa da contribuição única que pessoas e grupos de 

pessoas podem dar para o enriquecimento da qualidade de vida de todos. 

Assim, olhando as coisas pelo paradigma da inclusão social, geraremos 

idéias e pontos de vista que respeitam esses princípios e suas implicações. 

Um outro aspecto importante no paradigma da inclusão social consiste 

no papel das pessoas dentro do processo de mudanças sociais. As políticas, 

os programas, os serviços e as práticas sociais não podem ser simplesmente 

disponibilizados a determinados segmentos populacionais. Estes segmentos 

devem participar do desenvolvimento, da implementação, do monitoramento e 

da avaliação desses programas e políticas. 

A esta participação damos o nome de empoderamento, que é o uso do 

poder pessoal para fazer escolhas, tomar decisões e assumir o controle da 

situação de sua vida. Compõem o conceito de empoderamento os conceitos de 

independência, autonomia e autodeterminação de cada pessoa ou grupo de 

pessoas. 

Numa perspectiva inclusiva, um novo conceito de inteligência passa a 

ocupar o lugar da velha teoria da inteligência única. Estamos utilizando agora a 

teoria das inteligências múltiplas, segundo a qual todos os seres humanos 

possuem pelo menos oito inteligências: musical, lógico-matemática, verbal-
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linguistica, interpessoal, corporal-cinestésica, visual-espacial, naturalista e 

espiritual. A participação de qualquer pessoa, mesmo daquelas com deficiência 

mais comprometida, torna-se possível graças ao uso das diversas inteligências 

que possuímos. Assim, não mais classificamos as pessoas como tendo 

“inteligência acima da média”, “inteligência abaixo da média” e “inteligência 

zero”. De acordo com a teoria das inteligências múltiplas, todas as pessoas são 

inteligentes, cada uma a seu modo, pois é única a composição dos níveis de 

desenvolvimento das nove inteligências combinadas com o estilo de 

aprendizagem de cada pessoa. 

 

. Redefinir o papel das pessoas com deficiência 

 

As pessoas com deficiência precisam preparar-se para assumir 

plenamente o seu papel na sociedade inclusiva. E como devem atuar os 

conselhos paritários governamentais, os órgãos paritários não governamentais 

e as associações que reúnem pessoas com deficiência na construção de uma 

sociedade inclusiva? De que maneira elas podem preparar pessoas com 

deficiência para participarem ativamente desta sociedade? 

 Em primeiro lugar, a sociedade inclusiva é o tipo de sociedade 

que todos queremos. Muitas sociedades, no Brasil como em outras partes do 

mundo, estão tornando-se inclusivas. Em segundo lugar, pessoas com 

deficiência que já atingiram o entendimento do que é inclusão e que possuem 

um perfil inclusivista estão, sim, preparadas para exercer o sue papel não só 

numa sociedade já inclusiva, mas também naquelas que estão sendo 

envolvidas no processo de tornarem-se inclusivas. Portanto, a maioria das 

pessoas com deficiência necessita ter oportunidade de praticar a inclusão a fim 

de atingirem a sua prontidão para entender e aceitar o novo paradigma. 

Os conselhos, as coordenadorias, as associações em geral, dos quais 

participem pessoas com deficiência, podem e devem provocar um impacto 

positivo entre seus membros e perante a sociedade, decidindo trabalhar para o 

desenvolvimento de situações inclusivas. Esse trabalho consiste em: coletar, 

discutir e disseminar literatura sobre conceitos inclusivistas, tais como: 

autonomia, independência, empoderamento, equiparação de oportunidades, 

inclusão social, modelo social da deficiência, rejeição zero e vida independente. 
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Organizar e realizar eventos educativos a respeito do paradigma da inclusão. 

Coletar, publicar e distribuir experiências de vida de pessoas com deficiência 

que fundamentem o valor da inclusão e da sociedade inclusiva. Inserir-se em 

órgãos governamentais e não-governamentais para influir na elaboração de 

políticas sociais que fomentem a prática da inclusão em todos os sistemas 

gerais da sociedade. Implantar programas e serviços em todas as 

comunidades visando ao atendimento de pessoas com deficiência, seus 

familiares e a população como um todo em suas necessidades de mudança 

para o paradigma da inclusão. 
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CAPÍTULO 2 

Este capítulo pretende explorar o conceito de Deficiência Mental, por meio de 

informações quanto a construção histórica do conceito, às etiologias das 

deficiências, elucidar as diferentes traduções que influenciam nos termos, 

como realizar o diagnóstico de uma criança portadora de necessidades 

educativas especiais. 

 

2.1- EXPLORANDO A CONCEITUAÇÃO DE DEFICIÊNCIA MENTA L 

  Conforme estudos realizados por LEITE (2003)12 em artigo para o jornal, 

e por meio das orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde) que foi 

possível tornar mais amplo o conceito de incapacidade mental no fim de 2001. 

O novo entendimento, que começa a tomar força agora no país, leva em conta 

as condições ambientais e sociais em que vive o indivíduo e suas limitações.  

 Assim como afirma Cássia Maria Buchalla (2001),13, 

A classificação é um instrumento para conhecer, acompanhar e avaliar a 

recuperação do paciente em reabilitação. Mas não é só isso. Ela pode ser um 

excelente instrumento legal, para definir direitos e garantir cidadania, para 

educação da população e para planejar ações de saúde e mesmo a legislação.    

Salienta MAIOR (1999) que as deficiências têm uma diversidade muito 

grande, e a classificação auxilia no diagnóstico.  

BUCHALLA (2001) destaca, no entanto, que é importante não criar 

expectativas excessivas em torno da aplicabilidade da classificação. Como ela 

é um instrumento, depende de políticas específicas para se implementada. A 

nova classificação também não cria um indicador por meio do qual profissionais 

poderiam consultar para imediatamente determinar a condição de uma pessoa.    

 A cada momento que forem realizadas novas pesquisas, serão 

descobertas outras classificações que auxiliarão num diagnóstico mais preciso, 

visto que os avanços tecnológicos vêm colaborando para esses estudos. 

12 FABIANA LEITE – É repórter e escreve artigos para a Folha de São Paulo, publicado em 2003 

13 Cássia Maria BUCHALLA(2001), faz parte da equipe que trabalha na tradução da classificação, no 

Centro Colaborador da OMS para a Família de Classificações Internacionais, que funciona na faculdade 

O novo entendimento leva em conta as condições ambientais e sociais 

em  que vive o indivíduo e suas limitações. LEITE (2003) 
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2.2– CONCEITO DE DEFICIÊNCIA, INCAPACIDADE E DESVAN TAGEM 

 

De acordo com uma pesquisa realizada por uma revista14 especializada 

em educação especial, constatou-se que, ao longo da história, diferentes 

teorias e definições foram elaboradas a respeito das deficiências humanas. 

Os relatos adquiridos pela revista15, contudo, parecem ter sido iniciados 

apenas a partir do século V, pois pouco se sabe sobre as pessoas com 

deficiência no período anterior à Idade Média. Hoje é possível obter 

orientações e explicações, talvez ainda não definitivas, mas ao menos mais 

sensatas, sobre a maioria das deficiências. 

O Decreto nº3298 de 20 de Dezembro de 1999, que regulamenta a Lei 

nº7853, de 24 de Outubro de 1988, dispõe sobre a Política Nacional para a 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, diz: 

 

 

 

 

 

2.2.1 – DEFICIÊNCIA  

 

 De acordo com ASSUMPÇÃO e SPROVIERI (2000)15, a deficiência é 

relativa a toda alteração do corpo ou aparência física, de um órgão ou de uma 

função, qualquer que seja sua causa. Caracteriza-se por perdas ou alterações 

que podem ser temporárias ou permanentes. 

 Segundo os autores, a deficiência representa a exteriorização de um 

estado patológico e, em princípio, reflete perturbações a nível de órgão. 

 

 

 

 

 

 

 

14 Coordenadora-geral da CORDE – Coordenação Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência. 

15 Revista “Educação & Família: deficiências”. Edição nº05, ano I. Editora Escola, 2003.  

Deficiência é toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 
psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o 
desempenho de atividades, dentro do padrão considerado normal para 
o ser humano. (DECRETO nº3298 de 20/12/1999). 
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 2.2.2 – INCAPACIDADE  

 Através de pesquisas realizadas por ASSUMPÇÃO e SPROVIERI 

(2000)16, ficou constatado que a incapacidade é relativa às conseqüências das 

deficiências em termos de desempenho e atividade funcional do indivíduo. 

Caracteriza-se por excesso ou insuficiência no comportamento ou no 

desempenho de uma atividade que se tem por comum ou normal. 

 De acordo com os autores, a incapacidade concerne às capacidades 

que, sob a forma de atividades e comportamentos opostos, ao geralmente 

consideradas como componentes essenciais da vida cotidiana. 

 

 2.2.3 – DESVANTAGEM 

Ainda dentro das pesquisas dos autores ASSUMPÇÃO e SPROVIERI (2000), 

identificou-se que desvantagem é relativa aos prejuízos que o indivíduo 

experimenta devido à sua deficiência e incapacidade; refletem, pois a 

adaptação do indivíduo e a interação dele com meio. Ela caracteriza-se pelo 

valor dado a situação ou a experiência do individuo, quando este se afasta da 

norma. 

