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2 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas muito se tem refletido sobre a educação especial e 

inclusiva no contexto escolar, tanto nas esferas política, cultural, social, quanto 

pedagógica, relacionadas com o processo de escolarização dos alunos com 

necessidades educacionais especiais, compreendendo que todos têm direito à 

educação e a uma educação de qualidade. 

Uma das questões primordiais desta proposta é fazer um estudo sobre as 

pessoas com deficiência, trazendo as marcas profundas de acordo com cada tempo, 

de sua cultura, de suas tradições.  

Diante disso, este estudo tem como temática central a visão histórica da 

educação especial e inclusiva no Brasil até a atualidade, com o objetivo de discutir e 

refletir a respeito dos avanços sociais e pedagógicos, com vistas a uma educação 



 

 

de qualidade para todos, analisando, entre outros fatores, a atribuição de novas 

dimensões da escola no que consiste à efetivação do direito humano à educação, 

assegurando o acesso e permanência dos alunos com deficiência intelectual e 

múltipla. Assim, pode-se resgatar os valores culturais e o respeito do aprender e 

construir, conforme define a Declaração de Salamanca (1994 p. 8-9). 

 

[...] as crianças e jovens com necessidades educativas especiais devem ter 
acesso às escolas regulares, que a elas devem se adequar [...] elas 
constituem os meios mais capazes para combater as atitudes 
discriminatórias, construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a 
educação para todos. 

 

Sendo assim, a inclusão escolar é um processo gradual, dinâmico e que 

busca a cooperação e a solidariedade, respeito e valorização às diferenças.   

O educador é o mediador e o articulador responsável pela construção do 

conhecimento no processo ensino aprendizagem do aluno. É importante ressaltar 

que o desenvolvimento humano, enquanto processo sócio histórico, enfatiza a 

função da escola e o papel do professor como mediador na zona de 

desenvolvimento proximal da criança, formulada por Vygotsky (2002). Assim a 

escola é o lugar onde as atividades pedagógicas intencionais desencadeiam o 

processo de aprendizagem, possibilitando a formação de conceitos científicos.       

Na perspectiva vygotskiana, os conceitos científicos são entendidos como um 

sistema de relações contido nas palavras e determinados por um processo histórico-

cultural: são construções culturais, internalizadas pelo indivíduo no processo do seu 

desenvolvimento.  

 

A formação de conceitos é o resultado de uma atividade complexa em que 
todas as funções intelectuais básicas tomam parte. No entanto, o processo 
não pode ser reduzido à associação, à atenção, à formação de imagens, à 
inferência ou às tendências determinantes. Todas são indispensáveis, 
porém insuficientes sem o uso do signo, ou palavra, como o meio pelo qual 
conduzimos as nossas operações mentais, controlamos o seu curso e as 
canalizamos em direção à solução do problema que enfrentamos 
(VYGOTSKY,1993, p. 50). 

 

Na formação dos conceitos científicos, é fundamental a mediação 

pedagógica, uma vez que a ação do professor direciona a organização de conteúdo 

de forma a permitir ao aluno o exercício de seus processos mentais, que lhe 

proporcione novos níveis de desenvolvimento. 



 

 

Portanto, a proposta deste trabalho é atuar juntos aos professores, à equipe 

pedagógica e equipe técnica da Escola Ternura – Educação Infantil e Ensino 

Fundamental na modalidade de educação especial, pela necessidade de contribuir 

teoricamente na melhoria da qualificação dos profissionais, através da formação 

continuada, para refletir sobre as práticas pedagógicas que garantam a permanência 

desses alunos na escola.  

 

 
3 JUSTIFICATIVA 

 

 
A diversidade das dificuldades de aprendizagem existente no cotidiano 

escolar evidencia a necessidade de se repensar o processo de ensino e 

aprendizagem que se apresenta nos dias atuais, mas não é um tema novo. E um 

desafio aos educadores e pesquisadores consiste em buscarem alternativas e 

práticas pedagógicas, que possam subsidiar a aprendizagem do aluno de forma 

significativa. 

Pensar no processo de aprendizagem implica em assumir o fato de que 

aprender pressupõe uma ação de caráter dinâmico o que vai requerer ações de 

ensino direcionadas para que os alunos aprofundem e ampliem os significados que 

elaboram mediante seus envolvimentos em atividades de aprendizagem e no 

contexto de sua vida cotidiana. 

Assim, o presente trabalho propõe refletir com os profissionais que atuam na 

educação especial, através de estudos individuais e coletivos, uma formação 

continuada, para que ampliem e aprofundem seus conhecimentos para o exercício 

da docência. 

O plano de ação para satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem 

dos alunos, aprovado pela Conferência sobre a Educação Para Todos, em Jomtien 

na Tailândia (1990) destaca que: 

 

As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de 
deficiências requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que 
garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e 
qualquer tipo de deficiência como parte integrante do sistema educativo 
(DECLARAÇÃO DE JOMTIEM, 1990). 

 
 



 

 

O acesso à educação vem sendo ampliado nas últimas décadas, com os 

movimentos pela educação inclusiva. A inclusão escolar não é um processo simples 

porque engloba muitos fatores, dentre eles, as adequações necessárias da escola, 

as mudanças atitudinais e pedagógicas.  Isso poderá ser construído com a efetiva 

formação do profissional que irá atuar na área, para o que a reflexão proposta neste 

Projeto terá condições de contribuir. 

