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INTRODUÇÃO  

 

 

Esta dissertação comporta uma pesquisa sobre trajetórias escolares de estudantes com 

deficiência física (DF) no município de São Paulo. Constituiu-se a partir do trabalho como 

professora, durante mais de dez anos, na Associação de Assistência à Criança Deficiente 

(AACD), entidade privada, sem fins lucrativos e especializada no atendimento de pessoas 

com DF. A pesquisadora nunca atuou na escola ou nas classes especiais da instituição, que 

possuíam equipes próprias; sua opção desde o início foi pelo Setor de Pedagogia, conveniado 

com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP), no qual prestava 

atendimento educacional especializado no contraturno para pessoas com DF de dois a 17 anos 

de idade, aproximadamente, que estudavam em classes comuns de escolas regulares. 

Em que pesem os enormes ganhos provenientes do compartilhamento de experiências, 

olhares e referencial teórico na equipe de reabilitação
1
 da AACD, optamos por centrar esta 

pesquisa no que acontecia fora dela, principalmente, em escolas públicas de São Paulo. 

Movia-nos a inquietação que sempre nos causou a exiguidade do contato que tínhamos com 

as escolas até então. Mas qual seria a melhor forma de registrar e compartilhar o que 

vivenciamos, durante mais de dez anos, como professora de pessoas com DF numa instituição 

filantrópica especializada? Como ressignificar essa experiência, que sempre nos pareceu tão 

rica do ponto de vista pessoal, articulando-a com a escola pública? Em que medida poderia 

interessar a outros professores, pedagogos, gestores, pesquisadores e à sociedade em geral?  

Um estudo sobre trajetórias escolares de estudantes com deficiência mental
2
 que lemos 

durante o curso de licenciatura inspirou-nos a elaborar o projeto de mestrado: Sousa e Prieto 

(2006) analisaram dados referentes a esse assunto na rede municipal de São Paulo em cinco 

anos de escolarização (de 1997 a 2001), orientadas pelas seguintes indagações: 

Os alunos daquela época continuavam no ensino regular? Se sim, em que 

ano se encontravam? Se não, onde estavam em 2001? Estavam sendo 

atendidos por meio de outro recurso de educação especial? Abandonaram a 

escola? A frequência à Sapne
3
 contribuiu para a permanência desses alunos 

                                                 
1
 O conceito de ―reabilitação‖ da pessoa com DF, utilizado pela AACD, fundamenta-se no conceito de 

―plasticidade neural‖, que provém da neurociência e significa a ―habilidade de tomar a forma ou 

alterar a forma e funcionamento a partir da demanda ou exigência do meio. [No sistema nervoso, esse 

processo] acontece no curso do desenvolvimento normal e também em casos de pessoas que retomam 

seu desenvolvimento após sofrerem [...] lesões neurológicas‖ (SCHIRMER et al., 2007, p. 17).  
2 
Mantivemos a nomenclatura empregada pelas autoras.  

3 
As Sapne ou Salas de Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais prestavam-se ao apoio 

educacional complementar ou suplementar no contraturno da classe comum ou ao atendimento 

exclusivo. Foram implantadas a partir de 1993 pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo 
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no ensino regular? A frequência à Sapne possibilitou a parcela desses alunos 

autonomia para continuar no ensino regular, sem acompanhamento paralelo? 

Os alunos apresentaram desempenho satisfatório no decorrer de sua 

trajetória escolar no ensino regular, tomando-se como referência os 

conceitos atribuídos pelos professores, nas diferentes disciplinas? (SOUSA; 

PRIETO, 2006, p. 188). 
 

Buscando elementos acerca de como vinha se concretizando o princípio da inclusão 

escolar de alunos com deficiência mental na rede municipal de ensino, Sousa e Prieto (2006) 

descobriram que 26% dos estudantes sobre os quais haviam obtido informações não 

permaneceram no ensino regular: 

Alguns desses alunos foram encaminhados para outros tipos de serviços 

especializados, o que pode indicar a necessidade de oferta de recursos 

especiais de educação no âmbito da rede municipal de ensino, para além do 

atendimento em salas de recursos. Há outros alunos, porém, que sequer 

estavam tendo algum tipo de atendimento educacional, o que sugere certa 

negligência do poder público perante a sua responsabilidade em garantir aos 

mesmos o direito à educação (SOUSA; PRIETO, 2006, p. 199). 

 

As autoras concluíram que as Sapne nem sempre se mostraram um recurso suficiente 

para viabilizar o atendimento integrado desses estudantes na classe comum e apontaram para 

―[...] a necessidade de maior investimento na garantia de condições políticas, técnicas e 

materiais para sua implementação‖ (SOUSA; PRIETO, 2006, p. 187). Segundo as autoras, era 

urgente o acompanhamento da trajetória desses estudantes, de sua permanência e 

aprendizagem: ―Tal perspectiva demanda a intensificação de estudos que se voltem para a 

identificação e análise de evidências acerca dos resultados e impactos das políticas de 

educação inclusivas‖ (SOUSA; PRIETO, 2006, p. 201).  

Uma vez que não havia uma fonte de consulta ―oficial‖ sobre as trajetórias escolares 

desses estudantes, Sousa e Prieto (2006) pesquisaram os cadernos das professoras regentes 

das salas (que os faziam por iniciativa própria, registrando sua movimentação entre classe 

comum e Sapne). Dessa forma, obtiveram informações sobre a situação escolar de 505 

estudantes que frequentavam Sapne na rede municipal de São Paulo, em 1997, e resgataram 

310 trajetórias escolares. Foi esse procedimento que nos ajudou a pensar no tratamento 

acadêmico que poderia ser conferido a nosso arquivo pessoal, com o registro de 194 

orientações sobre escolarização realizadas pela pesquisadora na AACD, de 2004 a 2010. 

Inicialmente, pensamos em pesquisar o atendimento educacional especializado 

disponibilizado para esses alunos nas redes de ensino e sua articulação com a classe comum; 

                                                                                                                                                         
(SME-SP); em 2004, a partir do Decreto n.º 45.415 (SÃO PAULO, 2004a), passaram a ser 

denominadas Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão (Saai).  
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valorizar os casos exitosos, as práticas pedagógicas, a tecnologia assistiva
4
 criada em campo, 

que tantas vezes traz possibilidades encantadoras. Interessava-nos discutir também as práticas 

do atendimento educacional especializado no contraturno e se estas se apoiavam no ensino 

colaborativo
5
.  

Porém, contrariando nossas expectativas, o que mais nos surpreendeu na releitura de 

nosso arquivo pessoal foi a quantidade de retenções e reprovações de alunos que nem sequer 

haviam recebido atendimento educacional especializado.  

Embora a educação escolar, ―fundante da cidadania‖ (CURY, 2006, p. 1), seja 

garantida como direito público subjetivo pela Constituição Federal (BRASIL, 1988), pareceu-

nos que vinha sendo desrespeitado no cotidiano de muitas pessoas com DF que nos 

procuravam no Setor de Pedagogia. Por fim, apostamos que estudar os relatos dessas pessoas 

e familiares, que vivenciavam a concretude da política de inclusão escolar, poderia nos revelar 

possíveis brechas, escapes ou nós − diante dos quais o direito assegurado nos documentos 

legais parecia perder a força.   

Definimos, então, a escolarização de crianças e adolescentes com DF como objeto de 

estudo e possíveis entraves no sistema público como problema de pesquisa, optando por 

realizar uma pesquisa cujos objetivos foram: 1) identificar o perfil dos 194 sujeitos que 

receberam orientação sobre escolarização por parte da pesquisadora na instituição filantrópica 

especializada, de 2004 a 2010; e 2) resgatar, sistematizar e discutir as trajetórias escolares dos 

sujeitos que residiam no município de São Paulo por ocasião da orientação e que assim 

permaneciam em 2013.   

Assim, para analisar e compreender essas questões, procuramos nos aproximar da 

abordagem sociológica de alguns autores, como Kruppa (2005) e Telles (2003). Os dados 

gerados e organizados foram discutidos à luz dos pressupostos emanados pela Política 

                                                 
4
 ―Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba 

produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a 

funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou 

mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social‖ 

(BRASIL, 2007a).  
5
 Segundo Capellini et al. (2008), ―[...] ensino colaborativo é uma estratégia didática inclusiva em que 

o professor da classe comum e o professor ou especialista planejam de forma colaborativa 

procedimentos de ensino para ajudar no atendimento a estudantes com deficiência, em classes comuns, 

mediante um ajuste por parte dos professores. Nesse modelo, dois ou mais professores possuindo 

habilidades de trabalho distintas juntam-se de forma coativa e coordenada, ou seja, em um trabalho 

sistematizado, com funções previamente definidas para ensinar grupos heterogêneos, tanto em 

questões acadêmicas quanto em questões comportamentais em cenários inclusivos. Ambos 

compartilham a responsabilidade de planejar e de implementar o ensino e a disciplina da sala de aula.‖ 

Disponível em: <http://www2.fc.unesp.br/educacaoespecial/material/Livro9.pdf> . Acesso em: 10 jun. 

2013.  

 

http://www2.fc.unesp.br/educacaoespecial/material/Livro9.pdf
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Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008b), dos 

documentos norteadores da educação especial vigentes em 2013 nas redes públicas de ensino 

estadual e municipal de São Paulo e da literatura concernente ao direito à educação, 

representada por autores como Clarice Seixas Duarte e Carlos Roberto Jamil Cury. 

A pesquisa foi estruturada em seis capítulos. No primeiro, conceituamos DF, 

problematizamos a questão do direito à educação da pessoa com DF e apresentamos as 

diretrizes vigentes em 2013 para o atendimento escolar desses estudantes nas redes públicas 

estadual e municipal de ensino do município de São Paulo. 

No Capítulo 2, relatamos os procedimentos teórico-metodológicos da pesquisa, desde 

questões éticas até como os dados foram gerados e analisados. 

No Capítulo 3, elaboramos uma revisão da literatura acadêmica brasileira defendida ou 

publicada de 2004 a 2012 sobre trajetórias escolares de pessoas com DF, realizada para nos 

auxiliar na definição de nossa abordagem de estudo.  

No Capítulo 4, apresentamos nossos resultados quanto ao perfil dos sujeitos que 

compunham o universo da pesquisa e, no Capítulo 5, apresentamos a sistematização e 

discussão das trajetórias escolares resgatadas em termos de progressão escolar. Nestes dois 

capítulos, procuramos tensionar as recomendações constantes na coleção ―A Educação 

Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar‖, produzida pelo MEC em 2010, e da literatura 

especializada no atendimento educacional do estudante com DF com sua concretude.  

Nas considerações finais, buscamos retomar alguns pontos relevantes e assinalar 

algumas possibilidades para novas pesquisas, as quais poderão contribuir para o avanço do 

direito das pessoas com DF a uma educação de qualidade.  