 Assim, de acordo com os autores citados acima, a desvantagem 

representa a expressão social de uma deficiência ou incapacidade, e como tal 

reflete as conseqüências – culturais, sociais econômicas e ambientais – que, 

para o indivíduo, derivam da existência da deficiência ou da incapacidade. 

 

        2.3– O IMPACTO DA PSICOLOGIA NA CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DO 

CONCEITO DE DEFICIÊNCIA MENTAL 

 

A Psicologia, ao definir padrões, determina o modo de se relacionar com 

pessoas com deficiência mental. SOUZA (2003) 17 

 

16 ASSUMPÇÃO JÚNIOR, Francisco B.; SPROVIERI, Maria Helena. Introdução ao estudo da deficiência 

mental. São Paulo: MEMNON, 2000 

17 Márcia Imaculada de Souza é psicóloga, na qual escreve artigos para o Jornal: Folha de São Paulo 

(2003) 
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De acordo com as pesquisas realizadas por SOUZA (2003), percebeu-se 

que a sociedade caracteriza-se pela proliferação de expressões como 

valorização da diversidade, seja ela cultural, sociedade inclusiva ou inclusão 

escolar. 

No mundo das “diversidades culturais”, de uma sociedade globalizada, 

não cabem mais idéias e expressões segregadoras. Estas devem ser 

substituídas por uma nova mentalidade, por meio da instituição de outros 

discursos e novas políticas. 

A autora traz também que a educação para todos – a antiga e almejada 

extensão do direito de cidadania por meio do acesso à cultura – é considerada 

fato incontestável, a despeito de milhares de crianças estarem fora dos bancos 

escolares. 

As políticas estabelecem que sejam asseguradas “as igualdades de 

oportunidades” e a “valorização da diversidade”. Essas políticas tendem a 

“neutralizar” as diferenças e parecem proclamar que a vida no “mundo da 

diversidade cultural” deve se dar “sem diferenças ou em igualdade”. 

No mesmo cenário das “diversidades culturais” e da suposta pertinência 

de todos é que se proliferam e se transformam as discussões a respeito da 

exclusão social. Paradoxalmente, a exclusão social se apresenta, para 

SAWAIA18 (1999, P.9) como um:  

 

 

 

 

 

A autora nos traz que o tema da deficiência mental se insere em 

histórias.Histórias estas que, em diferentes épocas, esteve orientada pela 

lógica da igualdade, uma “excludente lógica de igualdade” – paradoxalmente, 

pois um dos valores mais defendidos no decorrer dos tempos, tendo em vista a 

“justiça social”. Partindo dessa “lógica de igualdade”, muitas foram as tentativas  

 18SAWAIA, Bader (org.). Artimanhas da exclusão: análise psicossocial e ética da desigualdade social. 

Petrópolis/RJ: Vozes, 1999. 

[ ... ] processo complexo e multifacetado, uma configuração de 
dimensões materiais, políticas, relacionais e subjetivas, que se efetiva 
de modo sutil e dialético, pois só existe em relação à inclusão como 
parte constitutiva dela. Mais que isso, o que na sociedade da 
diversidade se manifesta das mais diferentes formas é um processo 
que envolve o homem por inteiro e suas relações com os outros e não 
pode ser visto como uma falha [na qual deve ser combatida], ao 
contrário, ele é produto do funcionamento do sistema. 
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de compreender o fenômeno da deficiência mental. Conceituações foram 

escritas e reescritas, propostas apresentadas, efetivadas, descartadas, 

reeditadas. 

 Na escrita dessa história, a Psicologia esteve bastante presente e 

protagonizou muitas das decisões sobre o destino das pessoas com deficiência 

mental. Nesse sentido, perguntamos: Nessa história, qual foi o impacto da 

Psicologia para a construção do conceito de deficiência mental? 

 Levando em consideração o ponto de vista da autora percebemos que 

por meio doa padrões instituídos pela Psicologia, não é possível negar a 

existência de perceptíveis e reais diferenças que configuram alterações no 

funcionamento intelectual dos indivíduos. No entanto, a ciência psicológica, ao 

defini-las como normais ou anormais, adequadas ou inadequadas e propor 

formas de intervenção (em geral adaptativas), cria categorias, define um 

padrão esperado e determina formas de se relacionar com os indivíduos a 

partir de suas classificações. O que a Psicologia determina com a eleição de 

padrões de normalidade e a quem presta seu serviço, são questões que se 

delineiam ao longo da história. 

 As concepções de deficiência mental são historicamente construídas, 

orientam as ações em relação ao fenômeno a que se referem e, portanto, são 

determinantes para a constituição dos indivíduos. Dada a grande influência da 

Psicologia na educação e dadas suas contribuições para a definição de 

padrões de normalidade, entendemos que as concepções advindas dessa 

ciência encontram-se presentes, também, na legislação e diretrizes que 

definem a educação da pessoa com deficiência mental. 

 Após realizações de pesquisas por SOUZA (2003), constatou-se que a 

legislação e as diretrizes regem oficialmente práticas educativas a serem 

efetivadas com a pessoa diagnosticada como deficiente mental. Esse “legislar” 

não se restringe às práticas educativas escolares oficiais, mas as ultrapassa, 

na medida em que determinada concepção de deficiência mental – ao definir 

as ações oficiais em relação à pessoa – define, também, maneiras “oficiais” de 

conceber a deficiência e a pessoa com deficiência e, portanto, a forma de se 

relacionar com essa pessoa. 

 Nesse sentido, o percurso eleito para desenvolvimento da pesquisa 

partiu do surgimento histórico da Psicologia como ciência, suas bases e 
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implicações para a eleição de padrões de normalidade. Foram consideradas as 

diferentes posturas e atitudes diante a deficiência mental no decorrer da 

história e procurou-se delinear a trajetória da educação dessa população no 

Brasil. 

 No cenário dos anos 90 foram focadas as políticas educacionais 

“reinventadas” a partir dessa época, buscando problematizar em que medida 

as concepções de deficiência mental se alteraram e qual a participação da 

Psicologia nesse contexto de mudanças educacionais. 

 O ano de 1879 é tomado como marco histórico de fundação da 

Psicologia cientifica, com a criação do primeiro laboratório de Psicologia por 

Wilhelm Wundt, em Leipzing (CAMBAÚVA, 1988; FIGUEIREDO e SANTI, 

2000). Naquele momento histórico, um século após a Revolução Francesa, o 

capitalismo encontrava-se plenamente instaurado, a burguesia vivia um de 

seus melhores momentos e o caminho para o progresso estava perfeitamente 

aberto, com boa parte trilhada. Ao mesmo tempo e, quiçá, na mesma 

proporção do progresso e da riqueza, a miséria e a pobreza tornavam-se 

gritantes. Dada a precariedade em que vivia grande parte da população – com 

fome, pobreza e desemprego -, a injusta vida na sociedade burguesa tornara-

se ponto de pauta. 

 Em todo o período de desenvolvimento da sociedade capitalista as 

ciências foram chamadas para contribuir com o progresso. Descobertas, 

técnicas, conhecimentos eram necessários e importantes para o 

aprimoramento das indústrias, para a expansão territorial e comercial, para o 

controle da natureza e combate às doenças. 

 Portanto, podemos perceber que enquanto as ciências naturais eram 

chamadas a controlar a natureza e criar métodos para assegurar o progresso, 

as ciências humanas, nascidas ao final daquele século, eram chamadas para 

controlar e prever processos sociais e individuais a fim de assegurar e 

legitimar, também, o progresso da sociedade em prol de alguns. 

 Dessa forma, se as condições de vida na sociedade burguesa revelam 

um quadro paradoxal de máxima riqueza e máxima miserabilidade, o momento 

comportava tanto a crença na ascensão social e nas conquistas pelo mérito 

pessoal, quanto a miserabilidade e falta de perspectivas de um contingente 

cada vez maior. 
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 2.3.1 – ENCONTRO DA PSICOLOGIA E DA EDUCAÇÃO 

 

Segundo estudos realizados por SOUZA (2003)20, ficou constatado que 

há uma ampliação do atendimento educacional trazendo mais uma categoria 

de indivíduos que não se enquadravam aos padrões esperados. Estes eram os 

alunos que, até então, não eram considerados “anormais”, mas que na escola 

possuíam rendimento aquém do esperado. Através de escalas métricas e 

teorias explicativas sobre desenvolvimento, aprendizagem e comportamentos 

normais e anormais, a Psicologia prontamente responde a essa diferença, 

especificando categorias e graus de “incompetência” para a aprendizagem. 

 A autora retrata que o encontro da Psicologia com a educação torna 

evidente o propósito de contribuir para a manutenção da ordem social. Dessa 

forma, a partir de pesquisas plauzíveis de SOUZA (2003), foi constatado que a 

Psicologia classifica as diferenças, nomeia-as, dá os meios para a adaptação, 

define aqueles que devem estar inseridos e aqueles que “não podem” ser 

inseridos. Numa perspectiva liberal, cabe aos indivíduos se adequarem à 

sociedade e o encontro da Psicologia com a educação a fim de buscar formas 

de garanti-lo. 