Portanto, mudanças de atitudes frente à  diversidade dos alunos são 

necessárias desde orientar como se relacionar com as pessoas com deficiência, até 

mesmo enfrentar desafios na tentativa de superar as barreiras que impossibilitam o 

avanço e efetivação de um trabalho democrático e de qualidade para as pessoas 

com alguma  de deficiência, conforme prevê a Constituição Federal (BRASIL, 1988): 

“Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor idade e 

quaisquer outras formas de discriminação” (art.3°, inciso IV). Define, no artigo 205, 

“a educação como um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da 

pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho”. No seu artigo 

206, inciso l, estabelece a “igualdade de condições de acesso e permanência na 

escola”, como um dos princípios para o ensino e, garante, “como dever do Estado, a 

oferta do atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular 

de ensino” (art.208). 

Com base nesses artigos da Constituição Federal, é de suma importância o 

reconhecimento e efetivação do papel do professor e da especificidade do trabalho 

pedagógico junto aos colegiados escolares, no sentido de apresentar sugestões, 

ações ou críticas que promovam debates e estudos teóricos necessários para o 

conhecimento e enfrentamento da reprodução da desigualdade e da exclusão social 

e educacional. 

Para tanto, é de extrema importância que o processo de formação 

continuada, ocorra ao longo de toda vida profissional em busca de conhecimentos 

teóricos e práticos que contribuam no desenvolvimento do trabalho realizado dentro 

e fora da sala de aula, não simplesmente trabalhar na aplicação de métodos e 

teorias estabelecidas, e, sim, levando em conta a ação docente no dia a dia. 

 É nesta perspectiva que se insere o presente produção didática na escola, 

direcionado aos professores. 

 

 



 

 

4 OBJETIVO GERAL 

 

Proporcionar aos profissionais que atuam na Educação Especial reflexão que 

possibilite entendimento e aprofundamento a respeito da pessoa com deficiência, 

revendo as lutas dos movimentos sociais das minorias e as políticas educacionais, 

neste momento histórico, sobre a inclusão educacional. 

   

 

5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Refletir sobre as atitudes preconceituosas e discriminatórias em relação às 

pessoas com algum tipo de necessidades especiais, como uma construção histórica 

possível de ser enfrentada na busca da efetivação dos direito humanos. 

Analisar o processo histórico da educação especial em relação à inclusão 

social e educacional, a partir de textos científicos e das legislações nacional e 

internacional que contribuíram para eliminação de barreiras. 

Debater com os professores, qual é a escola que queremos ter e, a partir de 

uma reflexão e aprofundamento dos conhecimentos teóricos, construir coletivamente 

propostas para a prática pedagógica. 

 

 
6 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

O conhecimento histórico é dinâmico, pois demonstra a reconstrução dos 

fatos passados a partir de fontes históricas, ou seja, é o nosso pensamento de hoje 

tentando alcançar o modo de pensar e de viver de outros tempos. Neste contexto a 

abordagem histórica a respeito das pessoas com deficiência, possibilita a 

compreender as inúmeras possibilidades de intervenção para uma mudança de 

concepções. 

Segundo os estudos realizados por Carvalho, Rocha e Silva (2006), sobre os 

primórdios da humanidade em que as condições de subsistência eram a exploração 

da natureza, período chamado nomadismo, ocorria o extermínio de pessoas com 

alguma deficiência ou doentes, que sofreram qualquer deformidade, sendo levadas 

para paradeiros desconhecidos e secretos, ou abandonadas. 



 

 

  Segundo os autores Carvalho e Rocha e Silva (2006), a sociedade escravista 

grega e romana foi uma sociedade que supervalorizava o corpo, tato em sua beleza 

quanto na capacidade física dos soldados, pois eram critérios para serem guerreiros, 

e as pessoas com deficiência não serviam para os trabalhos escravos; nessa 

sociedade existiam leis e costumes que avaliavam crianças ao nascer e, se tivessem 

algum tipo de deficiência ou imperfeição física que impediria ser útil naquelas 

sociedades, eram assassinadas ou abandonadas. Ainda neste período, persistiu a 

superstição da possessão de bons e maus espíritos ligada à presença da 

deficiência. 

Sintonizados com estes procedimentos, alguns dos mais renomados filósofos 

do modo de produção escravista emitiram suas opiniões a respeito do extermínio ou 

abandono de pessoas com deficiência, legitimando tal prática.                                        

 Na idade média, a sociedade feudal tinha a nobreza e a igreja como 

detentoras do poder, o clero da igreja católica era responsável pela a espiritualidade 

e pelo modo de pensar, além do poder econômico. Com essa influência, a 

deficiência era considerada um fenômeno espiritual e metafísico, sendo vistas tais 

pessoas como possuídas pelo mal, o que justificava a queima nas fogueiras, e 

aqueles que não eram mortos acabavam sendo vitimas de punições, torturas e maus 

tratos. Isto porque a doutrina cristã não permitia a eliminação pura e simples, pois o 

corpo era considerado a habitação da alma criada por Deus, deveria ser castigado e 

mantido sob contínuo controle. No primeiro século da idade média, surgem 

Instituições mantidas pela igreja, as quais passam a segregar pessoas com 

deficiência em hospitais, hospícios ou asilos, mas eram insuficientes para atender a 

todos, por isso muitos deles ficavam perambulando pelas ruas. 