Por último, além das Referências, apresentamos os Instrumentos de Pesquisa 

utilizados (APÊNDICES A e B), um quadro geral com os dados do universo da pesquisa 

(APÊNDICE C), e os pareceres dos Comitês de Ética da AACD e da Faculdade de Educação 

da Universidade de São Paulo (Feusp) (ANEXO A).  
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1  O ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA FÍSICA E SEU DIREITO À EDUCAÇÃO 

 

 

Neste capítulo, ―pedagogizamos‖ alguns conceitos da área médica (isto é, tentamos trazer 

elementos da área médica para quem é responsável pela prática pedagógica), 

problematizamos o direito à educação das pessoas com DF e apresentamos as diretrizes 

vigentes em 2013 para o atendimento escolar desses estudantes nas redes públicas de ensino 

estadual e municipal de São Paulo.  

 

 

1.1 Noções sobre deficiência física 

 

 

Inicialmente, esclarecemos o conceito de DF conforme o Decreto nº 3.298/99 da 

legislação brasileira:  

[...] alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 

humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se 

sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, 

tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, 

ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, 

membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades 

estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções 

(BRASIL, 1999, art. 4). 
 

Em resumo, ―-plegia‖ indica uma perda total de função motora, e ―-paresia‖, uma 

perda parcial. O sufixo ―para-‖ indica perda motora nos membros inferiores; o sufixo ―mono‖ 

indica perda motora em um só membro (inferior ou superior); o sufixo ―tetra-‖ indica perda 

motora nos membros inferiores e superiores; o sufixo ―tri-‖ indica perda motora em três 

membros; e o sufixo ―hemi-‖ indica perda motora em um hemisfério do corpo (direito ou 

esquerdo). Ostomia é a intervenção cirúrgica que cria um ostoma na parede abdominal para 

adaptação de uma bolsa, como novo caminho para a saída de fezes e urina. Amputação é a 

perda total ou parcial de um membro ou segmento de membro devido a um acidente ou por 

indicação médica. Sobre paralisia cerebral, tipo de DF mais presente nos sujeitos desta 

pesquisa, trataremos logo adiante, neste capítulo. Já o nanismo pode ser pituitário (causado 

por alterações hormonais, leva o indivíduo a ter baixa estatura, mas o tamanho dos órgãos se 

mantém proporcional) ou rizomélico (causado por mutações genéticas, além da estatura ainda 

menor, faz com que alguns órgãos fiquem maiores em relação à altura; o tipo mais comum de 

nanismo rizomélico é a acondroplasia).  
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Portanto, ter DF não significa obrigatoriamente usar cadeira de rodas, muletas ou não 

ter um membro (devido a uma má-formação congênita ou a uma amputação). Ainda, se a 

pessoa apresenta alguma diferença física que não dificulta o desempenho de funções, então 

ela pode não ter DF, como é o caso das ―deformidades estéticas‖ (BRASIL, 1999). E ela pode 

ter DF sem aparentar ter um comprometimento motor, como é o caso das crianças de nível 

motor I segundo o Sistema de Classificação da Função Motora Grossa para PC (GMFCS)
6
. 

Quanto ao potencial cognitivo, entendemos que não deve ser caracterizado estritamente em 

função do acometimento físico ou do diagnóstico médico.  

Aliás, o conceito de deficiência vem sendo repensado. Segundo Buchalla e Nubila 

(2008), a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem dois modelos complementares de 

descrição, avaliação e medição da saúde e incapacidade no âmbito individual ou coletivo: a 

Classificação Internacional de Doenças (CID-10) e a Classificação Internacional de 

Funcionalidades (CIF). A primeira tem um modelo basicamente etiológico, classificando as 

doenças, distúrbios, lesões, etc. para fins estatísticos, epidemiológicos gerais e 

administrativos, sem registrar seu impacto na vida da pessoa. Já a segunda traz um 

detalhamento maior, apresentando qualificadores que se propõem a mensurar tanto a 

interferência negativa (que gera uma limitação) quanto a positiva (melhoria na execução das 

atividades, a funcionalidade em áreas como aprendizagem básica e interações de trabalho). Na 

CIF, o termo ―deficiência‖ corresponde:  

[...] a alterações apenas no nível do corpo, enquanto o termo incapacidade 

seria bem mais abrangente [...] Um indivíduo pode apresentar uma 

deficiência (no nível do corpo) e não necessariamente viver qualquer tipo de 

incapacidade. De modo oposto, uma pessoa pode viver a incapacidade sem 

ter nenhuma deficiência, apenas em razão de estigma ou preconceito 

(barreira de atitude) (BUCHALLA; NUBILA, 2008, p. 330). 
 

Ainda segundo Buchalla e Nubila (2008), a elaboração da CIF envolveu mais de 

cinquenta países e é considerada um avanço
7
, levando em conta o ambiente físico, social e 

                                                 
6
 Voltaremos a este assunto logo adiante. Referimo-nos, por exemplo, a crianças com PC de 6 a 12 

anos que são capazes de andar nos espaços internos e externos e de subir escadas sem limitações. São 

capazes de correr e pular, mas a velocidade, o equilíbrio e a coordenação são reduzidos (PALISANO 

et al., 1997).   
7 
Segundo o website do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefito), a CIF ―[...] 

resultou da revisão da anterior Classificação Internacional das Deficiências, Incapacidades e 

Desvantagens (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps - ICIDH), 

versão experimental publicada em 1980 pela OMS. [...] Em maio de 2001, a 54ª Assembleia Mundial 

de Saúde aprovou o novo sistema de classificação, [passando-se de] uma classificação de 

`consequência das doenças´ (versão de 1980) para uma classificação de `componentes da saúde´ [...]. 

Com a CIF ultrapassaram-se, assim, muitas das críticas dirigidas à anterior classificação de 1980, 

nomeadamente: a sua conotação com o `modelo médico´ e o não ter acompanhado as evoluções 

conceptuais, científicas e sociais, relacionadas com as questões da deficiência e da incapacidade. 
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atitudinal em que a pessoa vive e que tem um impacto nos outros aspectos. Dessa forma, o 

modelo da CIF pode prestar-se a uma abordagem multidisciplinar, social e não 

exclusivamente médica, com aplicação em áreas como previdência social, emprego, 

educação, transporte; e ―[...] constituir o padrão para medidas que possam melhor informar a 

política pública, a alocação de recursos, o gerenciamento de cuidados de saúde e muitos 

outros aspectos de uma necessária resposta social à situação de incapacidade‖ (BUCHALLA; 

NUBILA, 2008, p. 331). 

Ressaltamos a importância da nomenclatura, a qual pode se alterar com o tempo em 

função das mudanças na própria sociedade. Com a intensificação, em âmbito mundial, dos 

movimentos sociais de reivindicação dos direitos fundamentais dos ―excluídos‖
8
, vários 

termos foram repensados. Segundo Kruppa (2005, p. 24), a linguagem é uma das primeiras 

instituições sociais com a qual o indivíduo se defronta, e o seu estudo ―[...] serve, também, 

para mostrar a permanência e a mudança das instituições sociais‖.  

Um exemplo disso é o uso da palavra ―defeituosa‖, que em 1950 era empregada para 

designar a pessoa com deficiência, tanto que fazia parte do nome original da AACD. Aos 

poucos, sobretudo após 1981, proclamado pela Organização das Nações Unidas (ONU) o Ano 

Internacional das Pessoas Deficientes, a forma ―pessoa portadora de deficiência‖ passou a ser 

empregada, inclusive na legislação. É o que observamos, por exemplo, na Convenção 

Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas 

Portadoras de Deficiência, conhecida como Convenção da Guatemala, de 1999, promulgada 

no Brasil pelo Decreto nº 3.956 (BRASIL, 2001a). Terminologias variadas sucederam-se e 

por vezes se imiscuíram revelando uma certa viscosidade.
9
 

                                                                                                                                                         
Especificamente, as críticas mais frequentemente apontadas à ICIDH residem no fato de: estabelecer 

uma relação causal e unidireccional entre: deficiência − incapacidade − desvantagem; centrar-se nas 

limitações `dentro´ da pessoa e apenas nos seus aspectos negativos; não contemplar o papel 

determinante dos fatores ambientais.‖ Disponível em: 

<http://www.crefito10.org.br/conteudo.jsp?ids=3> . Acesso em: 20 mar. 2013. 
8
 Ao retomar a constituição da Educação Especial e a proposta de integração escolar, Mendes (2006, p. 

388) esclarece que, nos anos 1960, os movimentos sociais intensificaram-se, conscientizando e 

sensibilizando ―[...] a sociedade sobre os prejuízos da segregação e da marginalização de indivíduos de 

grupos com status minoritário, tornando a segregação sistemática de qualquer grupo ou criança uma 

prática intolerável‖.  
9
 Em maio de 2013, a presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, sancionou a Lei Complementar nº 142 

(BRASIL, 2013b), que reduz a idade e o tempo de contribuição para a previdência social da pessoa 

com deficiência, regulamentando o § 1º do art. 201 da CF/88. Nela, é regulamentado o tempo de 

contribuição para a aposentadoria de acordo com o grau da deficiência: leve, moderada ou grave. 

Trata-se de um exemplo de como habitualmente diferentes terminologias são empregadas, imprecisão 

que por vezes se constitui como entrave em vários aspectos, inclusive para a elaboração de políticas 

públicas direcionadas.    

http://www.crefito10.org.br/conteudo.jsp?ids=3
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Este trabalho alinha-se à nomenclatura e aos princípios do texto da Convenção sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova 

York, em 30 de março de 2007, e ratificados no Brasil com status de emenda constitucional 

(EC) pelo Decreto Legislativo 186. Nesse importante documento, a deficiência é reconhecida 

como um ―conceito em evolução‖, e as pessoas com deficiência como aquelas  

[...] que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 

podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 

de condições com as demais pessoas (BRASIL, 2008a, art. 1). 

  

As necessidades educacionais especiais dos educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação
10

 podem ser atendidas pela 

educação especial, que, na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva – PNEE-EI (BRASIL, 2008b), passa a integrar a proposta pedagógica da 

escola regular. Nessa área, uma das transformações ocorridas, sobretudo nas últimas décadas 

do século XX, é justamente a questão da nomenclatura, como mostra Tezzari (2009) na tese 

Educação especial e ação docente: da medicina à educação: 

A procura por novas nomenclaturas, menos estigmatizantes, para fazer 

referência aos sujeitos dos quais essa área se ocupa, os avanços científicos 

que possibilitaram novos entendimentos a respeito das deficiências, das 

síndromes e de seus efeitos, as mudanças nos critérios de identificação 

dessas pessoas, a paulatina diminuição da influência do modelo médico e, 

por outro lado, a ampliação da valorização das intervenções educativas que 

considerem a pessoa em sua totalidade e que tenham um olhar mais voltado 

para suas possibilidades, suas potencialidades, assim como a crescente 

indicação de espaços educacionais integrados para a escolarização das 

pessoas com deficiência, em detrimento dos espaços segregados (TEZZARI, 

2009, p. 36). 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, procuramos valorizar os aspectos pedagógicos 

de nosso arquivo pessoal (rascunhos dos relatórios da pesquisadora, então professora do Setor 

de Pedagogia da AACD), material que se destinava ao atendimento das equipes escolares de 

origem dos estudantes
11

. A literatura médica prescreve os tipos de DF, suas diferentes 

etiologias, características e prognósticos.
12

 Porém, foge ao escopo deste trabalho um capítulo 

clínico, exaustivo, apresentando, por exemplo, os níveis lesionais de mielomeningocele, a 

descrição minuciosa dos critérios de classificação de paralisia cerebral, as inúmeras doenças 

                                                 
10

 O público-alvo da educação especial, segundo a PNEE-EI (BRASIL, 2008b) e a Lei nº 12.796 

(BRASIL, 2013c) , que reformula a LDB/96, são os educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Interessa-nos no presente trabalho apenas o 

estudante com DF, que pertence à primeira categoria.  
11

 Voltaremos a esse assunto no item 2.4, ―Sobre a geração dos dados‖. 
12

 Para ler mais sobre os tipos de DF, sugerimos Moura et al. (2009). 
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neuromusculares, síndromes, más-formações etc. Também procuramos registrar apenas o 

diagnóstico mais abrangente de cada sujeito, subtraindo do texto algumas descrições que não 

nos pareceram contribuir para o recorte escolhido – como, nos casos de hemiparesia, o 

hemisfério cerebral em que ocorreu a lesão de cada sujeito e a dominância. Chegamos a 

cogitar construir um glossário que desse conta de todos os termos médicos encontrados nos 

rascunhos dos relatórios; no entanto, acabamos por concluir que tantas definições não teriam 

proveito num trabalho de cunho pedagógico, e não nosológico. Entrar nesse nível de 

detalhamento sobre os diagnósticos ampliaria muito a extensão do texto sem contribuir para 

nossos objetivos.  