 Do ponto de vista positivista para SOUZA (2003)21,a ciência e a 

educação têm explicitamente o objetivo de promover a adequação do homem à 

ordem para a gartia do progresso. Nesse sentido, a Psicologia não poupa 

esforços em suas contribuições, para que a educação realize o objetivo de 

 

19PATTO, Maria Helena Souza. Psicologia e ideologia: uma introdução crítica à psicologia escolar. São 

Paulo: T.A. Queiroz, 1984 

20 Márcia Imaculada de Souza é psicóloga, na qual escreve artigos para o jornal: Folha de São Paulo. 

21 Márcia Imaculada de Souza é psicóloga, na qual escreve artigos para o Jornal: Folha de São Paulo 

Entre as pequenas conquistas de uma minoria do operariado e a 
acumulação de riqueza da alta burguesia cavara-se um abismo que 
saltava aos olhos. Justificá-lo será a tarefa das ciências humanas que 
nascem e se oficializam neste período. (PATTO, 1993:19) 
 
Entre as ciências que na era do capital participaram do ilusionismo que 
escondeu as desigualdades sociais, historicamente determinadas, sob 
o véu de supostas desigualdades pessoais, biologicamente 
determinadas, a Psicologia certamente ocupou papel de destaque. 
(PATTO, 1993:36).19 
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 integração do individuo à sociedade, sendo estas as explicações encontradas 

pela autora já citada anteriormente (Souza,2003). 

Através da realização de inúmeras pesquisas SOUZA (2003) deparou-se 

com a questão de que desde a criação da Psicologia, essa vem construindo 

modos de classificar, propostas de intervenção e teorias explicativas que têm 

como ponto de partida a diferença individual e como destino a adaptação dos 

indivíduos a sociedade. Tradicionalmente em distintos espaços de atuação e 

diferentes momentos históricos, a ciência psicológica serviu à seleção dos 

indivíduos a partir das idéias de adequação/inadequação e 

normalidade/anormalidade. 

 A autora também constatou que na história de deficiência mental e da 

educação das pessoas com deficiência mental tentou-se explicar o 

funcionamento intelectual comprometido e também foram diversas as 

propostas de atendimento à população considerada deficiente. 

 Durante esta história, a despeito das inúmeras transformações e das 

conquistas acerca dos direitos das pessoas com deficiência a marca da 

negação se mantém. Negação que se expressa das mais diversas formas, indo 

da explícita exclusão, expulsão, repúdio da pessoa com deficiência até as mais 

sub-reptícias – muitas vezes, travestidas de aceitação, atendimento, 

assistência, inclusão. SOUZA (2003) afirma que essa história é reflexo ou 

representação de uma história maior, marcada por desigualdades e 

marginalização das pessoas que, por não se adequarem a um determinado 

modelo, são tomadas como potencialmente capazes de corromper a ordem e 

colocar em risco a “suposta e esperada” harmonia. 

 Se houve mudança na forma de se relacionar com a deficiência, diz a 

autora que houve e não se pode ignorá-la, o mesmo não ocorrera com o 

padrão de normalidade tomado para propor ações relativas aos deficientes e 

determinante das posturas referentes ao que se expressa como diferença. 

 

 

 

 

22CAMBAÚVA,Lenita Gama. Análise das bases teórico-metodológicas da Educação Especial 

(Dissertação de Mestrado). São Paulo: PUC/SP, 1988. 

Resguardadas as devidas transformações no decorrer da história, 
parece se manter a proposição de uma educação que prepare o homem 
para viver em sociedade e “se adequar à ordem para que o progresso 
não interrompa sua marcha”. (CAMBAÚVA, 1988: 68-9)22.  
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 SOUZA (2003) questiona-se quanto ao fato de que se todos são iguais 

perante a lei e se supõe a igualdade de oportunidades, há de se encontrar 

nesses indivíduos, os desviantes – todos eles -, uma explicação para sua 

marginalização, para o fato de “não aproveitarem” as oportunidades dadas a 

todos e não poderem “ser aproveitados” na sociedade de “iguais”. 

 Uma Psicologia que enfoca no indivíduo as causas dos desajustes e 

dispensa a sociedade de um exame de suas responsabilidades, legitima a 

exclusão social e, ainda, com sua “boa intenção” de classificar os indivíduos e 

propor intervenções adaptativas, se reveste de uma máscara que dá a ilusão 

de ciência comprometida com o “bem-estar” dos mesmos indivíduos que ajuda 

excluir, esclarece SOUZA (2003). 

 Após recolhimento de dados realizados por SOUZA (2003), a autora 

constata que ao olharmos para a educação especial até a década de 90, 

podemos falar de conquistas em relação à educação das pessoas com 

deficiência mental. Não é pouco avanço ir de uma quase completa inexistência 

de atendimento de qualquer tipo à proposição e “efetivação” de políticas de 

integração social. Podemos falar, também, de uma história povoada de 

ambigüidades, de poucos avanços e muitos retrocessos, de conquistas 

questionáveis, de reincidentes preconceitos, legitimados cientificamente. 

 Os muitos anos de reivindicações, pesquisas e discussões possibilitaram 

“novos olhares” em relação à deficiência e, espera-se, também, “novas 

atitudes”. A fim de buscar esses novos olhares e essas novas atitudes é que na 

pesquisa realizada por SOUZA (2003), optou-se por analisar aspectos das 

políticas de inclusão instituídas nos anos 90. 

 Como objeto de análise foi escolhido o Parecer nº. 17/2001, aprovado 

pela Câmara de Educação básica em 03 de julho de 2001, que dá as diretrizes 

para a educação especial na educação básica no país e tem como ponto de 

partida a necessidade de regulamentação das ações referentes aos alunos 

com necessidades educacionais especiais. O documento foi selecionado pelo 

autor SOUZA (2003) para análise devido alguns motivos pertinentes, nos quais 

podemos destacar:  

1. A Dispor sobre as diretrizes do país para a educação especial na 

educação básica, torna-se base para a implementação de políticas 

de educação especial. 
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2. Tomar a inclusão como meta, em consonância com os 

delineamentos da “Educação para todos”. Nesse sentido, o documento 

apresenta os princípios da inclusão das pessoas com necessidades 

educacionais especiais e uma discussão sobre o significado de não mais 

integrar o deficiente, mas projetar ações que viabilizem a “inclusão”, entendida 

como acesso aos direitos e representada pelas linhas de: garantir igualdade de 

oportunidades e valorizar a diversidade. 

3. Apresenta definições do que se entende por alunos com 

necessidades educativas especiais e propõe linhas de construção da inclusão 

em diversos âmbitos. 

A análise do documento, realizada por Souza (2003), buscou 

compreender as modificações ocorridas com a adoção da inclusão como meta 

e do conceito de necessidades educacionais especiais. A autora pretendeu, 

com isso, verificar que tipo de modificação do padrão de normalidade ocorreu. 

A autora acima ainda salienta que, o Parecer 17/2001, além de 

apresentar os dispositivos legais que alteram o tipo de atendimento dado às 

pessoas com deficiência, apresenta argumentos sobre a alteração da 

mentalidade em relação à educação dessas pessoas. O ponto de partida e de 

chegada do documento é a proclamação de uma política de educação 

inclusiva; será ela que irá assegurar a realização dos direitos dos indivíduos e 

sua condição de dignidade e é para que ela ocorra que são feitas 

reformulações estruturais no sistema de ensino e na maneira de pensar a 

diversidade. 

A partir da leitura do documento, SOUZA (2003) pôde interpretar as 

informações apresentadas, compreendo-as e assumindo, então, uma nova 

mentalidade. Todas as alterações percebidas são proclamadas como saltos 

qualitativos quanto ao que se concebe por deficiência, ao que se pensa e se 

faz na educação da clientela da educação especial, quanto ao tipo de relação 

possível a partir de uma educação inclusiva. Há, no entanto, elementos que 

nos dizem que as alterações estruturais não são, na mesma proporção, 

modificação de concepções. De maneira geral, as linhas expostas nas 

diretrizes valorizam a diversidade e em alguns momentos parecem afirmar que 

não há mais um padrão de normalidade a ser seguido. 
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Mais do que a continuidade da existência real de deficiências, SOUZA 

(2003) considera que há a manutenção de um padrão de normalidade, que 

continua a ser o do individuo competente, competitivo, hábil, bem sucedido. Ela 

não acredita, pois a realidade de uma sociedade competitiva nos mostra, que a 

alteração terminológica possa assegurar que aqueles que se distanciam desse 

padrão terão, agora, um lugar de igualdade. 

Os documentos e os defensores da inclusão insistem em proclamar a 

criação de uma nova mentalidade que tememos estar longe de ser alcançada. 

O discurso quase apologético em favor da época das necessidades especiais e 

do suposto fim da era da exclusão nos reporta à discussão feita por BUENO23 

(1991) sobre o termo excepcional. 

Segundo esse autor, o termo foi tomado por muitos autores como aquele 

que “encarar os que fugiam da normalidade, bem como refletia mais 

efetivamente os ideais da sociedade democrática” (BUENO, 1991:19)24. 