Segundo BianchettI (1998), a transição do feudalismo para o capitalismo 

provocou mudanças por ser uma nova forma de produção, impondo-se a todas as 

outras formas sociais de vida, fortalecendo a classe burguesa. Na análise desse 

autor, nesse período houve lentamente a preocupação com as pessoas que não se 

encaixavam dentro dos padrões da normalidade, como dementes, os paralíticos e 

outros, dando início à etapa científica com ações de tratamento médico para as 

pessoas com deficiência, instituindo-se o estigma de doentes mentais àqueles que 

se viam impedidos de conviver normalmente na sociedade, em virtude de sua 

condição. 



 

 

Na segunda metade do século XVIII, de acordo com Silveira Bueno (1993), 

com alguns pressupostos científicos, a educação das pessoas com deficiência 

passa a ser oferecida às camadas populares com abertura das primeiras instituições 

para a educação de cegos e surdos, em vários países, geralmente mantidas por 

entidades filantrópicas, tendo como objetivo recolher do convívio social todas as 

pessoas que interferiam e atrapalhavam o desenvolvimento da nova forma de 

organização social. A educação especial foi apresentada por alguns historiadores 

como sendo resultado do ideal liberal; ela é apresentada como sendo do esforço da 

sociedade moderna, todavia, o aspecto excludente não foi superado, evidenciando o 

caráter de classe.  

 

Se o surgimento das primeiras instituições escolares especializadas 
correspondeu ao ideal liberal de extensão das oportunidades educacionais 
para todos, [...] respondeu também ao processo de exclusão do meio social 
daqueles que podiam interferir na ordem necessária ao desenvolvimento da 
nova ordem de organização social (BUENO, 1993, p 64). 
 

 

 A partir do surgimento das instituições, também denominado período de 

segregação e invisibilidade pela reclusão imposta às pessoas com algum tipo de 

deficiência em ambientes separados, nos anos iniciais de 1900 passa a ser de 

caráter assistencial e filantrópico. Essas instituições foram denunciadas como um 

processo de violação de direitos humanos.      

Refletindo sobre o período histórico da educação especial no Brasil, podemos 

notar que se evidenciam teorias e práticas sociais de discriminação, acontecendo 

situações de exclusão, conforme citada a criação dos Institutos para Surdos e 

Cegos, no Império. Esse período foi caracterizado pela ignorância e rejeição do 

individuo com deficiência: a sociedade a família e a escola em geral condenavam 

esse público de uma forma fortemente preconceituosa, de maneira a excluí-lo do 

convívio social. 

No entanto, no decorrer da história da humanidade, observa-se que as 

“concepções sobre as deficiências foram evoluindo conforme as crenças, valores 

culturais, concepção de homem e transformações sociais que ocorreram nos 

diferentes momentos históricos” (BRASIL, 2001, p. 25). 

Da Idade Média a meados do século XX, encontra-se a fase de 

institucionalização: aqueles indivíduos que apresentavam deficiência eram 

segregados nas residências, nos asilos, nos hospitais, institutos, oportunizando uma 



 

 

educação fora das escolas, dando assistência à pessoa com deficiência na 

sociedade, sem que esta tivesse que suportar seu contato. 

Conforme esclarece Jannuzzi (2004, p. 34): 

 

A partir de 1930, a sociedade civil começa a organizar-se em associações 
de pessoas preocupadas com o problema da deficiência: a esfera 
governamental prossegue a desencadear algumas ações visando à 
peculiaridade desse alunado, criando escolas junto a hospitais e ao ensino 
regular, outras entidades filantrópicas especializadas continuam sendo 
fundadas, há surgimento de formas diferenciadas de atendimentos em 
clínicas, institutos psico-pedagógicos e outros de reabilitação. 

 

Ao final da IIª Grande Guerra, houve um processo mundial em relação aos 

direitos humanos. A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (1948) 

assina a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem como ideal comum a 

ser atingido por todos os povos e nações com objetivo de que cada indivíduo e cada 

órgão da sociedade se esforce para   promover respeito aos direitos e liberdades e a 

luta em defesa de seus princípios em seus direitos já adquiridos e avançou-se nos 

direitos sociais que se incorporam aos ordenamentos jurídicos dos estados.  E o 

Brasil enquanto membro da ONU e signatário desse documento adotou na 

elaboração das políticas públicas internas. 

 

a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema 
educacional gera sob alegação de deficiência e que as crianças com 
deficiência não sejam excluídas do ensino fundamental gratuito e 
compulsório, sob alegação de deficiência. 
b) As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino 
fundamental inclusivo, de qualidade de condições com as demais pessoas 
na comunidade em que vivem. (ONU, 2006, art.24). 

  

 

A partir das décadas finais do século XX, amplia-se a valorização do público 

com deficiência, surgem a nível mundial, movimentos sociais de luta contra a 

discriminação, em favor de uma sociedade inclusiva. Nesse momento histórico, 

surgem as críticas sobre as práticas de ensino da época, levando também 

questionamento dos modelos de ensino e aprendizagem, gerando exclusão no 

cenário educacional.   