Não obstante, pensando no leitor não familiarizado com a área, no gestor, no professor 

da classe comum, consideramos interessante esclarecer em linhas gerais sobre o que falamos 

quando nos referimos a PC, Mielo, Leia, MFC e DNM, tipos de DF que, no modelo de 

atendimento da AACD, correspondiam a algumas de suas equipes interdisciplinares 

especializadas, ou clínicas.
13

 Tais clínicas não esgotavam os tipos de DF presentes nas 

pessoas atendidas na instituição (uma vez que havia ainda amputações, poliomielites, lesões 

medulares, etc.), mas eram as referentes a todos os sujeitos participantes desta pesquisa. 

A paralisia cerebral (PC) ou encefalopatia crônica não progressiva ou ainda 

encefalopatia crônica não evolutiva da infância é um termo bastante abrangente que designa 

uma disfunção motora causada por uma lesão encefálica não progressiva ocorrida no feto, 

durante o nascimento ou até os dois primeiros anos de vida, isto é, na fase em que o sistema 

nervoso central está em desenvolvimento. Os fatores de risco mais prevalentes são, 

respectivamente, as infecções da mãe durante a gravidez (como rubéola, toxoplasmose ou 

citomegalovírus); complicações no parto (como anoxia cerebral) ou prematuridade; ou 

traumatismos cranioencefálicos, encefalites, meningites e problemas metabólicos, dentre 

outros. Lesões com características diferentes acarretam comprometimentos diversos, afetando 

de diferentes maneiras a capacidade do cérebro de controlar os movimentos e funções do 

organismo (ALPINO, 2008; FONSECA et al., 2005; FRANCO, 2009; MELO, 2006; 

PELOSI, 2008; BRASIL, 2013d).  

A PC frequentemente vem associada a ―[...] convulsões; déficit cognitivo; alterações 

oculares e visuais; anormalidades da fala e linguagem; distúrbios da deglutição; 

comprometimento auditivo; alterações das funções corticais superiores; distúrbios do 

comportamento‖ (FONSECA et al., 2005). Isso não significa, como sugere o nome, que o 

cérebro esteja ―paralisado‖, mas que necessidades educacionais especiais podem estar 
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 Explicamos melhor as clínicas especializadas da AACD no item 2.2, ―A instituição‖. 
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presentes. Mais do que isso: é preciso tomar cuidado para não confundir os alunos de 

limitações motoras acentuadas (que não conseguem participar das atividades escolares devido 

à falta de acesso ao recurso pedagógico) com os alunos com deficiência intelectual 

(LACERDA, 2006; SILVA, MANZINI, 2013).  

Um primeiro tipo de classificação da PC é baseado na descrição topográfica do 

comprometimento corporal. Segundo o website da Associação Brasileira de Paralisia Cerebral 

(ABPC)
14

: 

Tetraparesia: é o comprometimento global, em que tanto os membros 

superiores como inferiores estão alterados com a mesma gravidade. 

Geralmente aqui existe um atraso do desenvolvimento motor importante, e, 

de forma geral, o potencial de independência, nestas crianças, é bastante 

limitado. Diparesia: o comprometimento é mais acentuado nos membros 

inferiores que nos superiores, ou seja, a função das mãos é mais preservada. 

Neste caso, a possibilidade de adquirir mais independência é maior. 

Hemiparesia: é o comprometimento de um lado do corpo, direito ou 

esquerdo, dependendo do lado (hemisfério) do cérebro que foi lesado. A 

grande maioria das crianças hemiparéticas vai ter um bom desenvolvimento 

global, porém, muitas vezes, a principal dificuldade decorre de problemas de 

comportamento ou de compreensão.  

 

Essas explicações prestam-se bem para fins da presente pesquisa, mas há variações 

significativas de um autor para outro: Alpino (2008), por exemplo, ancorada em outros 

autores, classifica o comprometimento corporal em quadriplegia, diplegia e hemiplegia. 

Benfica et al. (2010) descrevem a hemiparesia dupla, que, assim como a tetraparesia, afeta 

todo o corpo, porém trazendo maior prejuízo para alimentação e fala.  

Outra possibilidade é a classificação da PC pela qualidade do tônus muscular. 

Segundo o website da ABPC, a PC espástica é o tipo mais comum e ocorre por lesão do 

córtex motor do cérebro, que comanda primariamente os movimentos. A pessoa apresenta os 

músculos enrijecidos, sendo difícil tanto para ela quanto para outra pessoa movimentá-los. 

São comuns encurtamentos musculares e deformidades ortopédicas, assim como atrasos no 

desenvolvimento motor, como sentar, engatinhar e andar. A PC extrapiramidal ocorre pela 
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 Disponível em: < http://www.paralisiacerebral.org.br/saibamais05.php>. Acesso em: 2 set. 2014. Na 

véspera da impressão da presente dissertação, localizamos no website da ABPC uma nova forma de 

classificação da PC a partir de quatro dimensões: desordens motoras; deficiências associadas; 

distribuição anatômica e achados de neuroimagem; e etiologia e tempo da lesão. O texto traz 

alterações significativas, recomendando, por exemplo, ―[...] que os termos diparesia ou tetraparesia 

sejam abolidos pelo grau de imprecisão que acarretam‖ e que o tipo espástico seja considerado 

―bilateral‖ (quando membros de ambos os lados do corpo estejam envolvidos) ou ―unilateral‖ 

(diagnosticado quando membros de um lado do corpo estejam envolvidos). Disponível em: 

<http://www.paralisiacerebral.org.br/saibamais06.php>. Acesso em: 4 out. 2014. Nesta dissertação, 

porém, seguiremos com os conceitos inicialmente acessados, condizentes com os registros médicos 

dos relatórios da AACD por ocasião da constituição de nosso arquivo pessoal.  
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lesão dos núcleos da base ou sistema extrapiramidal, responsável pela inibição de movimentos 

indesejados. Assim, movimentos involuntários acontecem, lembrando os de uma marionete; 

podem ser amplos (coreicos) ou mais rápidos e distais (atetóides); quando esses movimentos 

mantêm a criança em posturas muito diferentes, assimétricas e fixas, o quadro é chamado de 

distonia. O atraso no desenvolvimento motor também acontece na PC extrapiramidal, mas as 

deformidades ortopédicas são menos comuns. Já a PC atáxica, mais rara, ocorre por lesão no 

cerebelo, área do sistema nervoso central responsável pelo equilíbrio e coordenação. Em 

geral, a pessoa apresenta tremores e incoordenação das mãos, tronco e membros inferiores; 

quando anda, tem dificuldade para fazê-lo em linha reta. Ainda segundo o website, ―as 

alterações de fala e o comprometimento mental são comuns‖.  

Outros autores consideram a hipertonia (aumento de tensão dos músculos, 

espasticidade), a hipotonia (frouxidão de músculos e ligamentos, dificuldade postural e de 

movimentos) e a dificuldade de regulação do tônus (movimentos involuntários).  

Há ainda avaliações funcionais, mais recentes, como o Gross Motor Function 

Classification System ou Sistema de Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS), que 

classifica em cinco níveis o desempenho habitual (não o melhor desempenho) da pessoa de 2 

a 12 anos com PC em relação à coordenação motora grossa. A classificação abarca, nas 

diferentes faixas etárias, desde casos em que a disfunção motora é mínima (nível I) até casos 

em que não existe controle cervical e a pessoa é dependente para seu autocuidado (nível V). 

Essa terceira forma de classificação evidencia a contribuição da tecnologia assistiva em cada 

caso, para a melhoria da qualidade de vida da pessoa, sua autonomia e independência. Na 

mesma linha, há testes como o Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI), o qual 

avalia as habilidades da criança com PC nas áreas de autocuidado, função social e mobilidade, 

indicando a quantidade de assistência necessária em cada tarefa e possíveis adaptações 

ambientais (ALPINO, 2008; FONSECA et al., 2005; FRANCO, 2009; MELO, 2006; 

PELOSI, 2008). Já a Avaliação Sistematizada para Professores de Alunos com PC (ASPA-

PC) destina-se à avaliação de alunos do primeiro e segundo anos do ensino fundamental (kit 

1) e alunos do terceiro ano do ensino fundamental (kit 2). Suas habilidades motoras são 

avaliadas durante a avaliação nas áreas de português e matemática. O instrumento torna 

possível ―indicar adaptação de recursos pedagógicos, escolha do material mais acessível e 

planejamento de estratégia de acordo com o resultado da avaliação‖ (SILVA; MANZINI, 

2013, p. 10). 

 Algumas crianças com lesões neurológicas apresentam reflexos, muitas vezes 

desencadeados pela posição da cabeça. É preciso conhecê-los para saber como se posicionar e 
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aos objetos diante do aluno, para não provocar esses movimentos que a criança não controla. 

Os reflexos mais comuns que podem interferir na postura e participação nas atividades 

escolares são os seguintes:  

1) reflexo tônico cervical assimétrico (RTCA). Neste caso, quando a cabeça se volta para a 

direita ou para a esquerda, ―acontece reflexamente a extensão de todo o corpo no lado para o 

qual a criança olha e o lado oposto fica em flexão‖, então as pessoas devem procurar se 

posicionar e oferecer os objetos bem de frente para o aluno, procurando manter a cabeça dele 

centralizada;  

2) reflexo tônico cervical simétrico (RTCS). Neste caso, quando a cabeça cai para a frente, 

seus braços entram em flexão e suas pernas se estendem. ―Quando a cabeça vai para trás, os 

braços estendem-se, e as pernas flexionam‖; 

3) reflexo tônico labiríntico (RTL). Neste caso, quando a cabeça vai para trás, todo o corpo da 

pessoa se estica. Nestes dois últimos casos, o importante é cuidar para que a criança não eleve 

ou flexione excessivamente a cabeça, ―pois isso desencadeará a reação reflexa no corpo‖ 

(GIACOMINI et al., 2010, p. 33-35). 