BUENO (1991) destaca, então, para o fato de que muitas vezes, a 

excepcionalidade: 

 

 

 

 

 SOUZA (2003) considera essa preocupação pertinente, também, 

quando tratamos das necessidades educacionais especiais. As anunciadas 

vantagens da utilização do termo, supondo a dissolução da pejoratividade ou 

da carga negativa presente nas concepções sobre a deficiência, parecem não 

considerar esse aspecto: o da realidade concreta. 

 Através de pesquisas realizadas por este autor SOUZA (2003), salientou 

que as alterações políticas, legais e administrativas, sem dúvida, requerem 

outros tipos de atitudes e condiciona a criação e reprodução de novos 

discursos.  

 

23BUENO, José Geraldo Silveira. Educação Especial brasileira: integração/segregação do aluno 

diferente. (Tese de doutorado). São Paulo: Faculdade de Educação/ PUC-SP, 1991. 

24 BUENO, José Geraldo Silveira. Educação Especial brasileira: integração/segregação do aluno 

diferente. (Tese de doutorado). São Paulo: Faculdade de educação/Puc-SP, 1991. 

“ser tratada unicamente por meio de vista terminológico, como se o 
significado das palavras estivesse ligado somente aos aspectos 
lingüísticos, sem relação com a realidade concreta em que esses 
termos passaram a ser utilizados” (BUENO, 1991:23)26. 
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 As novas posturas são regidas pela regulamentação legal, pela 

reorganização feita no atendimento escolar ao aluno com deficiência e pela 

inevitável necessidade de criar meios de atender a clientela incluída no ensino 

regular.  

 As propostas de ensino passam a considerar essa clientela, antes 

contemplada apenas nos currículos de classes especiais, salas de recursos, 

atendimentos especializados. 

 

 As mudanças anunciadas com a adoção do conceito de necessidade 

educacional especial e da inclusão como proposta, que se centram nas 

respostas educativas, recursos e apoios a serem criados para atender a 

diversidade dos alunos, se mostram longe de significar, de fato, um outro modo 

de conceber a deficiência, esclarece através de recolhimento de dados. Para a 

autora SOUZA (2003), parece que, no que se considera necessidade 

educacional especial, implícita ao significado de criar respostas educativas 

adequadas, se mantém a idéia de que reside nos indivíduos, em principio, a 

possibilidade ou a impossibilidade de se beneficiar da educação. 

 Ainda SOUZA (2003), as orientações para uma educação inclusiva não 

abandonam o entendimento de que excepcional ou com necessidades 

educacionais especiais são todos aqueles que requerem atenção especial no 

lar, na escola e na sociedade. A proposta inclusiva, apesar da ênfase na 

atenção ao aluno, no respeito à diversidade, não deixa de ter como objetivo 

último aproximar da normalidade, o máximo possível, todos aqueles que se 

distanciam de um padrão esperado. 

 A ousadia de rever concepções, assim refletida por SOUZA (2003), se 

apresenta como um movimento de revisitá-las a partir de outros caminhos e a 

mudança de paradigma é, antes, a adoção de novas roupagens para antigas 

Entretanto, os indícios de mudança que podemos encontrar nesse novo 
discurso parecem se referir a uma perspectiva educacional. A mudança se 
centraria na criação de recursos educacionais para assegurar respostas 
educacionais adequadas a fim de atender às diferentes necessidades. 
Não cremos haver nessa mudança a ousadia de rever concepções e 
paradigmas. Na história da educação especial já nos encontramos com 
essa mudança de mentalidade e, muitas vezes, o chamado modelo 
educacional se restringiu a enfatizar estratégias educacionais no 
direcionamento da organização do ensino especial, mantendo a educação 
em uma perspectiva adaptativa. (CAMBAÚVA, 1988: 111). 
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idéias propostas. Nesse sentido, ainda que não encontremos alusões a 

categorias de deficiência e essas tenham sido transformadas em dificuldade 

acentuadas ou em necessidades especiais, se evidencia que essas 

qualificações dizem respeito a componente presentes em um individuo e que o 

distanciam do padrão de normalidade. Aquele mesmo padrão eleito há muito 

tempo: de individuo competitivo, competente, bem sucedido. 

 Assim, através de pesquisas, SOUZA (2003) pôde comprovar que 

normalidade e anormalidade são, necessariamente, os fios condutores para 

quem faz um percurso pela história da deficiência mental ou da educação das 

pessoas com deficiência mental. Esses mesmos fios se tornam inevitáveis 

quando se busca compreender o impacto da Psicologia para o conceito de 

deficiência mental. Impossível abordar o funcionamento intelectual 

comprometido – ou assim considerado – sem tomar como base uma 

determinada compreensão do que é funcionamento não comprometido – ou 

seja, do que é normal ou anormal. Inevitável olhar para contribuições da 

Psicologia, ciência na origem normatizadora, sem nos depararmos com 

padrões de normalidade instituídos e legitimados pelas construções teóricas e 

práticas dessa ciência. 

 Historicamente, SOUZA (2003) diz que o impacto da Psicologia para a 

construção do conceito de deficiência mental esteve na adoção de um padrão 

de normalidade e na conseqüente proposição de ações adaptativas com os 

indivíduos desviantes. Visto que a Psicologia continua a respaldar práticas 

pedagógicas e atitudes em relação aos indivíduos que se distanciam do 

modelo por ela legitimado, e, visto que não há aparente modificação do padrão 

de normalidade, consideramos que os conhecimentos, advindos da psicologia, 

continuam a tomar como modelo de homem aquele exigido pelo processo 

produtivo e, portanto, continua a servir para naturalizar o que é, em principio, 

social. 

 

2.4– ETIOLOGIA 

 Segundo ASSUMPÇÂO e SPROVIERI 25 (2000, P.30) a identificação da  

 

25 ASSUMPÇÃO, Francisco B. Júnior; SPROVIERI, Maria Helena. “Introdução ao estudo da deficiência 

mental”. São Paulo: Memnon, 2000. 
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etiologia da deficiência mental proporciona os dados que nos permitem 

compreender os fatores causais responsáveis pela questão, estabelecendo-se 

assim, possibilidades de sua prevenção e controle. 

Os autores acima, retratam que se pode dizer que esta etiologia é 

bastante variável, podendo ser, de modo geral, subdividida da seguinte forma, 

segundo a OMS – Organização Mundial da Saúde – (1968), assim como 

retratada por ASSUMPÇÃO e SPROVIERI26,  (2000: 31-43): 

Os fatores que atuam antes da concepção são; genéticos: um gene só; vários 

genes; fatores cromossômicos; entre outros. Para fatores pré-natais podemos 

citar como tais fatores: infecções como viroses, parasitoses; fatores químicos; 

fatores nutricionais; fatores físicos; fatores imunológicos (incompatibilidade 

sanguínea); transtornos endocrinológicos maternos; alterações placentárias; 

hipoxia intra-uterina; entre outros fatores. Existem também fatores perinatais e 

fatores pós-natais aos quais podemos atribuir o seguinte conceito: Para 

perinitais eles são: anoxia; traumatismo obstétrico; prematuridade; infecções. 

Já nos pós-natais podemos levar em consideração: as infecções; os 

traumatismos; os fatores químicos; os fatores nutricionais; as privações 

diversas (sensoriais, familiares, sociais, etc.); entre outros fatores.  

 

2.4.1 – CAUSAS DESCONHECIDAS 

 

 Ainda de acordo com Assumpção e SPROVIERI (2000) a classificação 

desta etiologia é ampla, estendendo-se do próximo ao normal ao francamente 

anormal, de acordo com o potencial adaptativo do individuo em questão, 

potencial este representado pela sua capacidade intelectual.  

 

 

 

 

 

 

26 ASSUMPÇÃO, Francisco B. Júnior; SPROVIERI, Maria Helena. “Introdução ao estudo da deficiência 

mental”. São Paulo: Memnon, 2000. 
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Entretanto, após estes autores ASSUMPÇÃO e SPROVIERI(2000) se 

conhecerem a variabilidade existente da etiologia da  Deficiencia Mental 

podemos compreender que diversos fatores necessitam de serem prevenidos e 

controlados para que se possa  evitar a possibilidade da gestação/geração de 

uma criança que apresenta necessidades educacionais especiais. 

 

2.DIAGNÓSTICO: 

2.5.1 – ÁREA MOTORA: 

 

 As capacidades motoras variam de acordo com a denominação (leve, 

moderada e severa), na qual estará especificado. Em casos graves, as 

incapacidades motoras são mais acentuadas, onde haverá falta de equilíbrio, 

dificuldades de locomoção, de coordenação e dificuldades na manipulação de 

objetos. As crianças com deficiência mental podem começar a andar um pouco 

mais tarde, comparando-se às crianças normais. 

 

2.5.2 – ÁREA COGNITIVA: 

 As crianças que apresentam deficiência mental possuem dificuldades na 

aprendizagem de conceitos abstratos, concentração, memória, na resolução de 

problemas e na generalização de informações aprendidas para passar à 

situações novas. São capazes de atingir os mesmos objetivos escolares que 

seus colegas até certo ponto, mas de uma forma mais lenta. 