Na década de 1960, surgem movimentos sociais que mobilizaram pais e 

educadores, em virtude da democratização da escola para as pessoas das camadas 

populares, criando as primeiras associações de pais e amigos das pessoas com 



 

 

deficiência. Assim, criaram-se as Escolas Especiais com modelo de atendimento 

denominado de paradigma de serviços, objetivando implementar os serviços de 

reabilitação, visando preparar seus alunos para integração na vida da comunidade 

(PARANÁ, 2006). 

A partir da década de 1970, começam ocorrer pelo país movimentos 

organizados por pais das pessoas com deficiência, no início de forma espontânea e 

sem articulação em âmbito nacional, após deu-se início a movimentos mais 

abrangentes na esfera regional estadual e nacional. Inspirados nos princípios de 

individualização, normalização e integração, buscam ampliar as oportunidades de 

participação social de pessoas com deficiência, em ambientes menos segrega 

dores. 

 Para Rosa e Andre (2006), a década de 1990, o Brasil passou pelo processo 

de redemocratização com a efetivação do processo da abertura política após a 

ditadura; o governo permitiu e passou estimular a organização e a participação de 

certos segmentos, inclusive dos grupos sociais considerados excluídos, entre os 

quais também se inseriam as entidades que atendiam às pessoas com deficiência, 

diante das expectativas e os novos paradigmas educacionais vêm com os avanços 

da democracia, também na área científica e tecnológica, fundamentados na 

compreensão da diversidade como constituinte das diferentes sociedades culturais, 

voltados aos direitos das minorias. A concepção de inclusão social das pessoas com 

deficiência traz mudanças, evidencia que elas podem ser participativas e capazes, 

desde que sejam propiciadas as condições para sua participação e aprendizagem, 

bem como, sejam respeitadas e valorizadas. 

As discussões e a consolidação das ideias por todo país resultaram num 

conjunto de propostas que posteriormente foram transformadas em políticas 

públicas nas três esferas de governo: federal, estaduais e municipais. As reformas 

educacionais começam a se concretizar na década de 1990, e dois documentos 

internacionais contribuíram para o compromisso do governo com a educação 

especial, Jomtien (1990) e Salamanca (1994). Outro avanço importante que ocorreu 

no Brasil, naquela década, foi das Reformas Educacionais, com aprovação da lei nº 

9394, em 20 de dezembro de 1996, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

com contém um capítulo específico sobre a Educação Escolar. 

Assim, inicia-se o século XXI com movimentos políticos, sociais, 

educacionais, nos quais inúmeros estudiosos, associações e conferências propõem 



 

 

refletir e problematizar as práticas educacionais na perspectiva de uma educação 

inclusiva. 

 

A inclusão escolar tem sido mal compreendida, principalmente no seu apelo 
nas mudanças nas escolas comuns e especiais. Sabemos, contudo, que 
essas mudanças não garantiremos a condição de nossas escolas 
receberem indistintamente, a todos alunos, oferecendo- lhes condições de 
prosseguir em seus estudos, segundo a capacidade de cada um sem 
discriminação nem espaços segrega dores de educação (MANTOAN, 2006, 
p.23). 

 

Seguindo os preceitos acordados internacionalmente em diversas 

Declarações, como a de Jomtiem (1990), sobre a educação para todos, e a de 

Salamanca (1994), a qual afirma que todas as crianças têm direito à educação 

independentemente de suas necessidades especiais, estabelecendo sobre a 

igualdade de oportunidades para as pessoas com deficiência, preceituando a 

construção de sistemas educacionais inclusivos, o Brasil aprova leis que visam à 

promoção da educação para pessoas com necessidades educacionais especiais. 

Outras Declarações, como de Manágua (1993), da Guatemala (1999), de 

Montréal (2004), ratificam os direitos das pessoas com deficiência, a luta contra toda 

espécie de discriminação, ressaltando sua participação e de suas famílias na 

formulação das legislações, definição de terminologias, como na questão da 

deficiência intelectual. 

A partir desse embasamento, as discussões no país possibilitaram a 

aprovação de uma legislação bastante ampla a respeito dos direitos das pessoas 

com deficiência: 

- a Lei n° 7.853, de 24 de outubro de 1989, define os direitos das pessoas com 

deficiência, criminaliza o preconceito e define a atuação do Ministério Público; 

- a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA). O artigo 54 lhes confere o direito ao atendimento 

especializado, e o artigo 66, assegura aos adolescentes com deficiência o direito ao 

trabalho protegido. 

- a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, que destina o capítulo V à Educação Especial. 

- a Resolução do Conselho Nacional de Educação CNE/CEB N° 2, de 11 de 

fevereiro de 2001, que instituiu as Diretrizes Nacionais para Educação Especial na 



 

 

Educação Básica, em todas suas etapas educação infantil, ensino fundamental e 

ensino médio e modalidade de ensino.  

 

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às 
escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades 
especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de 
qualidade para todos (BRASIL, 2001). 
 