Se foge ao escopo deste trabalho detalhar esses assuntos, é importante lembrar que o 

quadro de paralisia cerebral é tão variável que há pessoas que à primeira vista não parecem ter 

nenhum comprometimento motor ou cognitivo; outras necessitam de cadeira de rodas 

adaptada para se manterem sentadas ou até para sustentarem o pescoço; outras ainda 

dependem do movimento ocular (de pálpebras ou pupilas) para acionar um computador para 

sua comunicação, a qual só poderá ser eficiente, dentre outras condições, a partir de quando 

tiverem a intenção de se comunicar...  

Outra forma de DF decorre da espinha bífida, defeito congênito de fechamento do tubo 

neural ou da fusão dos arcos vertebrais. Sua etiologia ainda não foi totalmente esclarecida, 

mas tem sido relacionada com a exposição materna a alguns medicamentos, com 

hereditariedade e, principalmente, com a carência de uma vitamina do complexo B 

denominada ácido fólico, que exerce um efeito protetor sobre o sistema nervoso em formação 

quando administrada de forma continuada por alguns meses antes da gravidez. No Brasil, para 

reduzir o risco dessa patologia, a Resolução nº 344/02, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), órgão do Ministério da Saúde, determina que todas as farinhas de milho e 

de trigo sejam enriquecidas com ácido fólico (e com ferro, para a prevenção da anemia 

ferropriva). 

Mais especificamente, o tipo de espinha bífida abordado nesta pesquisa é a 

mielomeningocele, que é uma lesão cística na coluna; neste caso, as estruturas da parte 



28 

 

    

 

posterior da coluna vertebral não se fecham, expondo em graus variados a medula e as 

meninges. Essa má-formação, que ocorre logo no primeiro mês de gravidez, deve ser 

corrigida cirurgicamente de preferência nas primeiras horas após o nascimento da criança
15

, 

para evitar a contaminação bacteriana do sistema nervoso (risco de meningite). Recomenda-se 

também a derivação ventrículo-peritoneal (DVP) precoce, para regular o fluxo de líquido 

céfalo-raquidiano, prevenindo a hidrocefalia e outros problemas que podem causar inclusive 

dificuldades cognitivas: é implantada na cabeça da criança uma válvula para drenagem do 

excesso de líquor nos ventrículos cerebrais, que passa a ser conduzido por um catéter até o 

abdômen. O professor não precisa assustar-se com a presença da válvula e cercar a criança de 

cuidados excessivos. Porém, se ela algum dia vomitar em jato, reclamar de dor de cabeça ou 

demonstrar repentina apatia ou prostração, será preciso descartar a possibilidade de um 

problema na válvula, que às vezes precisa ser trocada. 

Mesmo corrigida, a mielomeningocele causa sequelas neurológicas do nível da lesão 

(sacral, lombar baixo, lombar alto, torácico, occipital ou assimétrico) para baixo, causando 

complicações neurológicas, urológicas e ortopédicas. Em geral, quanto mais ―alta‖ for a lesão 

(mais próxima do pescoço), mais comprometimentos a criança terá. Porém, até mesmo quem 

teve mielomeningocele sacral, com bom prognóstico de marcha, pode apresentar alterações na 

sensibilidade corporal e fraqueza muscular.   

O professor deve estar sempre atento ao uso das órteses, quando indicadas, não apenas 

nos casos de mielomeningocele, mas também nos demais, porque elas estabilizam e 

controlam os movimentos do segmento corporal em que são usadas, prevenindo 

deformidades. O professor pode ser de enorme ajuda na adesão ao tratamento. Quando 

demonstra comiseração ou indiferença, ou permite bullying, está prestando um enorme 

desserviço ao estudante com deficiência e perdendo a oportunidade de ensinar a todos o 

comportamento solidário de que o mundo tanto necessita em todas as esferas.  

                                                 
15

Alguns médicos defendem a correção intrauterina (cirurgia fetal ou ―a céu aberto‖), seguindo o 

grupo Management of Myelomeningocele Study, dos Estados Unidos, em que três centros 

universitários foram credenciados para avaliar, com base em cem cirurgias pós-parto e em cem 

cirurgias ―a céu aberto‖, qual seria o método mais adequado de correção da mielomeningocele. Em 

março de 2011 foram publicados na New England Medical Journal os resultados do estudo 

(interrompido após 183 cirurgias, em decorrência de a cirurgia fetal ter sido considerada mais eficaz): 

ela diminuiu a exposição prejudicial das raízes nervosas ao líquido amniótico e também o número de 

crianças que teriam de se submeter à cirurgia de derivação da hidrocefalia. Porém, sua indicação ainda 

é polêmica, uma vez que, dentre outros problemas, aumentou o risco de parto prematuro e de 

infecções, inclusive maternas. Para saber mais sobre este e outros temas referentes à 

mielomeningocele, consulte o livro digital de Spers et al. (2011). 



29 

 

    

 

Também o uso do enfaixamento-em-oito
16

, uma tira de tecido que mantém as pernas 

da criança juntas e alinhadas para evitar que fiquem ―em abandono‖ (ou seja, com a amplidão 

de movimentos que as pernas de uma boneca de pano têm), pode evitar fraturas e 

deformidades. Outro exemplo é o das muletas: às vezes, a criança ou adolescente, por 

constrangimento, não quer usá-las. Embora se mostre capaz de deambular sem elas, em 

alguns casos, ela acaba utilizando um ponto de apoio para andar que não é o mais adequado, o 

que causa o ―mal perfurante plantar‖, uma ferida aparentemente de pequena proporção nos 

pés, porém, muito profunda. Por conta da alteração na sensibilidade, a pessoa não sente dor, 

mas está suscetível a graves infecções que podem levar o membro à necrose e amputação. A 

mesma atenção é necessária nos casos com cifose congênita em que a criança se senta sobre a 

deformidade, provocando uma escara que muitas vezes só pode ser revertida com enxertos. 

Também para evitar úlceras de pressão, a criança deve ser estimulada a mudar de posição de 

vez em quando, como todos fazemos para nos sentir confortáveis. Sendo assim, é preferível 

que o estudante com mielo se sente em sua própria cadeira ou com alguma proteção 

almofadada. Também é preciso estar atento ao risco de queimaduras (por exemplo: durante o 

recreio, a criança sentada num tanquinho de areia pode não sentir que a areia esquentou com o 

sol) ou outros ferimentos (usar as órteses para membros inferiores ou ―goteiras‖ com meias 

por baixo, mesmo no calor). Recomenda-se o uso de calças compridas pela criança, como 

forma de proteção na cadeira ou no chão.  

Na condição de DF, principalmente com alteração da sensibilidade, evidencia-se a 

importância do trabalho com o corpo: ter a imagem corporal, saber representá-lo em 

desenhos; saber nomear suas partes e funções; desenvolver a percepção sensorial (do meio) 

por todos os sentidos; usar o corpo como referência para o desenvolvimento de conceitos (em 

cima/embaixo, dentro/fora, doce/salgado, quente/frio, etc.)... Mesmo sem sentir as pernas, por 

exemplo, a criança precisa reconhecê-las como suas, não apenas psicológica, mas fisicamente, 

a fim de tomar conta delas para que não se machuquem, levá-las em conta ao arrastar-se em 

busca de um brinquedo, representá-las no papel em desenhos, etc.  

Algumas crianças, especialmente as com espinha bífida, podem apresentar 

defensividade ou defesa tátil, apresentando aversão a certas texturas. É preciso que sejam 

dessensibilizadas para isso, o que se consegue aos poucos, sem forçar, motivando de forma 

lúdica e, de preferência, com envolvimento de pais (no trabalho em casa) e colegas. 

Recomenda-se, então, o trabalho com texturas variadas (brinquedos mergulhados em água 
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 A faixa de tecido recebe esse nome porque envolve as pernas em forma de oito, um pouco acima 

dos joelhos, mantendo-as alinhadas. 
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colorida, histórias com massinha, colagens feitas com grãos ou algodão, construção de 

bonecos de tecido, esconder brinquedos na areia, carimbos, pintura a dedo, confecção de 

brigadeiro e outros alimentos ou sucos para que a criança ―se lambuze‖ etc.).  

Outro aspecto que nos parece exigir comentário voltado ao professor é o uso de fralda. 

A pessoa com sequela de mielomeningocele pode apresentar incontinência urinária e fecal ao 

longo de toda a vida. Mesmo nos casos em que ela consegue sentir que precisa ir ao banheiro, 

o uso de fralda pode ser recomendado, pois ela pode apresentar, por exemplo, bexiga 

neurogênica, e não conseguir esvaziar a bexiga por completo, o que na prática provoca 

―escapes‖ de urina quando ri, espirra ou se movimenta. Existem ―manobras‖ e formas de 

esvaziamento por cateterismo, mas que só devem ser realizadas pelo cuidador ou pessoa 

capacitada. Mesmo as trocas de fralda na escola devem ser feitas com absoluta assepsia, pois 

exigem cuidados extras como forma de evitar as chamadas ―infecções urinárias de repetição‖: 

muitas vezes assintomáticas ou apenas acentuando o odor da urina, ao longo dos anos, elas 

podem causar insuficiência renal. 

Por último, devemos atentar para o fato de que está presente em cerca de 30% dos 

casos de mielomeningocele alergia a látex, razão pela qual deve ser evitado qualquer tipo de 

contato da criança com borracha (tapetes coloridos, rodas de carrinhos, elástico de aparelhos e 

fraldas, calçados e, em especial, as bexigas de aniversário, que podem levar uma criança a ter 

um edema de glote pela inalação do ―pozinho‖ que liberam ao estourar). Podem estar 

presentes também alergias alimentares cruzadas, menos frequentes e em geral mais brandas 

(kiwi, marisco, castanha, tomate, banana, etc.). Mesmo as crianças que já se submeteram ao 

teste de alergia a látex com resultado negativo devem ser privadas desse contato, uma vez que 

a alergia pode se manifestar em qualquer momento da vida, com intensidade variando de uma 

simples urticária à morte. Na AACD, bexigas não entravam, tendo sido substituídas, com 

plena aprovação das crianças, por lindos balões de soprar metalizados. 

Quanto à questão alimentar, um último comentário referente à obesidade e/ou 

sobrepeso, presente em 40% dos casos de mielomeningocele (frequentemente, aliada a baixa 

estatura e podendo reduzir a possibilidade de marcha). Segundo Fernanda Graciano Bronzeri 

et al. (2011, p. 215), ―O excesso de peso pode ser explicado pela perda da função dos grupos 

de músculos inferiores, reduzindo assim o gasto energético corporal‖. Uma alimentação 

saudável, aliada a uma boa hidratação, contribui generosamente para o bom funcionamento do 

intestino, motivo a mais para que projetos com esse tema sejam muito bem-vindos na vida 

escolar desses estudantes. 
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Outra forma de DF que aparece na pesquisa é a lesão encefálica infantil adquirida 

(Leia). A pessoa com Leia é aquela que adquiriu uma lesão encefálica na infância, por 

traumatismo craniano (devido a uma queda, acidente automobilístico, tiro), acidente vascular 

cerebral ou encefálico (AVC, popularmente conhecido como ―derrame‖), infecção cerebral, 

tumor ou anoxia (falta de oxigênio no cérebro, por exemplo, por afogamento ou 

envenenamento). A lesão encefálica poderá comprometer, de forma muito variável, a função 

realizada por um segmento do corpo. Por exemplo: após ficar sem oxigênio, o cérebro de uma 

criança pequena (vítima de afogamento em piscina, balde de limpeza ou banheirinha) pode 

sofrer uma lesão difusa, e a criança apresentar comprometimentos sensoriais (como cegueira 

de origem cortical, sem ter nenhum problema ocular), motores (perder a capacidade de falar, 

ficar em pé, andar, apreender os objetos, sem ter tido nenhum ferimento na garganta, nos 

braços ou pernas) e cognitivos (pois o córtex cerebral é a área nobre do cérebro para a 

aprendizagem).  