 

 

 

 

 

27 Revista “Educação & Família: deficiências”. Edição nº05, ano I. Editora Escola, 2003. 

Segundo uma pesquisa realizada por uma revista especializada em 

crianças especiais, ficou constatado pela repórter MARTINS(2003)27 

que os sinais apresentados pelas crianças com deficiência mental 

podem ser divididos em quatro áreas: 
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2.5.3 – ÁREA DE COMUNICAÇÃO: 

 

 Nesse setor, as crianças com deficiência mental apresentam muitas 

vezes dificuldades, quer no nível da fala e sua compreensão, quer no 

ajustamento social.  

 Sabendo-se que os estímulos ambientais são fundamentais ao 

desenvolvimento do indivíduo; estes poderão ser considerados uma grande 

influência no desenvolvimento das crianças com deficiência mental. 

 

2.5.4 – ÁREA SÓCIO-EDUCACIONAL: 

 

 Há dificuldades na generalização para novas situações, na aquisição de 

comportamentos anteriormente experimentados e também nas interações 

sociais. A diferença entre as idades mental e cronológica provoca uma 

diminuição das capacidades de interação social, o que é agravado pelo fato de, 

muitas vezes, estas crianças  serem vistas apenas de acordo com sua idade 

mental, e não em relação à sua idade cronológica, e assim, são colocados fora 

dos grupos de sua faixa etária. No entanto, é por meio da interação com seus 

colegas de mesma idade, participando das mesmas atividades que aprendem 

os comportamentos, valores e atitudes sociais de seu grupo. 

 Assim, segundo MARTINS(2003)28, pode-se verificar que há um grande 

comprometimento das habilidades e capacidades das crianças deficientes 

mentais, influenciando diversas áreas do desenvolvimento do próprio individuo, 

sendo esta delimitação dependente da classificação diagnosticada 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 
28 Revista “Educação e Família: deficiências”. Edição nº05, ano I. Editora Escola, 2003. 
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2.6 – O PROCESSO DE HABILITAÇÃO 

 

 Este processo de habilitação define as necessidades básicas para os 

serviços necessários para a implantação do atendimento que vai determinar, 

de certa forma, o prognóstico da população envolvida, uma vez que, quanto 

maior o investimento a nível deste processo de habilitação, maiores serão as 

possibilidades de adaptação e integração desta população a nível social, 

fazendo com que as estruturas de tipo hospitalar e asilar, tão em voga em 

nosso ambiente, sejam desnecessárias. ASSUMPÇÃO, SPROVIERI (2000, p. 

27 e 28)30 

  Pode-se esquematizar estes serviços da seguinte maneira, de acordo 

com diversos autores, formadores da Comissão Conjunta em Aspectos 

Internacionais da Deficiência Mental, 1981; Krynski, 1985; OMS, 1985.32: 

 

2.6.1 – ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 Medidas Pré-Natais:  planejamento familiar; aconselhamento genético; 

pré-natal; diagnóstico pré-natal feito a partir de amniocentese. 

 Medidas Perinatais:  atendimento ao parto e ao recém-nato; “Screening” 

neonatal; diagnóstico precoce.  

Medidas Pós-Natais:  serviços de puericultura; diagnóstico precoce; 

serviços de estimulação sensório-motora. 

 

 
 

29 SPROVIERI, Maria Helena. “Introdução ao estudo da deficiência mental”. São Paulo: Memnon, 2000. 
Pág. 25 
30ASSUMPÇÃO, Francisco B. Júnior; SPROVIERI, Maria Helena. “introdução ao estudo da deficiência 
mental”. São Paulo: Memnon, 2000. Pág. 27 E 28 
 

Segundo ASSUMPÇÃO e SPROVIERI (2000, p.27)29 a população 

que apresenta deficiência mental é significativa do ponto de vista 

numérico, situando-se ao redor de 25% das crianças escolares em 

países desenvolvidos, desta forma fazem-se necessários 

programas de habilitação que serão cada vez mais complexos 

quanto mais comprometida for a população.  
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2.6.2 – ATENÇÃO SECUNDÁRIA: 

 Diagnóstico; tratamento biomédico e cirúrgico; serviços de apoio às 

famílias e serviços de estimulação. 

 

2.6.3 – ATENÇÃO TERCIÁRIA: 

 Diagnóstico; tratamento biomédico e cirúrgico; serviços pré-escolares; 

educação especial; programas profissionalizantes; programas residenciais 31. 

 Tendo em vista que este capítulo explorou alguns conceitos de 

Deficiência Mental, sua etiologia, como diagnosticar precisamente e que 

também foram abordados os termos utilizados para as denominações 

adequadas, buscar-se-á o entendimento dos processos sociais que envolvem a 

Inclusão e Exclusão dos educandos portadores de necessidades educativas 

especiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Esta proposta, extremamente complexa, tem por alicerce os pontos (CENESP – Centro Nacional de 
Educação Especial, 1985) de participação social, integração das diversas áreas envolvidas, sempre se 
tendo em conta o processo de normalização da pessoa deficiente mental. 
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CAPÍTULO 3  

 

 Os sentimentos de insegurança e ansiedade tem origem no medo do 

desconhecido, geralmente o pensamento é preenchido por idéias, fantasias, 

expectativas frente à situação nova que deverá ser enfrentada, via de regra 

sentida como ameaçadora e perigosa. 

 D ANTINO (1997, P.101) enfatiza que a superação das barreiras do 

preconceito depende “do conhecimento da condição de deficiência e das 

atitudes e comportamentos da sociedade, em especial dos professores, demais 

alunos, pais e etc. Os pais, os educandos, os educadores e pessoas em geral 

costumam sentir isto em situações que requerem novas adaptações e 

modificações da forma de pensar sobre a questão ou fato. O papel do 

professor tem que ser mediador exigindo uma postura compreensiva, com 

dialogo e flexibilidade”. 

Para que a inclusão escolar seja real o professor da classe regular deve 

estar sensibilizado e capacitado (tanto psicológica quanto intelectualmente) 

para “mudar sua forma de ensinar e adaptar o que vai ensinar” para entender 

às necessidades de todos os alunos, inclusive de alguns que tenham maiores 

dificuldades. 

AMARAL (1994) ao falar dos obstáculos à integração, discute a questão 

dos preconceitos e esteriótipos. Afirma que estes resultam daqueles que por 

sua vez, têm como “matéria-prima” o desconhecimento, tanto com relação “ao 

fato em si, às emoções geradas ou às reações subseqüentes” 

Segundo AMARAL (1994), os preconceitos são derivações de atitudes 

frente a dado fenômeno e ressalta: as atitudes são disposições psíquicas, 

quase corporais, que abarcam, além de eventuais experiências anteriores, 

fatores do individuo, como necessidades valores e, principalmente, emoções, 

sendo que as atitudes exprimem um sentimento e preparam, em principio, uma 

ação, enquanto que tanto a percepção como o pensamento são influenciados 

pelas disposições psíquicas. 

 Conforme AMARAL (1994 p. 38), o contato com a pessoa deficiente gera 

emoções que podem ser divididas em dois conjuntos: “as que geram 

movimento de afastamento e as que geram um movimento de aproximação”. 

No que se refere às reações frente á diferença, tanto dos indivíduos deficientes 
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como das pessoas de alguma maneira ligadas a eles, a autora aborda 

questões como: fase de reação, mecanismo de defesa e estratégias de 

enfrentamento. Para AMARAL (1994), a pessoa tem dificuldade para admitir e 

trabalhar com suas próprias reações e mecanismos de defesa, que são 

estratégias operadas para eliminar o que gera insegurança, perigo, tensão ou 

ansiedade, na tentativa de manter o equilíbrio intra-psiquico. 

 Segundo AMARAL (1994), uma das razões para essa dificuldade diz 

respeito ao próprio funcionamento psíquico, por manter em nível inconsciente 

esses mecanismos. Outra possibilidade de explicar essa dificuldade aponta 

para a elaboração consciente desses mecanismos, o que remete à questão da 

idealização do papel e da atuação profissional. 

 

3.1 FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 Não se pode discutir currículo sem discutir a formação do professor. Sob 

esse aspecto, considerou-se que “estamos na situação de resolver um grande 

problema reformar, pois não se pode fechar as escolas para reciclar os 

professores, mas “os alunos com deficiência estão chegando hoje na sala 

regular, e a maioria esmagadora dos professores não sabe o que fazer com 

eles”. Segundo PETER MITTLER (2003), criar oportunidades para capacitação 

não significa, necessariamente influenciar o modo como os professores 

sentem-se em relação á inclusão. Tais sentimentos são fundamentais e 

precisam ser levados a sério. Qualquer dúvida ou quaisquer reservas não 

devem ser consideradas como racionarias ou simplesmente anuladas. Os 

professores precisam de oportunidades para refletir sobre as propostas de 

mudanças que mexem com seus valores e com suas convicções, assim como 

aqueles que afetam sua prática profissional cotidiana. È importante que a 

inclusão não seja vista apenas como uma outra inovação. 