 

Também esta resolução CNE/CEB Nº 2 (2001), que instituiu as Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, menciona a formação de 

professora no artigo 18. O mesmo considera que, em conformidade com a LDB/1996 

e com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de Docentes da 

Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, tal formação se dará 

em nível médio, na modalidade normal e, em conformidade com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de professores da Educação Básica, 

realizar-se-á em nível superior, através de curso de licenciatura plena, conforme 

análise de Beyer (2010, p. 57). A Resolução diferencia, também, professores 

capacitados de professores especializados, os primeiros podendo lidar com alunos 

com necessidades especiais nas classes comuns. 

No ano de 2007, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos e o Ministério 

da Justiça e da Educação em parceria com a Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO lançam o Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos objetivando dentre suas ações, contempla no 

currículo da educação básica, as temáticas relativas às pessoas com deficiência. 

O Brasil, como país signatário, aprova o texto da Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinado 

em Nova York, em 30 de março de 2007, através do Decreto Legislativo n° 186, em 

9 de julho de 2008, e o ratifica pelo Decreto Executivo n° 6.949 de 25 de agosto de 

2009. 

Em 2008, a Educação Especial alcança o estatuto de política pública quando 

o Ministério da Educação, através da Secretaria da Educação Especial, publica a 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 

tendo como objetivo a promoção de uma educação de qualidade em defesa do 

direito de todos alunos. 

 



 

 

[...] Ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino 
evidenciam a necessidade de confrontar às prática discriminatórias e criar 
alternativas para superá-las a educação inclusiva assume espaço central no 
debate acerca da sociedade contemporânea e o papel da Escola e na 
superação da lógica da exclusão. A partir dos referenciais para a construção 
de sistemas educacionais inclusivas, a organização de escolas e classes 
especiais passa a ser repensada implicando uma mudança estrutural e 
cultural da escola para todos os alunos tenham suas especificidades 
atendidas (Brasil, 2008 p. 1). 

 

Na continuidade da implantação de uma educação inclusiva, vários 

dispositivos legais orientam e normatizam sua concretização: 

- Resolução nº 04, do Conselho Nacional de Educação, de 04 de outubro de 2009, 

institui diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na 

educação básica, modalidade educação especial. 

- Decreto n° 7.611, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a Educação 

Especial e o atendimento educacional especializado, dando ênfase na proposta 

pedagógica da escola, envolvendo a participação da família a fim de garantir o 

acesso, suporte necessário às necessidades educacionais especiais dos alunos.  

- várias Notas Técnicas do MEC/SECADI/DPEE, orientando e disciplinando a oferta 

do Atendimento Educacional Especializado – AEE. (BRASIL, 2011). 

A educação inclusiva obriga-nos a repensar os processo de aprendizagem e 

os decorrentes procedimentos didático-pedagógicos. Neste sentido, alguns 

pesquisadores apresentam a Psicologia Histórico Cultural, de Vigotski e seguidores, 

como um referencial que pode sustentar uma proposta educacional de alunos com 

deficiência (BEYER, 2010; CARVALHO, ROCHA e SILVA, 2006). 

Para Vigotski, o mais importante para o processo de aprendizagem e 

desenvolvimento psicológico da criança é o ponto de partida em sua vida social, por 

isso é tão importante que a educação proposta para as crianças com necessidades 

especiais seja marcada por amplas e variada a experiências vividas socialmente. As 

interações sociais, para as crianças com deficiência são fundamentais para a 

constituição de suas estruturas cognitivas, e quando inseridas em grupos 

homogêneos, como ocorre em classes e escolas especiais, são privadas de 

beneficiar-se das competências cognitivas de outras crianças que poderiam 

desempenhar o papel de mediadoras junto às zonas de desenvolvimento. 

 

[...] o ponto de partida na busca do entendimento sobre o aprendizado e 
desenvolvimento das pessoas com deficiência deve estar assentado 
pressuposto de que uma determinada função particular (ver, ouvir, falar, 



 

 

etc.) pode representar um desvio considerável da norma e, não obstante, a 
personalidade ou organismo em geral pode ser totalmente normal. Partindo 
deste pressuposto, na concepção histórico-cultural: a criança com defeito  
não é indispensavelmente uma criança deficiente (VIGOTSKI, 1997, p.84). 
 
 

 
De acordo com Elisabeth Rossetto (2012), Lev Vigotski contribui para melhor 

compreender o ser humano, partindo do pressuposto que o indivíduo se constitui 

como sujeito por meio permanente das suas interações das circunstâncias culturais, 

portanto, a importância de se fazer uma ruptura com o modelo de exclusão social e 

até mesmo educacional. O importante dessa abordagem histórico-cultural é que o 

sujeito não pode ser visto pelas suas incapacidades, mas pelas suas possibilidades. 

Vigotski preocupado com a educação das pessoas com deficiência fortalece o 

princípio de que todo ser humano pode aprender mesmos aqueles que apresentam 

algum tipo de deficiência, acredita que as leis do desenvolvimento são as mesmas 

para todas as crianças. 

 O autor preocupou-se em discutir os métodos utilizados para avaliar uma 

criança com deficiência.  Acredita-se que a facilidade demonstrada por Vigotski ao 

trabalhar com crianças esteja no seu domínio teórico e a clareza dos objetivos. 

Segundo a autora, as oportunidades oferecidas as pessoas com deficiência através 

dos meios educacionais é o ponto de partida para o seu desenvolvimento, mas é 

necessário que lhe de condições para desenvolver suas funções psicológicas 

superiores. 