Assim que a saúde da pessoa com Leia é recuperada no sentido de ser estabilizado o 

quadro clínico (ou seja, depois que o médico a libera para suas atividades normais), é 

importante que ela seja adequadamente estimulada. Isso inclui uma boa escola, avaliação 

pedagógica e atendimento educacional especializado quando necessário. O quanto antes isso 

puder ocorrer, maiores serão as chances de ela recuperar total ou parcialmente o que perdeu (a 

visão, os movimentos, a memória...). Graças à plasticidade neural, uma função afetada devido 

a uma lesão pode ser assumida, com alguns limites e a depender de alguns fatores, pelas 

células nervosas (neurônios) de uma área cerebral vizinha. O programa de reabilitação, 

envolvendo novas aprendizagens e treinamentos, buscará estratégias para estimular os 

neurônios saudáveis a fazerem outras conexões (sinapses), por meio das quais a função 

perdida poderá ser realizada, ainda que parcialmente, proporcionando melhor qualidade de 

vida.  

Surgem nesse processo muitas questões sobre sua escolarização, como em que unidade 

educacional e classe colocar a pessoa, sobretudo se ela parece ter perdido aprendizados 

importantes, como a alfabetização.  

Neste ponto, ressaltamos a necessidade da avaliação pedagógica, uma vez que há 

pessoas que têm perdas motoras significativas (não mais conseguem andar, segurar o lápis ou 

falar, por exemplo) e continuam capazes de ler (quando mostramos frases escritas, como 

―Olhe para cima‖, ―Olhe para quem está com uma blusa verde‖ etc, demonstram sua 

capacidade de leitura e compreensão). Há também estudantes que não conseguem mais grafar 

ou falar, mas que são capazes de se comunicar e até escrever mediante tecnologia assistiva. 
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Por exemplo: podem usar o toque para acionar um tablet com um software de Comunicação 

Ampliada e Alternativa (CAA)
17

 com vocalizador; podem se beneficiar de mouses ou teclados 

adaptados; ou até acionar o computador por meio do controle dos olhos (controlam o cursor 

ao olhar para a tela e clicam ao piscar, o que torna várias atividades possíveis: a comunicação 

face a face por meio de texto ou de símbolos que geram falas sintetizadas ou gravadas; o uso 

de e-mails ou mensagens de texto; a escrita e a edição de documentos; jogos e navegação na 

internet). Atualmente, o controle dos olhos pode servir até para acessar televisores, DVDs e 

outros aparelhos domésticos, com a ajuda de um controle remoto de infravermelho. Há 

pessoas que após a Leia ficam aprisionadas do ponto de vista motor em seus próprios corpos, 

mas que estão pensando, sentindo, ávidas por se comunicar, e precisam de ajuda para isso.  

Do ponto de vista da trajetória escolar, ainda que a comunicação com o estudante 

esteja difícil, que ele não esteja conseguindo dar respostas inteligíveis (às vezes nem mesmo 

escolher um dentre dois brinquedos), o contato com os colegas de turma, o ambiente 

conhecido, o afeto e as lembranças de vivências anteriores são fatores que podem ajudar na 

recuperação. Não faz sentido entender que, porque aparentemente ―se esqueceu‖ da 

alfabetização, um estudante que frequentava o nono ano deva voltar ao primeiro ano. Assim 

como também não se admite o fato de que uma criança que teve uma Leia aos seis anos seja 

por isso, a partir de então, mantida na educação infantil: o convívio com crianças de sua faixa 

etária, entre outras coisas, vai lhe dar um modelo para novas aprendizagens.  

Outro tipo de DF são as más-formações congênitas (MFC), que, comparativamente ao 

número de casos atendidos nas outras clínicas, raramente levam os estudantes a requererem 

orientação pedagógica ou atendimento educacional especializado. Suas questões referentes à 

escola são habitualmente de fundo emocional ou ligadas à dificuldade de execução (e não de 

compreensão) das tarefas escolares. Na AACD, alguns estudantes com nanismo, osteogênese 

imperfeita
18

 ou algumas síndromes nos procuravam, eram acolhidos em suas dúvidas pontuais 

e depois acompanhados mais longamente pelos Setores de Psicologia e Terapia Ocupacional. 

Na presente pesquisa, porém, discutimos mais especificamente as trajetórias escolares de uma 

                                                 
17

 A CAA é a parte da Tecnologia Assistiva que se destina à ampliação de habilidades de comunicação 

de pessoas sem fala ou sem escrita funcional ou com defasagem entre sua necessidade comunicativa e 

sua habilidade de falar e/ou escrever. Ela valoriza formas expressivas já existentes na pessoa (como 

gestos, sons, expressões faciais ou corporais) e disponibiliza outros recursos para comunicação, como 

cartões, pastas e pranchas de comunicação, vocalizadores ou computadores (SARTORETTO; 

BERSCH, 2010). 
18

A osteogênese imperfeita (OI) é uma doença genética e hereditária causada por um defeito na síntese 

de colágeno do tipo I. O quadro clínico varia bastante, mas em geral as pessoas acometidas têm baixa 

estatura, escleras azuladas, alterações no desenvolvimento dentário (dentinogênese imperfeita), 

osteopenia e sofrem dezenas de fraturas (muitas vezes, de forma espontânea) que levam a 

deformidades ósseas. Para maior detalhamento, consulte Moura et al. (2009). 
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criança com artrogripose, outra com síndrome de Poland e outra com hemimelia fibular, razão 

pela qual explicamos em linhas gerais do que isso se trata. 

A pessoa com artrogripose, também conhecida como artrogripose múltipla congênita 

(AMC), tem articulações rígidas e músculos com função diminuída, mais fracos. Nos casos 

mais severos, além de não conseguir andar, pode apresentar deformidades até na coluna, as 

quais podem recidivar quando tratadas. O quadro, entretanto, não é progressivo, e as crianças 

acometidas conseguem ter um bom desempenho escolar se atendidas em suas necessidades de 

tecnologia assistiva.  

A síndrome de Poland é uma anomalia genética rara, benigna, de manifestação 

também variável, que provoca ausência parcial ou total de músculos peitorais e má-formação 

nas mãos. Afeta três vezes mais pessoas do sexo masculino e em geral não acarreta perdas 

funcionais, manifestando-se com mais frequência no lado direito do corpo. No caso em 

questão, o estudante apresentava ectrodactilia na mão esquerda, ou seja, ausência dos dedos 

centrais dessa mão.  

A hemimelia fibular é um tipo de MFC caracterizado pela má-formação dos membros 

inferiores, que pode ou não ser bilateral, apresentando ausência total ou parcial da fíbula, 

alterações no número de dedos dos pés e no crescimento da perna, dentre outras. Em alguns 

casos graves é indicada a amputação, seguida de protetização. Há pessoas acometidas que 

apresentam deficiência intelectual associada.  

Por último, vamos explicar a que nos referimos quando citamos estudantes com 

doenças neuromusculares (DNM), atendidos na AACD. Embora sejam mais comuns as 

distrofias musculares
19

 (presentes na 1ª amostra da pesquisa), concentramo-nos no presente 

texto no caso cuja trajetória escolar foi resgatada pela pesquisa: Strümpell-Lorraine ou 

paraparesia espástica familiar, nome dado a um grupo heterogêneo de doenças hereditárias em 

que a característica clínica principal é a progressiva espasticidade dos membros inferiores. A 

                                                 
19

 O tipo mais comum de distrofia muscular se chama Duchenne e só se manifesta em meninos, 

embora as mulheres possam ser portadoras assintomáticas. A doença caracteriza-se pela ausência de 

distrofina, uma proteína essencial para os músculos, que vão se degenerando progressivamente. A 

criança nasce sem sinais de anormalidade. Por volta dos cinco anos, a fraqueza muscular já é evidente, 

causando quedas frequentes. Aos seis ou sete anos, perde a habilidade de correr e subir escadas, e sua 

marcha é na ponta dos pés, apresentando contraturas de tendões e hipertrofia das panturrilhas; ela 

―escala‖ o próprio corpo (sinal de Gowers) para voltar à postura em pé quando lhe pedimos que 

encoste os dedos da mão no chão. Aos dez ou 12 anos, já não consegue andar e vai para a cadeira de 

rodas. Com o tempo vão surgindo problemas cardíacos e respiratórios (em função do 

comprometimento do diafragma), e o óbito vem por volta dos 25 anos. A doença pode ser detectada 

por biópsia muscular, dentre outros exames. Não tem cura, embora exista uma grande esperança para 

seus portadores no desenvolvimento das pesquisas com células-tronco. Evidencia-se a necessidade de 

tecnologia assistiva com a evolução da doença e o progressivo comprometimento inclusive dos 

membros superiores (OLIVEIRA et al., 2010). 
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literatura médica traz diversas classificações e quadros clínicos diferenciados para a doença, 

em geral propondo uma forma ―pura‖ (tipo I, com lenta progressão) e outra ―complicada‖ 

(tipo II, de progressão mais rápida e frequentemente associada a outras condições, como 

atrofia óptica, retinopatia, amiotrofia, demência, ataxia, atraso mental, surdez, neuropatia 

periférica e epilepsia, dentre outras). O início pode ocorrer desde a infância até a oitava 

década de vida. O diagnóstico é feito por exclusão, pois além das variações na própria 

paraparesia espástica familiar, há outras doenças que podem ser confundidas com ela 

(McDERMOTT et al., 2000, p. 150). No caso descrito nesta pesquisa, a estudante apresentava 

dificuldades visuais e para andar, mas teve uma trajetória escolar que pode ser considerada 

exitosa, pois conseguiu concluir o ensino médio (aos 22 anos) com planos de fazer um curso 

universitário.  

Em resumo, de toda essa informação acerca dos quadros clínicos, podemos concluir: 

As limitações presentes nos alunos com deficiência física podem incluir 

dificuldades para andar, sentar, manter a cabeça posicionada adequadamente, 

falar, utilizar as mãos para segurar objetos ou escrever, organizar a escrita 

espacialmente no papel, ler textos escritos com letras pequenas, letra cursiva 

ou script devido às dificuldades perceptivas. As dificuldades podem incluir, 

ainda, utilizar o computador sem adaptações, realizar atividades de vida 

diária como ir ao banheiro com independência ou alimentar-se (PELOSI, 

2008, p. 38). 