 Os cursos ou programas de formação e capacitação docente ao mesmo 

tempo precisam dar condições efetivas para que o professor trabalhe de 

imediato com seus alunos, “não podem ser uma capacitação voltada apenas 

para questões pontuais e sim proporcionar aprofundamento teorico-

metodologico” (que a maioria dos professores tanto do ensino regular quanto 

especial, não tem) “que lhe permita se transformar em um” professor que possa 
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refletir e re-significar sua prática pedagógica para atender a diversidade do seu 

alunado “. 

 Foi considerado como ação prioritária formação a capacitação de 

professores visando a reorganização didática-curricular, “com ênfase nas 

relações pedagógicas bem como afetivas que se estabelecem na sala de aula”. 

Também houve um consenso de que esta formação tem que ser contínua, 

incluindo troca de experiência e intercâmbio externo, bem  como atividades 

capacitadoras na própria escola ( formação em serviço) sob forma de centros 

de estudo e discussão de casos, supervisão, etc. Foi ressaltada a importância 

de que o professor tenha “tempo para planejar, analisar e pesquisar sobre sua 

prática”, tendo sido muito apreciado um depoimento de um município em que 

foi aumentado o número de professor por escola para permitir esse espaço de 

reflexão ao professor, sem prejuízo aos alunos . 

 Porém, essa transformação do papel e atividades do professor só pode 

ser alcançada com o envolvimento dos gestores ou liderança tanto da própria 

escola quanto do sistema escolar, para o sucesso de uma proposta de 

Educação Inclusiva é fator determinante um sistema de apoio para lidar com 

“as necessidades especiais não só do aluno, mas também do professor da 

classe regular”. Este sistema de suporte deve estar disponível na própria 

escola com profissionais capacitados em educação inclusiva. 

 O ponto de maior relevância, para que haja aproveitamento acadêmico 

de alunos com deficiência incluídos em classes regulares é que precisamos 

formar um novo tipo de educador. Como observa Bueno (1999), de um lado os 

professores do ensino regular não possuem preparo mínimo para trabalhar 

com crianças que apresentem deficiências evidentes e, por outro, grande parte 

dos professores do ensino especial tem muito pouco a contribuir com o 

trabalho pedagógico desenvolvido no ensino regular, na medida em que têm 

calcado e construído sua competência nas dificuldades especificas do alunado 

que atendem. 

 Para que possa se transformar o currículo tradicional em um “currículo 

inclusivo” faz-se necessário repensar a prática pedagógica dos professores em 

geral. A mudança de paradigma que a inclusão traz em relação ao modelo de 

integração é em vez do aluno com deficiência se adaptar ao sistema, a escola 
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regular como um todo, incluindo, sobretudo, os professores – principais atores 

desse processo – tem que se transformar. 

A inclusão não pode ser responsabilidade única da Educação Especial. 

Não é uma simples questão do professor de Educação Especial ditar ao 

professor da classe regular como trabalhar com esse aluno. Se não for 

desenvolvida uma dinâmica de trabalho integrado, “estaremos criando um 

sistema especial dentro da escola regular, o que não é Educação Inclusiva”. 

 Por exemplo, o apoio pedagógico individual aos alunos com deficiência 

em horários alternativos, como mostrado em alguns relatos, não pode se tornar 

uma nova “sala de recursos” que substitui a aprendizagem na sala regular, pois 

é justamente isso que faliu o modelo de integração. Da mesma forma, o 

professor de apoio na sala de aula não pode ser um professor particular para 

aquele aluno que explica a matéria para ele, enquanto a professora regente dá 

aula para o resto da turma. 

 Há necessidade do aprimoramento dessa formação, de que o professor 

– pesquisador que se pretende hoje em dia tenha em mente questões da 

problemática concernente á Educação Inclusiva, além da sensibilização e da 

motivação para o trabalho que realmente efetive a inclusão. 

 Essa formação deve contemplar informações sobre os diversos tipos de 

necessidades especiais. Isto não significa, no entanto, desenvolver nos 

professor uma “ânsia diagnóstica” em relação aos alunos, baseada nas 

famosas classificações etiológicas, o que acaba se refletindo na já conhecida 

busca de encaminhamentos destes para outros profissionais, numa tentativa de 

minimizar a angustia docente diante do que não sabe enfrentar e da diminuição 

da culpabilização pelo fracasso destes alunos. Alguns membros do grupo 

defendem que esta aprendizagem não se restrinja as características das várias 

modalidades de necessidades educativas especificas, mas às peculiaridades 

dos vários grupos e culturas excluídos. 

 Os professores necessitam de formação continua, e isto não se refere 

apenas ao trabalho inclusivo. Faz falta, também, uma capacitação que atinja o 

local de trabalho, pelas dificuldades dos docentes em relação a horários e 

deslocamentos para a realização de cursos. 
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CAPITULO 4 

 

4- ASSESSORIA EDUCACIONAL – 

 

4.1 PROJETO DE UMA CONSULTORIA PEDAGÓGICA 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Este projeto de consultoria pedagógica através da empresa: Fligor 

Consultoria Pedagógica S/C Ltda, foi escrito com o objetivo de apresentar as 

escolas, uma visão global de um curso de capacitação para professores da 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, na perspectiva de compreender a 

necessidade de apropriação da identidade do sujeito profissional professor.  

 Nas sociedades pós-industriais ocupam lugar central a informação e o 

conhecimento. Emergem no âmbito da produção e das instituições novas 

formas de trabalho, entre elas o trabalho intelectual, interativo, o trabalho 

comunicacional. As transformações atingem em cheio as escolas e o trabalho 

dos pedagogos e professores, suscitando rearranjos no seu papel, 

evidenciando suas características, priorizando-se a formação de habilidades 

cognitivas e competências sociais a partir do conhecimento, capacidade de 

processar e selecionar informações, criatividade e iniciativa – fatores 

indispensáveis para estes tempos de pós-modernidade. 

 Os temas serão discutidos e programados de acordo com a necessidade 

do grupo. As aulas serão expositivas, diálogos, dramatização e dinâmicas. 

  

CARACTERIZAÇÃO DA CONSULTORIA  

 

OBJETIVO DA EMPRESA   

 

A empresa Fligor Consultoria Pedagógica S/C Ltda, situada na zona 

oeste de São Paulo, na Rua Professor João Arruda 365 Pompéia, tem como 

objetivo atender aos professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental, 

por meio de um curso de formação continuada para preparar ainda mais o 

profissional, em que atuara para trabalhar conhecimentos, atividades e 
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habilidades capazes de lhes proporcionarem condições para atingir metas e 

caminhar na direção do exercício permanente da cidadania. A idéia é procurar 

pensar proposições assertivas sobre a escola e os professores dentro de um 

projeto emancipativo de educação. E também por meio de discussão das 

práticas pedagógicas dos profissionais. 

 

DADOS ESTATÍSTICOS 

 

 A região onde instalaremos nosso escritório de Consultoria é na 

zona oeste, localizada na Rua Professor João Arruda 365 Pompéia. 

 

PLANO DE NEGÓCIOS 

 

RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS E MATERIAIS 

 

Para montar o escritório de assessoria, serão necessários 2 consultores 

pedagógicos, uma secretária e uma faxineira. 

 O espaço será composto por: 2 salas de atendimento individual, um 

auditório com 29 poltronas de ouvinte, uma recepção com sala de espera, dois 

banheiros, um masculino e um feminino, um jardim pequeno, uma copa e uma 

garagem. 

 È necessário linha telefônica com ramal, internet para atendimento as 

escolas, fornecedores, professores, etc...O escritório possuíra também 

computadores, um armário com uma mini biblioteca, duas mesas 

personalizadas para os consultores com duas poltronas e cadeiras, cadeiras e 

um sofá na recepção, microondas, fogão, geladeira, cafeteira. Além disso, 

haverá um auditório com uma lousa, um data show, um retroprojetor, uma 

televisão, um dvd, poltronas, uma mesa e etc.  
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ORÇAMENTO 

 
Banheiro 
 
Objeto Valor 
01 Cesto de lixo com pedal R$ 30,00 
01 suporte de papel 
higiênico R$ 50,00 
01 Espelho R$ 100,00 
01 lavado (pia e torneira) R$ 300,00 
01 suporte de toalha R$ 60,00 
01 suporte de sabonete R$ 40,00 
1 tapete R$ 200,00 
4 toalhas de rosto R$ 80,00 
Total  R$ 860,00 
 
 
Recepção 
 
Objeto Valor 
Sofá R$ 1.100,00 
Porta revista R$ 60,00 
Revista R$ 10,00 
Mesa R$ 800,00 
Computador R$ 850,00 
Telefone com Linha e Ramais R$ 210,00 
Cafeteira R$ 120,00 
02 Cadeiras R$ 600,00 
01 Arquivo de Pastas 
Suspensas R$ 500,00 
01 copiadora R$ 1.600,00 
01 impressora R$ 280,00 
Total R$ 6.130,00 
 