 O papel do mediador é fundamental para o processo da aprendizagem, pois 

o desenvolvimento cognitivo faz – se de fora dentro e é produzido pelo processo de 

internalização, da interação social com materiais fornecidos pela cultura, e é na troca 

com outros indivíduos que os conhecimentos e as funções sociais vão se 

internalizando. A aprendizagem vai depender da forma em que o docente provoca 

desafios e propicia experimentos que levem os alunos a questionar seus 

significados. O professor tem seu papel explícito como provocador do processo de 

aprendizagem, de acordo com Vigotski, o mediador deve intervir na Zona do 

Desenvolvimento Proximal, que pode ser definida como a distância entre o nível de 

resolução de um problema que uma pessoa pode resolver independentemente e o 

que pode resolver com ajuda do mediador. Com base nos textos estudados de 

Vigotski, percebe- se que não existe uma única Zona do Desenvolvimento Proximal 

por alunos, e sim, várias que criam a função dos desafios propostos pelo mediador, 



 

 

permitindo ao aluno que o pensamento vá aos poucos se modificando em direção a 

tarefas cada vez mais complexas (ROSSETTO, 2012). 

Portanto, a abordagem histórico - cultural nos dá uma visão de sujeito, não se 

resume nas suas incapacidades, mas sim nas potencialidades das pessoas com 

necessidades especiais. É necessário dirigir um olhar, até então voltado para o 

indivíduo e as condições individuais e internas de seu desenvolvimento, portanto 

para o desenvolvimento do indivíduo é necessário contemplar a realidade cultural e 

social da criança, no meio em que esta inserida. 

 

Acima de tudo, o referido autor destaca – se por nos conduzir a novos 
olhares acerca do processo inclusivo de alunos com deficiência. Em sua 
teoria, apresenta um movimento de mudança na concepção de sujeito e o 
reconhecimento de uma educação que contemple esse individuo em sua 
totalidade. Assim, percebe se que suas propostas oferecem instrumentos 
teóricos para explicar o processo de desenvolvimento humano por meio de 
uma visão histórico-cultural (ROSSETO, 2012, p.56). 

 

 

Vigotski apresentou em seus estudos uma preocupação com as pessoas com 

deficiência, baseado no princípio que todo ser humano pode aprender 

independentemente das suas condições física, mentais, sensoriais, neurológicas ou 

emocionais. Ele criticava a forma de tratamento recebida pelas pessoas com 

deficiência pelos estudiosos da época, pois eles se referiam a essas pessoas como 

enfermas, mas ele acreditava que a deficiência deveria ser deixada de lado, e sim 

educa - lá  próxima das demais  crianças. (ROSSETTO, 2012). 

É importante ressaltar que pensar em um problema ou um desafio ao aluno é 

preciso possibilitar níveis de dificuldades diferentes para que ele possa solucioná-

las, portanto toda tarefa escolar, não importa a forma de linguagem que vier a ser 

apresentada, deve ser escalonada em níveis de dificuldades diferentes de maneira 

em que o aluno possa acomodar espaços da Zona do Desenvolvimento Proximal. 

(ROSSETTO, 2012, p. 68,70). 

Nos textos de Vigotski, aparecem críticas com relação às escolas especiais, 

designando - as de ambientes segregativos, referindo que o convívio social, fica 

restrito ao grupo próximo do homogêneo, levando o seu processo de aprendizagem 

muito limitado, com pouca troca de experiência, diferente das crianças que 

frequentam as escolas regulares. 



 

 

Segundo o mesmo autor, o maior problema das escolas tradicionais é de 

separar sistematicamente as pessoas com algum tipo de deficiência do meio social, 

procurando isolá-las em seu mundo, focando suas adaptações ao seu defeito, 

recebendo uma educação voltada para a enfermidade, e não para saúde, 

preocupada com o biológico e não com o social. Portanto, a educação das pessoas 

com necessidades educacionais especiais deve estar voltada no processo 

sistemático devendo ser trabalhada dentro do contexto cultural onde a criança está 

inserida, e reforça que todo ser humano independentemente de sua deficiência, 

deve partir que as leis do desenvolvimento são as mesmas para todos indivíduo.  

A escola deve ser vista, segundo o estudo realizado pela autora como o 

ambiente onde vai ocorrer a aprendizagem, pois a aprendizagem, parte das funções 

elementares e se transforma em funções psicológicas superiores. A perspectiva-  

histórico – cultural constitui-se em uma abordagem teórica importante para conceber 

que os processos psicológicos do ser humano se dão no âmbito das relações 

culturais socialmente mediadas e, portanto considera o ser humano como 

essencialmente social e histórico (ROSSETTO, 2012, p. 70). Assim, 

 
Nesse sentido, subentende- se que, para Vygotsky, o social é fundamental 
para o desenvolvimento psicológico da criança, uma vez que, ao nascer, é 
constituída basicamente por recursos biológicos, mas a partir do momento 
em que ingressa no mundo das relações, passa a constituir-se como 
homem. Por meio da educação e da cultura, o sujeito pode romper com seu 
determinismo biológico, na medida em que funciona como sistema, como 
um todo integrado (ROSSETTO, 2012, p. 71). 