 

Não obstante, grande parte dessas dificuldades podem ser enfrentadas e minimizadas 

pelo uso de tecnologia assistiva. O essencial é favorecer a participação do estudante com DF 

na sociedade. Na inclusão escolar, sendo uma pessoa de direitos, ele deve sentir-se 

considerado e valorizado no grupo. É muito provável que então o professor se surpreenda 

positivamente com a contribuição de cada aluno, independentemente do conteúdo assimilado.  

 

 

1.2 O direito à educação: garantias aos estudantes com deficiência física nas redes públicas de 

ensino estadual e municipal paulistanas 

 

 

Foge ao escopo deste trabalho apresentar uma reconstrução histórica do 

reconhecimento do direito à educação.
20

 Tendo como foco a educação básica e a pessoa com 

                                                 
20 

Para uma abordagem minuciosa do direito à educação do público-alvo da educação especial, em 

seus aspectos históricos e normativos, sugerimos a leitura da dissertação de Fagliari (2012). Para um 

aprofundamento histórico da educação da pessoa com deficiência, indicamos a obra de Jannuzzi 

(2004), que resgata a influência francesa, examina as contribuições da medicina e da psicologia e 
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DF do município de São Paulo em 2013, buscamos neste tópico identificar em que medida 

esse direito lhes é assegurado em documentos de âmbito federal, estadual e municipal 

vigentes.  

Os direitos humanos remetem-nos à ideia de uma vida digna, independentemente de 

condições econômicas, nos moldes explicitados pelo art. I da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (ONU, 1948): ―Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e 

direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com 

espírito de fraternidade‖. Um dos direitos humanos é a educação, direito social, fundamental e 

universal, ao qual ninguém pode renunciar ou dele ser privado. Sendo um direito de todos, 

entende-se que à educação todos devem ter acesso. Não se concebe no século XXI uma 

educação ―de qualidade‖ sem que ela esteja universalizada. O desafio atual nesse sentido, 

particularmente quando se trata do público-alvo da educação especial, ainda é universalizar o 

acesso e garantir, com aprendizagem, a permanência escolar, muitas vezes confrontada pela 

evasão, pelo abandono e pela repetência.  

A história da educação da pessoa com deficiência é de segregação. Segundo Jannuzzi 

(2004), no Brasil, seu direito à educação só passou a ser considerado, timidamente ainda, na 

década de 1960, por meio do art. 88 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 20 

de dezembro de 1961: ―A educação de excepcionais deve, no que for possível, enquadrar-se 

no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na comunidade‖ (BRASIL, 1961, título X).  

No âmbito internacional, em conformidade com a Declaração de 1948, vários 

documentos importantes foram firmados, recomendações reconhecidas também pelo Brasil, 

como: a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes (ONU, 1975); a Declaração Mundial 

de Educação para Todos (UNESCO, 1990), assinada em Jomtien, Tailândia, em 1990, pela 

satisfação das necessidades básicas de aprendizagem, universalização do acesso à educação 

básica e promoção da equidade; a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), assinada na 

Espanha em 1994 durante a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, 

estabelecendo princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais, 

defendendo a escola regular para todos, uma pedagogia centrada na criança e tecnologia 

apropriada, sempre que necessário, para favorecer as condições de aprendizagem; e a 

Convenção da Guatemala (BRASIL, 2001a), à qual já nos referimos no tópico anterior deste 

capítulo. 

                                                                                                                                                         
discorre sobre as contribuições de pioneiros da educação especial. Para o estudo da configuração da 

educação especial no município de São Paulo, indicamos a dissertação de Bendinelli (2012). Para 

maior detalhamento sobre o atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais, no 

município de São Paulo, de 1986 a 1996, recomendamos a tese de Prieto (2000). 
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Com a intensificação dos movimentos sociais pelos direitos humanos, a proposta de 

integração escolar chega ao Brasil, prevendo um continuum de serviços para o 

encaminhamento dos ―excepcionais‖: o fluxo para serviços especiais ―somente quando 

necessário‖ e para a classe comum ―tão logo possível‖ (MAZZOTTA, 1982).
21

 Essa proposta 

torna-se norteadora da educação especial em 1994, com a publicação do documento Política 

Nacional de Educação Especial. Tinha a normalização como princípio, a qual constitui sua 

base filosófico-ideológica: ―Não se trata de normalizar as pessoas, mas sim o contexto em que 

se desenvolvem, ou seja, oferecer, aos portadores de necessidades especiais, modos e 

condições de vida diária o mais semelhantes possível às formas e condições de vida do resto 

da sociedade‖ (BRASIL, 1994, p. 22). Segundo Mendes (2006, p. 389), esse princípio 

originou-se nos países escandinavos, com Bank-Mikkelsen (1969) e Nirje (1969), que 

questionaram o abuso das instituições residenciais e das limitações que esse tipo de serviço 

sobrepunha em termos de estilo de vida. 

Na área da educação especial, as críticas infligidas à integração escolar baseiam-se na 

constatação de que ―a passagem de alunos com necessidades educacionais especiais de um 

nível de serviço mais segregado para outro, supostamente mais integrador, dependia 

unicamente dos progressos da criança‖. Na prática, essa transição raramente ocorria, 

mantendo-se a segregação, o que gerou ―reações mais intensas no sentido de buscar novas 

formas de assegurar a presença e participação na comunidade, a promoção de habilidades, da 

imagem social, da autonomia, e o empowerment
22

 das pessoas com necessidades educacionais 

especiais‖ (MENDES, 2006, p. 391). 

 Prieto (2006, p. 39) pondera que a implantação do modelo integracionista não 

respeitou suas próprias especificações: 

[...] não foi oferecido o referido conjunto de serviços de maneira a garantir 

que o encaminhamento respeitasse as características individuais e as 

necessidades das pessoas; o encaminhamento para a educação especial não 

se justificava pela necessidade do aluno, e sim por este ser rejeitado na 

classe comum; não foram seguidos os princípios de transitoriedade, ou seja, 
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 Mazzotta (1982, p. 46) apresenta três modelos de organização dos recursos educacionais especiais: a 

hierarquia de serviços, proposta por Reynolds em 1962; o sistema de cascata, proposto por Deno em 

1970; e o modelo da pirâmide invertida, proposto por Dunn em 1973, com base nos modelos 

anteriores. Segundo o autor, ―tanto o sistema de `cascata´ quanto o modelo da pirâmide invertida 

mostram várias opções de colocação escolar, desde a mais segregada à mais integrada, alertando que o 

maior número de alunos deveria ser atendido através de recursos educacionais especiais mais 

integrados.‖  
22

 Segundo Mendes (2006, p. 390), ―o termo empowerment, embora venha sendo frequentemente 

traduzido como empoderamento, não tem uma tradução precisa e foi mantido no original; seu 

significado neste contexto seria transferir ou devolver o controle da própria vida para a pessoa com 

deficiência‖. 
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de permanência do aluno em ambientes exclusivos de educação especial por 

tempo determinado.  

 

Segundo a autora, em contraposição ao modelo integracionista, a proposta de inclusão 

escolar busca: 

[...] tornar reconhecida e valorizada a diversidade como condição humana 

favorecedora da aprendizagem. Nesse caso, as limitações dos sujeitos 

[deveriam ser] consideradas apenas como uma informação sobre eles, a ser 

levada em conta na elaboração dos planejamentos de ensino. A ênfase [passa 

a incidir] na identificação de suas possibilidades, culminando com a 

construção de alternativas para garantir condições favoráveis à sua 

autonomia escolar e social [...] (PRIETO, 2006, p. 40). 
  

Assim, para Prieto (2006, p. 42-43), o conceito de inclusão escolar transcende o 

sentido de matrícula de estudantes com deficiência na classe comum, devendo  

[...] ser caracterizada como um processo, à medida que as soluções vão 

sendo estruturadas para enfrentar as barreiras impostas à aprendizagem dos 

alunos, barreiras essas que sempre existirão porque haverá novos 

ingressantes, e mesmo os alunos já existentes trarão sempre desafios cujas 

respostas atuais podem não ser suficientes. 

 

Ao discutir a influência norte-americana no debate sobre a inclusão escolar
23

, Mendes 

(2006, p. 396) discorre sobre as reformas do sistema educacional dos Estados Unidos na 

década de 1980 e mostra como a ideologia da educação inclusiva ganha o contexto mundial e 

o Brasil na década seguinte. Segundo a autora:  

A questão sobre qual é a melhor forma de educar crianças e jovens com 

necessidades educacionais especiais não tem resposta ou receita pronta. Na 

atualidade, as propostas variam desde a ideia da inclusão total – posição que 

defende que todos os alunos devem ser educados apenas e só na classe da 

escola regular – até a ideia de que a diversidade de características implica a 

existência e manutenção de um contínuo de serviços e de uma diversidade de 

opções. 

 

Para Bueno (2008, p. 49), inclusão escolar e educação inclusiva não são sinônimos, 

uma vez que ―[...] inclusão escolar refere-se a uma proposição política em ação, de 

incorporação de alunos que tradicionalmente têm sido excluídos da escola, enquanto que 

educação inclusiva refere-se a um objetivo político a ser alcançado‖. Nesse sentido, 

entendemos que o estudante com DF vem sendo alcançado pela política de inclusão escolar 

em classe comum, mas a maioria das escolas ainda não consegue lhe oferecer, nem tampouco 
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 Mendes (2006, p. 401) aponta a influência norte-americana no movimento de inclusão escolar no 

Brasil a partir de três semelhanças: ―[...] dicotomização do debate entre educação inclusiva X inclusão 

total; interpretação equivocada e reducionista de que educação inclusiva é algo que diz respeito 

exclusivamente à população tradicional da Educação Especial, e não ao conjunto dos excluídos; 

influência de juristas na definição de política de educação para crianças e jovens com necessidades 

educacionais especiais‖. 
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aos demais alunos, uma educação inclusiva (ALPINO, 2008; COSTA, 2011). Não podemos 

negar os avanços para o estudante com DF à medida que a sociedade passa a rejeitar a 

discriminação e a segregação de alunos, busca viabilizar o acesso e a permanência na escola e 

prevê facilitadores para a sua participação em classe comum. Por outro lado, há que se 

lembrar das críticas feitas à escolarização dos demais alunos para perceber que as dificuldades 

nem sempre se localizam no âmbito da diferença ou na falta de previsão de políticas públicas 

direcionadas. 

Cury (2002, p. 73) relaciona educação e cidadania, citando a análise de Marshall 

(1967) baseada na experiência inglesa: 

[...] quando o Estado garante que todas as crianças serão educadas, este tem 

em mente, sem sombra de dúvida, as exigências e a natureza da cidadania. 

Está tentando estimular o desenvolvimento de cidadãos em formação. O 

direito à educação é um direito social de cidadania genuíno porque o 

objetivo da educação durante a infância é moldar o adulto em perspectiva. 

Basicamente, deveria ser considerado não como o direito da criança de 

frequentar a escola, mas como o direito do cidadão adulto de ter sido 

educado.  
 