Auditório  
   
Objeto Valor 
01 Quadro branco R$ 60,00 
01 Data Show R$ 2.000,00 
01 Telão R$ 1.800,00 
01 Computador R$ 450,00 
01 Mesa R$ 900,00 
02 Poltronas R$ 800,00 
29 Poltronas de ouvintes R$ 1.500,00 
01 Televisão R$ 600,00 
01 Dvd R$ 150,00 
Total R$ 8.260,00 
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Copa 
 
Objeto Valor 
01 Geladeira R$ 500,00 
01 Fogão R$ 900,00 
01 Pia R$ 600,00 
01 Mesa R$ 800,00 
4 cadeiras R$ 400,00 
1 Cesto de Lixo R$ 80,00 
01 Suporte água R$ 50,00 
12 Talheres R$ 255,00 
12 Copos R$ 130,00 
Utencilios para 
Café R$ 150,00 
Total R$ 3.865,00 
 
Jardim – 2500,00 
 
Sala 01 
 
Objeto Valor 
01 mesa R$ 500,00 
01 cadeira de diretor R$ 150,00 
02 cadeiras de visita R$ 600,00 
01 armário com livros R$ 500,00 
01 sofá de 2 lugares R$ 800,00 
01 mesa centro R$ 500,00 
Quadros R$ 100,00 
Total R$ 3.150,00 
 
 
Sala 02 
 
Objeto Valor 
01 mesa centro R$ 500,00 
02 cadeiras de visita R$ 600,00 
01 mesa de apoio R$ 300,00 
01 computador R$ 850,00 
01 armário R$ 200,00 
01 porta revista R$ 60,00 
Revista R$ 10,00 
Tapete R$ 100,00 
01 cadeira de diretor R$ 150,00 
Quadros R$ 50,00 
Total R$ 2.820,00 
 
Custo inicial: R$27.585 
 
Custos Mensais total: 8450,00 
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Custo mensal: 
 
 R$ 1.500,00 
Água R$ 80,00 
Luz R$ 90,00 
Telefone R$ 100,00 
Internet R$ 80,00 
01 secretária R$ 800,00 
01 faxineira R$ 400,00 
Sócio 1 R$ 2.000,00 
Sócio 2 R$ 2.000,00 
Impostos R$ 400,00 
Papelaria R$ 200,00 
Produtos de Limpeza R$ 200,00 
Supermercado R$ 150,00 
Descartaveis R$ 250,00 
Galão de água R$ 200,00 
Total: R$ 8.450,00 
 
Investimento inicial: R$8450,00 +R$ 27585,00 = R$36635,00 

 

Reserva de caixa: R$ 500,00 

 

4.2 EXIGÊNCIAS BUROCRÁTICAS 

 

-PROCEDIMENTOS BUROCRÁTICOS 

 

Para a abertura de uma Consultoria pedagógica, torna-se necessário: 

-Consultar prefeitura sobre o zoneamento do local: checar o carnê de IPTU na 

folha de rosto, no rodapé, onde consta o zoneamento correspondente ao 

imóvel. A partir daí, consultar o Geomapas, para checar se a atividade da 

empresa é compatível com o zoneamento do imóvel. 

-Consulta à Junta Comercial: ir à junta comercial e fazer uma pesquisa fonética 

com o nome que pretende dar à empresa e seu respectivo endereço. 

-Contrato Social: redigir o contrato social da empresa . 

- Registrar o contrato social na Junta Comercial : - JUCESP – preencer 

formulários e protocolá-los na JUCESP. Os formulários podem ser obtidos no 

site da JUCESP através do download do programa (www.jucesp.rj.gov.br). 

-Inscrição na Receita Federal: inscrever a empresa, através do Contrato Social 

e documentos dos sócios junto à receita para conseguir o número do CNPJ. 
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Fazer o download do programa no site da Receita Federal 

(www.receita.fazenda.gov.br), gerar o DBE e, posteriormente, enviar a 

documentação à Receita Federal pelo correio. 

-INSS: através do site (www.previdencia.gov.br). 

-Inscrição na Prefeitura Municipal: para a inscrição/ prestação de serviços à 

sociedade de uma empresa é preciso: 

. DECON (Declaração ao Contribuinte); 

.Viabilidade; 

.Xerox do Cartão do CNPJ; 

.Xerox do Contrato Social; 

.Xerox da capa e contracapa do IPTU local; 

.Xerox do CIC e RG dos sócios. 

 

- Secretária Municipal de Educação e Cultura: entregar, no Protocolo Geral, o 

Regimento e o Relatório, este último contendo: 

 

. Identificação da empresa e do seu endereço; 

.Nome do Diretor responsável, com sua titulação e “curriculum vitae” e 

resumido; 

.Prova da natureza jurídica da entidade mantenedora, acompanhada de CGC 

ou de Registro Nacional de Pessoa Jurídica; 

.Prova das condições legais de ocupação do prédio onde funcionará o 

estabelecimento. 

 

4.3 – CONTRATO SOCIAL 

 

1º - Da Denominação 

 

 A sociedade civil gira sob a denominação social de Fligor Consultoria 

Pedagógica S/C Ltda, que será empregada em todos os negócios sociais. 

 

2º - Da Sede Social 

 

 A sociedade tem sede na Rua Professor João Arruda, 365 Pompéia. 
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3º - Do Objeto Social 

 

 A sociedade tem por objeto a consultoria de desenvolvimento de pessoal 

para um organização empresarial. 

 

4º- Da Duração 

 

 O Capital é da quantia de R$ 4000, sendo R$2000 para cada sócio. 

Parágrafo Único : Nos termos do artigo 1052 do Código Civil Brasileiro, a 

responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 

respondem solidariamente pela integração do capital social. 

 

6º - Da Duração 

 

 A administração da sociedade assim como os usos da denominação 

sociais serão exercícios por ambos os sócios, tanto em conjunto como 

individualmente, com poderes e atribuições de administradores, inclusive para 

representá-la ativa e passivamente, judicial ou extra-judicialmente, porém e tão 

só em negócios de exclusivo interesse social, sendo-lhes proibido usá-la para 

fins estranhos aos sociais, tais como: avais, cartas de fiança, endossos de 

favor e tudo mais que possa ou venha comprometer o patrimônio da sociedade. 

 

7º - Do Pró-Labore 

 

 Ambos os sócios terão direito a uma retirada mensal, a título de “pro-

labore”, de quantia limitada ao máximo permitido pela legislação vigente do 

imposto de renda e que será lançada na conta de despesas da sociedade. 

 

8º - Dos resultados 

 

Em cada exercício social, que coincidirá com o ano civil, os 

administradores prestarão contas justificadas de sua administração, 

procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de 
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resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de sua quotas, os 

lucros ou perdas apuradas, ou a seu critério, serem conservados e reservas da 

sociedade. 

Parágrafo Único : Anualmente, realizar-se uma assembléia dos sócios, para 

julgamento e aprovação das contas, impreterivelmente no primeiro 

quadrimestre, após o término do exercício social, sendo que os sócios 

administradores, deverão colocar estes documentos á disposição dos demais 

sócios, até 30 (trinta) dias da referida assembléia, nos termos do Artigo 1.078 

do Código Civil Brasileiro. 

 

9º - Da Cessão de Cotas 

 

 As cotas são indivisíveis, e não poderão ser cedidas ou transferidas a 

terceiros, sem o consentimento unânime dos sócios, aos quais ficam 

assegurados, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a 

sua aquisição se postas á venda, formalizando, se realiza a cessão delas, o 

instrumento de alteração contratual pertinente. 

 

10º Do Falecimento 

 

 O falecimento ou interdição de qualquer sócio, não dissolverá a 

sociedade, podendo nela ingressar os herdeiros, sucessores ou incapaz. Não 

possível, ou inexistindo interesse destes, ou do(s) sócios(s) remanescente(s), o 

valor de seus haveres, será apurado e liquido com base na situação patrimonial 

da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente 

levantado. 

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em 

que a sociedade se dissolva em relação a seu sócio. 

 

11º- Das Omissões 

 

  Para as decisões cujas diretrizes estejam omissas neste instrumento, 

será observada a legislação pertinente, nas épocas próprias. 
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12º - Do Foro 

 

 As partes elegem o foro desta capital, para diminuir eventuais 

controvérsias oriundas deste instrumento, com expressa renúncia sobre 

qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

13º - Das Disposições Finais 

 

 Os sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de 

exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 

condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que 

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos público, ou por crime 

falimental, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, ou contra a 

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de 

defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 

propriedade. 

 

E, por estarem plenamente de acordo, firmam o presente Contrato Social em 

(03) três vias de igual teor e forma, perante (02) duas testemunhas, 

destinando-se a primeira delas ao arquivamento na MN Junta Comercial do 

Estado de São Paulo. 

 

São Paulo, novembro de 2008 

_____________________________ 
                                                                                     FLÁVIA SILVEIRA ARRUDA 

 
 

_____________________________ 
                                                                                         GABRIELLA CAMARGO 

TESTEMUNHAS: 
 
 

1) _______________________ 
CAMILA PALERMO 
 
 

2) _______________________ 
VERIDIANA VISCARDI 
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4.4 – CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES 

 

EMENTA 

 

 Ententendo a crise da profissão docente como uma crise de identidade, 

de autonomia e reconhecendo que ela tem a ver com as crescentes tendências 

de enfraquecimento dos professores em todos os níveis da atividade educativa, 

essa crise não pode neutralizar o trabalho do professor, mas, sim, devem 

motivar a reflexão, o senso crítico, á liberdade de atuação e os movimentos  

combativos de docentes em prol da valorização da categoria. A diretriz 

norteadora do curso de capacitação para professores de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental é a de propiciar aos docentes, tendo como horizonte à 

analise das práticas educativas, debatendo-as coletivamente, contribuindo, 

para um processo de construção e reconstrução de sua identidade profissional.  