 

Vigotski ressalta, no entanto que, se o meio ambiente não desafiar exigir e 

estimular o intelecto do adolescente, este processo poderá se atrasar ou mesmo não 

se completar, ou seja, poderá não chegar a conquistar estágios mais elevados do 

raciocínio conforme (REGO, 2002, p. 70). 

Segundo Carvalho, Rocha e Silva (2006), na atualidade, para a inclusão 

educacional para alunos com necessidades especiais é preciso que as escolas da 

rede regular de ensino, procurem ajustar-se para receber os alunos com deficiência, 

é não essas pessoas ajustarem-se ao meio social, sendo que a sociedade tem um 

papel fundamental garantir os suportes necessários para que possam viver em 

comunidade. Na atualidade a educação das pessoas com deficiência intelectual vem 

ganhando novos espaços, entendimentos em relação ao processo de aprendizagem 

e desenvolvimento. 



 

 

 

 Busca - se, com isso advogar uma proposta de escola que não seja 
excludente, em sua filosofia e prática, mas inclusiva, no sentido de uma 
escola democrática que não se caracterize – na sua história, na sua 
proposta curricular, na sua base de valores como uma escola reprodutora 
de processo de exclusão social (BEYER, 2010, p. 61). 

 

O educador deve intervir junto à aprendizagem de seu aluno através de uma 

adequada mediação, que favoreça com atividades culturais para que possa fazer 

uma antecipação ao momento em que se encontra em seu nível de 

desenvolvimento. 

A partir dos estudos baseados nos pressupostos das concepções sócio 

psicológica, a deficiência não é um empecilho para que ocorra o processo de 

aprendizagem e desenvolvimento das pessoas com deficiência. Sim, é necessário 

refletir e aprofundar a temática abordada neste trabalho, pessoas que tem uma 

relação direta com este segmento social, e que lutam para superar o processo de 

exclusão existente na sociedade contemporânea. 

O Estado do Paraná tem uma política de educação inclusiva, que foi 

implementada, realizando concursos públicos no ano de 2004 e 2007, onde foram 

efetivados 5500 professores especializados para atender aos educandos das 

escolas especiais, salas de recursos e de apoio na rede regular de ensino 

(PARANÁ, 2009). 

O atendimento pela inclusão no Estado do Paraná pela inclusão está evidente 

em sua política de ações. 

 

De todo o exposto ressalta – se a regra e que o alunado da Educação 
Especial deve estar matriculado na rede regular de ensino, com os apoios 
especializados para o seu processo de aprendizagem a exceção- aos 
alunos que apresentam altas especificidades- que demandam espaços 
especialmente preparados, necessidades intensas e continuas, sobretudo 
nas áreas da deficiência intelectual e transtornos globais do 
desenvolvimento, são assegurados o direito de matricula nas escolas 
especiais (MATISKEI et al, 2010, p. 20). 

 

Dentre as legislações vigentes do estado do Paraná em relação à educação 

especial há o Parecer 108/10 do Conselho Estadual de Educação, no qual se refere 

a alteração de denominação da escola especial para a escola básica na modalidade 

de educação especial.  

 



 

 

A Deliberação n°02/03-CEE/PR fixa normas para a Educação Especial, 

modalidade da Educação Básica, para o Sistema de Ensino do Estado, para alunos 

com necessidades educacionais especiais, que requeiram atenção individualizada 

nas atividades da vida autônoma e social, recursos ou ajudas intensos e contínuos, 

adaptações curriculares significativas que a escola regular não consiga prover. 

Conforme Art.1º da Deliberação N.º 02/03 cita: 

 

Parágrafo único - Esta modalidade assegura educação de qualidade a todos 
os alunos com necessidades educacionais especiais, em todas as etapas 
da educação básica, e apoio, complementação e/ou substituição dos 
serviços educacionais regulares, bem como a educação profissional para 
ingresso e progressão no trabalho, formação indispensável para o exercício 
da cidadania (PARANÀ, 2003). 

 
Neste sentido, as escolas que ofereçam a educação básica na modalidade de 

educação especial devem atender ao Art. 21 da Deliberação N.º 02/03 os requisitos: 

 
I. proposta pedagógica ajustada às necessidades educacionais do aluno e 
ao disposto na legislação vigente; 
II. acessibilidade nas edificações, com a eliminação de barreiras 
arquitetônicas nas instalações, mobiliário e de equipamentos, conforme 
normas técnicas vigentes; 
III. professores, equipe técnico-pedagógica e direção habilitados ou 
especializados em Educação Especial; 
IV. ajuda e apoio intensos e contínuos e flexibilizações e adaptação 
curricular tão significativa que a escola regular não tenha conseguido 
prover. 
Parágrafo único - A delimitação de alunos por turma seguirá orientação da 
Secretaria de Estado da Educação, considerando as necessidades 
educacionais especiais dos mesmos. 

  
 

A organização administrativa e pedagógica das escolas de educação básica 

na modalidade de educação especial está amparada no Parecer n° 07/14 do 

Conselho Estadual de Educação, no qual divide em três etapas sendo: educação 

infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos- fase I. 