Duarte (2004, p. 115) reitera o fato de que o direito à educação não se limita às 

exigências do mercado de trabalho, uma vez que ―o ser humano é fonte inesgotável de 

crescimento e expansão no plano intelectual, físico, espiritual, moral, criativo e social‖, razão 

pela qual a escola lhe deve proporcionar oportunidades de desenvolvimento em todas essas 

diferentes dimensões, ―preocupando-se em fomentar valores como o respeito aos direitos 

humanos e a tolerância, além da participação social na vida pública, sempre em condições de 

liberdade e dignidade‖.  

Assim, consideramos que, para avançar na direção de ofertar aos sujeitos desta 

pesquisa, dentre outros, uma educação inclusiva, é apenas um passo verificar se o que está 

previsto na legislação, políticas públicas e programas de governo lhes foi ofertado. As razões 

da insuficiência do sistema público para estes mesmos alunos precisam ser buscadas também 

de modo mais abrangente, repensando-se a escola ofertada − para todos os alunos − a partir 

das características e demandas da sociedade atual.  

Segundo Kruppa (2005), a socialização é o processo educativo pelo qual o indivíduo 

se torna um membro da sociedade. Por meio da socialização e da educação, os homens 

influenciam uns aos outros, modificando-se mutuamente, no processo de interação social. 

Assim, ao mesmo tempo em que incorporam padrões sociais do grupo em que vivem, têm a 

possibilidade de modificá-lo. Os indivíduos organizam sua vida em sociedade formando 

instituições sociais, que têm ―[...] uma função ou finalidade, um objetivo que satisfaça a 

determinadas necessidades do homem, e uma estrutura, isto é, regras que organizam tanto as 
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relações humanas dos que dela participam, como o espaço físico onde acontecem estas 

relações‖ (KRUPPA, 2005, p. 24).  A escola é uma dessas instituições sociais. Embora pareça 

―estática‖ e ―imutável‖ (KRUPPA, 2005, p. 25), ela é histórica, foi criada em determinadas 

condições de vida social e deve ser transformada sempre que necessário. A escola é um 

direito. Servir ao homem e à melhoria de sua vida ―[...] deve ser a chave de análise da escola, 

possibilitando verificar até que ponto a escola contribui, de fato, para que o saber possa, 

efetivamente, ser de todos e não apenas de alguns, não por acaso, os que detêm o poder 

econômico e político‖ (KRUPPA, 2005, p. 32). 

Assim, é preciso que se ocupe da sociedade em que está, acolhendo todos os alunos e 

considerando ―o vasto leque de potencialidades não estritamente intelectuais, mas lúdicas, 

artísticas e espirituais, que não podem ser trabalhadas ao nível dos conceitos‖ (KRUPPA, 

2005, p. 36).  Precisa tornar-se um espaço no qual o sujeito possa pensar o cotidiano e suas 

implicações:  

Questões fundamentais são ignoradas pela escola, como a relação do 

educando com doenças, fracassos, frustrações, medos e mortes. Diante das 

situações-limites da vida reina o silêncio. Educa-se para a competitividade e 

o sucesso e não para tecer laços de solidariedade que amenizem situações 

conflitivas. Em suma, falta à escola abordar o sentido da existência (Texto 

mimeografado de Frei Betto apud KRUPPA, 2005, p. 37). 

 

Telles tem um texto sobre de que modo a dimensão cognitiva/descritiva implícita nos 

indicadores sociais articula-se com a dimensão normativa/prescritiva que rege a ação política 

que busca interferir e transformar aspectos da sociedade. De que modo os indicadores sociais 

constroem as políticas? A autora se refere ao sociólogo Alain Desrosière para chamar a 

atenção para a complexidade da produção desses indicadores, explicando que eles ―[...] não 

medem a realidade, algo que estaria lá, pronto para ser descrito; mas participam da construção 

social da realidade‖ (TELLES, 2003, p. 4). Nossa pesquisa pretende ir nesta direção: debruça-

se sobre os entraves enfrentados pelas crianças e adolescentes com DF em nossa sociedade, 

principalmente, nas redes públicas de ensino, identifica problemas, busca fornecer elementos 

para a elaboração e aprimoramento das políticas públicas em prol de toda a sociedade.  

Uma das formas de garantir a educação escolar é por meio dos direitos positivados. Na 

legislação brasileira vigente em 2013, em âmbito federal, a garantia do direito à educação 

pode ser localizada basicamente na Constituição Federal de 1988 − CF/88 (BRASIL, 1988); 

na Lei nº 8.069, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente − ECA (BRASIL, 

1990); na Lei nº 9.394, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB/96 (BRASIL, 

1996); no Decreto nº 6.949, que ratifica a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas 
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com Deficiência (BRASIL, 2009b); e no Decreto nº 7.611 (BRASIL, 2011a), que dispõe 

sobre o atendimento educacional especializado. Vale lembrar que esses documentos não se 

referem especificamente ao estudante com DF. Sem ter a pretensão de detalhá-los, buscamos 

tecer considerações acerca de alguns de seus dispositivos.  

O primeiro deles é o conceito de direito público subjetivo
24

, figura jurídica prevista na 

CF/88, sobre o qual discorre Silveira (2006, p. 36):  

[...] a CF/88, ao estabelecer os deveres do Estado com a educação, declarou 

expressamente que ―o acesso ao ensino fundamental obrigatório e gratuito é 

direito público subjetivo‖, e que o ―não-oferecimento do ensino obrigatório 

pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da 

autoridade competente‖ (BRASIL, CF/88, art. 208, § 1º e 2º). Com esta 

declaração, todos os cidadãos têm o direito de exigir do Estado o 

cumprimento de seu dever com relação à prestação educacional. 
  

Em artigo sobre a educação das crianças e adolescentes no Brasil, Cury e Ferreira 

(2010) analisam a sua obrigatoriedade, que se estendeu a pessoas de quatro a 17 anos, 

considerando também as emendas à CF/88 e as alterações feitas no texto da LDB/96. 

Interessa-nos no presente trabalho as disposições finais, ou seja, o obrigatório não é mais 

apenas o ensino fundamental para as pessoas de seis a 14 anos, conforme o texto original da 

CF/88. O texto da LDB/96, com idades e duração do ensino fundamental, passou por várias 

alterações. A Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006 (BRASIL, 2006), por exemplo, dispõe 

sobre a duração de nove anos, com matrícula obrigatória a partir da idade de seis anos. Isso 

tudo foi ampliado pela EC nº 59, de 11 de novembro de 2009 (BRASIL, 2009a), que 

estabeleceu, nos termos do inciso I do art. 208 da CF/88, a obrigatoriedade e gratuidade, a 

partir de 2016, da educação básica dos quatro aos 17 anos de idade, sendo sua oferta gratuita 

inclusive para quem não teve acesso a ela na idade própria. À emenda somou-se a Lei nº 

12.796, de 4 de abril de 2013 (BRASIL, 2013c), que alterou a LDB/96. 

Assim, além do ensino fundamental, obrigatório a partir dos seis anos, torna-se 

obrigatória dos quatro aos cinco anos a pré-escola; e, caso o estudante tenha até 17 anos, 

também o ensino médio passa a ser obrigatório. Para Cury e Ferreira (2010, p. 134), essa 

interpretação e as alterações realizadas pela EC nº 59 (BRASIL, 2009a) demonstram: 

[...] que ocorreu uma ampliação do dever constitucional do Estado em 

relação à educação, ampliando obviamente o lapso temporal do ensino 

obrigatório e, consequentemente, o direito subjetivo do cidadão em requerer 

a efetivação deste direito educacional obrigatório. No entanto, esta 

obrigatoriedade não mais está vinculada à etapa de um ensino específico 

(fundamental) e, sim, a uma faixa etária que compreende dos quatro aos 17 

anos, o que nos leva ao seguinte raciocínio: a criança, obrigatoriamente, 

                                                 
24 

De acordo com Duarte (2004) e Silveira (2006), a obra do jurista Georg Jellinek, publicada em 1892, 

é um marco da discussão do conceito de direito público subjetivo. 
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deve ingressar na pré-escola com quatro anos de idade, seguir no ensino 

fundamental a partir dos seis e, a partir daí, permanecer na escola até os 17 

anos de idade, independente da série ou etapa do ensino, seja ele 

fundamental ou médio. 

 

Além disso, para os autores, nessa previsão de implementação progressiva até 2016, 

―há a expressa confissão da ausência de estrutura governamental para a implantação do 

comando constitucional de imediato‖ (CURY; FERREIRA, 2010, p. 135).  

Segundo Duarte (2004, p. 113), ―o interessante é notar que o direito público subjetivo 

configura-se como um instrumento jurídico de controle da atuação do poder estatal, pois 

permite ao seu titular constranger judicialmente o Estado a executar o que deve‖. A autora 

explica que, nesse caso, ―fazer funcionar a máquina estatal em seu interesse não se choca com 

o bem comum; ao contrário, faz parte dele‖ (DUARTE, 2004, p. 115), uma vez que a 

implantação de um sistema público adequado de educação não interessa apenas aos alunos, 

mas à coletividade, pois ―a educação escolar constitui um meio de inserir as novas gerações 

no patrimônio cultural acumulado pela humanidade, dando-lhe continuidade‖ (DUARTE, 

2004, p. 115). E reitera o dever do Estado de proteger ativamente os direitos sociais, 

individuais e ao mesmo tempo coletivos, em prol da igualdade, por meio da implementação 

de políticas públicas adequadas de saúde, educação e assistência social, dentre outras. 

Duarte lembra que, para ser concretizado, o Estado social de direito de inspiração 

democrática, de caráter prestacional, impõe o respeito aos direitos individuais (liberdade de 

expressão, direito de voto, direito de ir e vir) e aos direitos sociais (como educação, trabalho e 

saúde), bem como intervenções por meio de políticas públicas. Com base na CF/88 (BRASIL, 

1988) e em outros documentos jurídicos, sintetiza o que caracteriza a educação como direito 

fundamental de natureza social: 

a) ocupa posição de destaque no ordenamento jurídico, servindo mesmo 

como razão de ser de toda a ordem jurídica, juntamente com os demais 

direitos fundamentais; b) tem aplicabilidade imediata, embora sua realização 

integral só possa se dar de forma progressiva; c) não pode ser suprimida do 

ordenamento jurídico por meio de emenda constitucional; d) educação a 

todos, mas deve priorizar categorias de pessoas que se encontram numa 

mesma posição de carência ou vulnerabilidade; e) tem como sujeito passivo 

o Estado; f) realiza-se por meio de políticas públicas ou programas de ação 

governamental; g) vincula
25

 a todos os poderes públicos (executivo, 

legislativo e judiciário), que devem adotar medidas – legais, técnicas e 

financeiras – até o máximo dos recursos disponíveis, para a satisfação 

daquilo que foi eleito como prioritário (núcleo mínimo obrigatório), 

reconhecendo o direito à educação como um verdadeiro direito (DUARTE, 

2007, p. 710-711). 

                                                 
25

 ―A vinculação é a expressão legal da prioridade estratégica que se atribui à educação, quando se 

pensa num projeto de desenvolvimento econômico e de construção da cidadania, numa perspectiva de 

universalização do saber, da cultura e da riqueza social‖ (OLIVEIRA, 1998, p. 127-128).  
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Outro documento importante para a garantia do direito à educação no Brasil é o ECA 

(BRASIL, 1990), na medida em que, no Capítulo IV, intitulado ―Do Direito à Educação, à 

Cultura, ao Esporte e ao Lazer‖, dispõe:  

A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: I - igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola; II - direito de ser respeitado por seus 

educadores; III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer 

às instâncias escolares superiores; IV - direito de organização e participação 

em entidades estudantis; V - acesso à escola pública e gratuita próxima de 

sua residência (BRASIL, 1990, art. 53). 
 