 

 

ESTRATÉGIAS 

 

A Assessoria Educacional “Prisma” funcionará de segunda à sexta-feira, 

no horário das 8 às 18 horas. 

Os cursos serão oferecidos de acordo com a demanda, podendo 

funcionar em três períodos: manhã, tarde e noite. 

 Os cursos individuais dependerão da necessidade do profissional 

e ocorrerão de acordo com discussões sobre a prática do professor e suas 

necessidades. 

As palestras e cursos irão tratar de temas para a conscientização da 

importância do trabalho do professor como educador. 

Serão abertas palestras quando necessário. 

Os encontros serão quinzenais de 2 horas-aula ou semanais 

dependendo da necessidade do profissional e com duração de um ano. 

 Os cursos são oferecidos dependendo da demanda. O número de 

participantes no mínimo 10 e no máximo de 16 pessoas. Poderão ter de 7 a 8 

turmas por semana nos três períodos.  
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SERVIÇOS 

 

Serão oferecidos três tipos de serviços: 

• Grupos de estudos; 

• Cursos e palestras com parcerias com instituições de ensino 

superior; 

• Trabalhos individuais. 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Oferecer cursos de formação de professores para profissionais 

que atuam como docentes na Educação Infantil e Ensino 

Fundamental; 

• Oferecer cursos e palestras a instituições de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental que queiram proporcionar formação 

continuada a seus docentes; 

• Oferecer cursos de formação pedagógica, trabalhando temas 

como auto-conhecimento, didática e currículo; 

• Trabalhar de forma a relacionar a teoria pedagógica com a prática 

docente; 

• Analisar a contribuição deste atendimento no processo de ensino-

aprendizagem dos profissionais que irão atuar no mercado; 

• Estimular a formação de professores críticos. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

• Fundamentação teórica acerca de uma abordagem critica sobre o 

trabalho docente; 

• A identidade e a crise do profissional docente; 

• As novas tecnologias da comunicação e informação 
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• Qualidade de ensino e sistema de formação inicial e continuada de 

professores; 

• A escola desejada pelos alunos e professores. 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

 A avaliação será feita através de registros, conversas e questionamentos 

quando necessário. E também uma Auto-avaliação, onde se coloca os pontos 

positivos no decorrer do curso,o s pontos negativos, criticas,dúvidas e 

sugestões. 

 

 

DESTINADO A : Professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental. 
 

 

VALORES 

 

Os valores variam:  

Grupo de estudo: 210,00 por pessoa/mês 

Individual: 310,00 por mês 

Palestras: referente ao grupo, com variações de R$200,00 a R$500,00 
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METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza exploratória, que 

objetiva oferecer subsídios para formulação de hipóteses sobre o tema 

elencado. 

 Considera-se que, uma pesquisa cuja leitura é bem feita possibilita ao 

estudioso progredir no desenvolvimento das idéias do autor, bem como 

daqueles elementos que estão relacionados com elas. 

 

 

 

 

 

 A pesquisa oferece condições para que o pesquisador possa, aos 

poucos, selecionar na prática, o que é fonte em sua área de pesquisa; não é 

um trabalho fácil, pois muitas obras que são consideradas como bibliografia em 

uma determinada área do saber, em outras são fontes indispensáveis à 

pesquisa científica. 

 Nesse sentido, a discussão da problemática levantada pelo texto, bem 

como a reflexão que ele conduz, devem levar o leitor a uma fase de elaboração 

pessoal ou de síntese. 

 A análise bibliográfica, portanto, é o primeiro momento da identificação e 

localização das fontes, sendo realizada a partir da consulta catálogo das 

bibliotecas. 

 Para o desenvolvimento desta pesquisa bibliográfica, entendemos que a 

pesquisa de caráter qualitativo era o que melhor possibilitaria o cumprimento 

dos objetivos pré-estabelecidos, levando em consideração que, principalmente 

dentro da educação, a pesquisa qualitativa tem mais valia e significância, pois 

tal enfatiza mais o processo do que o produto observa que os resultados 

obtidos de tal forma são bastante importantes. Para que tais dizeres possam 

ser teorizados, encontramos o autor PÁDUA (1997: 31), no qual afirma com 

propriedade a respeito do método qualitativo: 

A pesquisa tem por finalidade tentar conhecer e explicar os fenômenos 
que ocorrem nas suas mais diferentes manifestações e na maneira 

como se processam os seus aspectos estruturais e funcionais, a partir 
de uma série de interrogações. (OLIVEIRA, 1997) 
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 A aplicação da pesquisa do tipo qualitativa torna possível evidenciar 

rapidamente as diversas interações a que estão submetidos os objetivos de 

estudo; tais técnicas permitem aprofundar as variáveis em estudo, explorando 

e trazendo à tona um grande leque de possibilidades sobre os temas tratados; 

daí este tipo de pesquisa, também ser chamado de Pesquisa Exploratória. Os 

dados foram coletados por meio de levantamento bibliográfico relacionados ao 

tema: “Escola Especial: reflexões sobre a inclusão de portadores de Deficiência 

Mental”, cujo objetivo principal foi investigar as modalidades que a inclusão 

pode contribuir para a formação de condições para o “bem-estar” das crianças 

que apresentam necessidades educacionais especiais; além de apontar de que 

modo o psicodiagnóstico orienta as práticas psicopedagógicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se dizer que as pesquisas qualitativas têm se preocupado com o 
significado dos fenômenos e processos sociais, levando em 
consideração as motivações, crenças, valores, representações sociais, 
que permitem a rede de relações sócias. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste trabalho focou-se a visão do professor frente ao desafio da 

inclusão do portador de deficiência no ensino regular. Diferentes teóricos que 

tratam do tema contribuíram para a realização deste trabalho, tais como 

AMARAL (1994), GLATT (1995), D ANTINO (1997) entre outros. 

 O tema possibilitou a reflexão sobre as mudanças ocorridas no processo 

educacional, no que se refere ao atendimento de crianças, adolescentes, 

jovens e adultos marcados por processos excludentes nas escolas regulares. 

 O objetivo da prática da inclusão é o de garantir a aceitação das 

diferenças individuais; a valorização de cada pessoa, seja essa portadora de 

deficiência ou não; a convivência na diversidade humana, e a aprendizagem da 

cooperação. 

 O modelo inclusivo reflete o desejo de vivermos em um sociedade 

integradora, na qual as relações estabelecidas promovem o desenvolvimento 

de seus membros. Assim singularidades são reconhecidas e sendo-lhes 

conferido o direito de participar a todos os cidadãos. 

 No cenário educacional, ao professor está reservado um papel de 

importância para a criação de um ambiente inclusivo. A atitude desse 

profissional pode facilitar ou dificultar a realização dessa proposta. Não é 

possível, no entanto afirmar que todos os professores reúnam recursos 

psicológicos e técnicos para trabalhar com o aluno “diferente”. 

 Essas questões orientam o objetivo deste trabalho de pesquisa no 

sentido de verificar se havia a atitude de resistência por parte dos professores 

no processo de inclusão. 

 Esse trabalho de pesquisa confirmou a opinião de D ANTINO (1997) de 

que a superação das barreiras de preconceito depende “do conhecimento” da 

condição da deficiência e das atitudes e comportamento da sociedade, 

especialmente, dos professores, demais alunos, pais, etc.” (D ANTINO, 1997, 

P.101). 

 Dessa forma, considerando que as atitudes “exprimem sentimentos e 

preparam, em princípios, uma ação”, conforme AMARAL (1994, P.17), a 

análise de toda a pesquisa reiterou BALTHAZAR e ESTEVENS (1975, apud 

ASSUMPÇÃO, 1997), ao revelar que, para a inclusão acontecer, ao professor é 
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imprescindível um aprendizado de tolerância, que permite a convivência com o 

aluno diferente. Reiterou também as idéias de ROGERS (1951), ao mostrar ser 

necessário, além dos recursos técnicos e materiais, oferecer ao professor um 

suporte psicológico que o auxilie no reexame de seus valores e trazer à 

consciência seus sentimentos inconscientes, ou seja, explorara os sentimentos 

não simbolizados que ameaçam a sua segurança, para que consiga integrá-los 

à sua estrutura pessoal. 

 Enfrentar o desafio da inclusão implica na preparação de todos os 

profissionais, dos alunos e pais atendidos pela instituição escolar. 

  A integração do aluno com necessidades especiais educativas deve 

caracterizar-se pela busca cada vez mais da democratização do saber, da 

garantia dos direitos humanos, e de oportunidades iguais dos diferentes, 

visando ao exercício da cidadania. 
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Anexo A – Cronograma 
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