 

 

7 METODOLOGIA 

 

  Este Projeto de Intervenção será desenvolvido na Escola Ternura – Educação 

Infantil e Ensino Fundamental, na modalidade Educação Especial, em Assis 

Chateaubriand, Paraná, com participação da direção, equipe pedagógica, 

profissionais da área da educação, saúde e assistente social, com oito encontros 



 

 

presenciais, de quatro horas cada um, perfazendo uma carga horária de trinta e 

duas horas, sendo o mesmo realizado no período noturno. 

A metodologia utilizada será por meio de estudos de textos científicos para o 

embasamento teórico sobre as abordagens filosóficas, de teorias educacionais e 

legais que subsidiam a organização da educação especial e a formação de 

professores no sistema educacional brasileiro, na perspectiva da educação inclusiva. 

Far-se-á uso de diversos instrumentos como: vídeos, palestras, debates, dinâmicas 

de grupo, depoimentos e trocas de experiências, com o objetivo de proporcionar aos 

participantes uma análise crítica da realidade, agregando elementos para o exercício 

de uma práxis competente e comprometida com o processo de aprendizagem dos 

alunos da escola. 

 

7.1  Primeiro  encontro: 

 

Temática: Pessoa com Deficiência na história: Modelos de Tratamento e 

Compreensão 

Metodologia:  estudo de texto, discussão 

Tem como objetivo refletir sobre as atitudes preconceituosas e 

discriminatórias em relação às pessoas com algum tipo de deficiência, despertar a 

sensibilidade dos professores e o pensamento crítico a respeito da forma com que 

as pessoas com deficiência eram tratadas e as conquistas dos mesmos no decorrer 

dos séculos. 

Duração de 4:00 horas. 

 

7.2 Segundo  encontro: 

 

 Temática:  Pessoas com Deficiência dos Primórdios ao Início do século XXI. 

Metodologia: Palestra ministrada pela professora doutora, Lucia Terezinha 

Zanato Tureck, Docente do colegiado de pedagogia da UNIOSTE, Campus de 

Cascavel 

Duração de 4:00 horas. 

 

7.3 Terceiro encontro: 

 



 

 

Temática: Fundamentos legais e normativos 

Análise e reflexão dos documentos internacionais e nacionais que garantem 

as conquistas das pessoas com deficiência à inclusão social, à educação especial, a 

educação inclusiva, contribuindo para a efetivação das políticas públicas voltadas à 

educação especial e inclusiva.  

Metodologia: dinâmica de grupo para  análise dos documentos legais:  

Grupo 1 Legislação brasileira: PNE Meta 4, Constituição Federal, LDB 1996, 

Resolução 04  CNE, . 

Grupo 2 :Política Nacional EE- Inclusiva, LEI 12796, Decreto 7611,  CNE 04 e 

Normas técnicas. 

Grupo 3: Convenção da ONU, Declaração de Salamanca, Declaração de Manágua, 

Declaração de Montreal. 

Grupo 4: Formação de professores: documentos LDB 939496/96, CNE 04, CNE 

02/2011, PNE.  

Duração de 04:00horas 

 

7.4 Quarto encontro; 

 

Temática; Apresentação dos grupos sobre os Fundamentos Legais e 

Normativos e Documentos Nacionais e Internacionais trabalhados no encontro 

anterior. 

Metodologia; Apresentação de painéis e discussão dos temas discutidos. 

Duração de 04: 00horas. 

 

7.5 Quinto encontro 

 

Temática: Educação Inclusiva e o AEE: Implicações Pedagógicas e Formação 

de professor. 

Metodologia: Palestra ministrada pela professora doutora Jane Peruzo 

Iacono. 

 Duração de 04: 00horas. 

 

7.6 Sexto encontro 

 



 

 

Temática:  Psicologia Histórica Cultural : Funções Psicológicas 

Metodologia: Apresentação teórica com slides e dinâmica. 

Realizar o estudo com os professores, embasados nos textos do grande 

teórico como: Lev Vygotsky, sobre o processo de aprendizagem dos alunos com 

necessidades especiais, proporcionando uma reflexão significativa e que busque 

uma ação pedagógica diferenciada para o aprendizado e o desenvolvimento dos 

alunos, indiferentes de ser alunos com necessidades especiais ou não. Participação 

da professora Debora Rodrigues Vieira, do grupo GEPEE, da UNIOESTE, do 

Campus de Cascavel sobre as Funções Psicológicas Elementares e Superiores. 

Duração de 4:00 horas. 

 

7.7 Sétimo encontro. 

 

Temática: O papel da educação escolar no desenvolvimento psíquico. 

Metodologia: Leitura de texto e discussões mediadas pela professora 

DEBORA RODRIGUES VIEIRA, do grupo GE PEE, da UNIOESTE, do Campus de 

Cascavel. 

Duração de 4:00 horas. 

 

7.8 Oitavo encontro. 

 

Temática: Propostas pedagógicas para a educação escolar dos alunos com 

deficiência intelectual e múltipla da escola Ternura. 

Metodologia: estudo do texto “Trajetória escolar e terminalidade acadêmica 

para alunos com deficiência mental: até onde eles podem chegar?”, da professora 

Jane Peruzo Iacono (2008), seguido de elaboração de propostas para o trabalho 

pedagógico da escola. 

Duração de 4:00 horas. 
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