Ao mesmo tempo em que afirma ser ―direito dos pais ou responsáveis ter ciência do 

processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais‖ 

(BRASIL, 1990, art. 53, § único), o ECA também estabelece que estes ―têm a obrigação de 

matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino‖ (BRASIL, 1990, art. 55). 

Segundo Cury e Ferreira (2010, p. 138), caso os pais ou responsáveis resistam à determinação 

judicial de matricular o filho na escola, podem ser responsabilizados administrativamente, nos 

termos do mesmo documento: 

Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar 

ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade 

judiciária ou Conselho Tutelar: 

Pena − multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em 

caso de reincidência (ECA, art. 249).  

 

Cury e Ferreira (2010, p. 138) afirmam, como último recurso de natureza não penal, a 

suspensão ou destituição do poder familiar, pautado no art. 24 do ECA, que prevê essa 

possibilidade ―quando os pais não desempenham, a contento, as obrigações decorrentes do 

poder parental‖.  

A cartilha do Ministério Público Federal O acesso de alunos com deficiência às 

escolas e classes comuns da rede regular, que contém uma análise da legislação referente à 

educação especial, reitera:  

Os pais/responsáveis que deixam seus filhos dessa idade sem a escolaridade 

obrigatória podem estar sujeitos às penas do artigo 246 do Código Penal, que 

trata do crime de abandono intelectual. É possível até que os dirigentes de 

instituições que incentivam e não tomam providências em relação a essa 

situação possam incorrer nas mesmas penas (art. 29, CP). O mesmo pode 

ocorrer se a instituição simplesmente acolhe uma criança com deficiência 

recusada por uma escola comum (esta recusa também é crime, art. 8º, Lei 

7.853/89), e silenciar a respeito, não denunciando a situação. Os Conselhos 

Tutelares e autoridades locais devem ficar atentos para cumprir seu dever de 

garantir a todas as crianças e adolescentes o seu direito de acesso à escola 

comum na faixa obrigatória (BRASIL, 2004b, p. 15). 
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Por outro lado, no art. 54, o ECA afirma como dever do Estado assegurar à criança e 

ao adolescente:  

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria; II - progressiva extensão da obrigatoriedade 

e gratuidade ao ensino médio; III - atendimento educacional especializado 

aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de 

idade; V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 

criação artística, segundo a capacidade de cada um; VI - oferta de ensino 

noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador; VII - 

atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de 

material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua 

oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. 

§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino 

fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, 

pela frequência à escola (BRASIL, 1990). 

 

Segundo Silveira (2006), o ECA deu maior efetividade prática ao direito à educação, 

dentre outros, instituindo inovações no campo de atuação do Ministério Público. A sociedade 

passa a poder defender-se dos ―abusos ou omissões
26

 do Estado‖, por meio de ―instrumentos 

processuais como: o Mandado de Segurança, o Mandado de Injunção e a Ação Civil Pública‖, 

ou ―pode fazê-lo pela via extrajudicial, utilizando-se de Inquérito Civil, procedimento 

administrativo e sindicância‖ (SILVEIRA, 2006, p. 83).  

Ao discutirem os reflexos disso para o poder público, Cury e Ferreira (2010, p. 137) 

acrescentam: 

[...] além da responsabilização civil, também pode ocorrer a de natureza 

penal sendo que o autor desta omissão pode ser punido com base na Lei nº 

1.079 de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade do 

Presidente da República, ministros de Estados, ministros do Supremo 

Tribunal Federal, Procurador-Geral da República, governadores de Estados e 

seus secretários, bem como o Decreto-Lei nº 201 de 27 de fevereiro de 1967, 

que trata da responsabilidade dos prefeitos e vereadores. Apesar de não 

possuir o caráter penal, podem ainda ser responsabilizados com base na Lei 

nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que se refere aos atos de improbidade 

administrativa. 

 

                                                 
26

 Portanto, vale lembrar que essas ações podem ser impetradas tanto pela falta de educação 

obrigatória dos quatro aos 17 anos como por sua oferta inadequada, ou seja, de baixa qualidade, ou 

insuficiente.  
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Os autores também fazem considerações sobre a creche, que, embora não seja uma 

modalidade de educação obrigatória, foi prevista como dever do Estado na CF/88
27

 e, 

portanto, deve ser ofertada:  

[...] a partir do momento em que há interesse na colocação de uma criança na 

creche, deve o Estado oferecer a vaga, sob pena de ser acionado 

judicialmente, pois nesse momento o direito à creche assume o status de 

direito público subjetivo (CURY; FERREIRA, 2010, p. 136). 

 

O mesmo ocorre com a educação de jovens e adultos:  

[...] o atual PNE
28

 confirmou a EJA como direito público subjetivo no que se 

refere ao Ensino Fundamental. Tal interpretação já constava das Diretrizes 

da EJA emanadas pelo CNE. A ressalva é que tal direito, por conta da idade 

e da presumida consciência do jovem, deve ser acionado pelo demandante 

(CURY; FERREIRA, 2010, p. 143). 

 

Passemos a examinar agora o direito à educação do público-alvo da educação especial. 

Educação para todos significa também direito à diferença, tido como parte integrante do seu 

direito à cidadania (COHEN, 1999; FÁVERO, 2004; CURY, 2006). O direito à educação do 

estudante com DF insere-se no direito de todos à classe comum, mas implica o direito ao 

atendimento educacional especializado, que neste caso é de caráter complementar, no 

contraturno. Assim, garantindo o direito à diferença, o art. 208, inciso III, da CF/88, e o art. 

54, inciso III, do ECA, estabelecem o dever do Estado de assegurar atendimento educacional 

especializado para ―portadores de deficiência
29

, preferencialmente na rede regular de ensino‖.  

Na LDB/96 (BRASIL, 1996), a educação especial é definida, no Capítulo V, como 

―modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos portadores de necessidades especiais‖ (art. 58). O mesmo artigo prevê, ainda: a 

criação de serviços de apoio especializado ―quando necessário‖ (§ 1º); o atendimento 

educacional ―em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das 

condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração‖ (§ 2º); a oferta de 

educação especial desde a ―faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil‖ (§ 3º).  

A cartilha do Ministério Público Federal supracitada reinterpreta o advérbio 

―preferencialmente‖, constante na CF/88, pois orienta que o atendimento educacional 

especializado deve ser complementar e não substitutivo à classe comum. Ou seja: segundo o 

                                                 
27

 ―O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...] educação infantil, 

em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos de idade‖ (CF/88, art. 206, inciso IV; redação dada 

pela EC nº53, de 19 de dezembro de 2006). 
28

 Os autores referiam-se ao Plano Nacional de Educação aprovado pela Lei nº 10.172, de 9 de janeiro 

de 2001 (BRASIL, 2001b). Em 25 de junho de 2014, foi aprovado pela Lei nº 13.005 o atual Plano 

Nacional de Educação, que não exploramos nesta pesquisa porque ele ultrapassa seu recorte temporal. 
29 

Termo utilizado à época. 
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documento, é o atendimento educacional especializado que de preferência deve ocorrer na 

escola comum no contraturno; já o estudante em idade de escolaridade obrigatória deve 

sempre frequentar escola comum. Segundo o documento: 

[...] a LDBEN [LDB/96] utiliza as expressões serviços de apoio 

especializado na escola regular e atendimento especializado como sinônimos 

de atendimento educacional especializado e apenas diz que este pode ocorrer 

em classes ou escolas especiais, quando não for possível oferecê-lo em 

classe comum. A LDBEN [LDB/96] não diz que a escolarização poderá ser 

oferecida em ambiente escolar a parte (BRASIL, 2004b, p. 11). 
 

No art. 59 da LDB/96, são dispostas as condições a serem asseguradas pelos sistemas 

de ensino para o atendimento de ―educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação‖: 
30

  

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específicos, para atender às suas necessidades; II - terminalidade específica 

para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do 

ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para 

concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; III - 

professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 

capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; IV - 

educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida 

em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem 

capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com 

os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma 

habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora; V - acesso 

igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis 

para o respectivo nível do ensino regular (BRASIL, 1996, art. 59). 

 

Sousa e Prieto (2007, p. 130) destacam o tópico sobre terminalidade específica, ―que 

se refere à possibilidade de certificar a escolaridade do aluno que se manteve na trajetória 

escolar por um tempo sem ter, contudo, concluído o ensino fundamental, ou para os que 

frequentaram somente serviços de educação especial‖. Segundo as autoras, a LDB/96 

incumbiu os sistemas de ensino de ―estabelecerem as normas que deverão regulamentar tal 

dispositivo, atentando-se para a criação ou manutenção de oportunidades educacionais para 

além da escolarização. Nessa perspectiva, a educação para o trabalho desponta como um 

caminho‖. Outro comentário feito pelas autoras foi sobre seu estranhamento em relação ao 

texto da LDB/96, devido à possibilidade de formação de professores para a educação especial 

em nível médio, embora a orientação geral seja para que ―todo o quadro do magistério tenha 

formação no ensino superior‖. 

Ainda sobre as condições para o atendimento do público-alvo da educação especial, 

vale lembrar que a CF/88 não garante exclusividade de recursos públicos para escolas 

                                                 
30

 Redação dada pela Lei nº 12.796 (BRASIL, 2013c). 
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públicas; e a LDB/96 delimita a natureza das instituições privadas que podem receber 

recursos, a saber, ―especializadas e com atuação exclusiva em educação especial‖ (art. 60), 

estabelecendo: ―Parágrafo único. O poder público adotará, como alternativa preferencial, a 

ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede pública regular de 

ensino‖
31 

(BRASIL, 1996). 

Bueno (1993) discute o papel da rede privada de educação especial, comparando os 

serviços de alto nível técnico prestados por certas empresas de saúde e educação para os 

―excepcionais‖
32

 dos estratos superiores com o assistencialismo presente nas instituições 

filantrópicas; para ele, este segundo tipo de atendimento é um desrespeito aos direitos de 

cidadania dessa população.  

Segundo Fávero (2004, p. 28): 

 

Houve tempos em que se via ―total impossibilidade prática‖ de receber 

mulheres na mesma sala de aula, de receber pessoas de raça negra na mesma 

sala de aula, de receber pessoas de diferentes religiões na mesma sala de 

aula; tudo superado em nome do direito à igualdade e do direito à dignidade 

da pessoa humana. 

 

A autora discute o fato de, supostamente ―por questões práticas‖ e para ―seu próprio 

bem‖, muitos estudantes com deficiência serem educados separadamente, em ambientes 

especializados. Para ela, ―uma educação que não seja inclusiva não atende os postulados 

constitucionais‖ (FÁVERO, 2004, p. 28).  

Ela ainda reitera a importância do exercício da liberdade para a formação dos cidadãos 

e para se lidar com a diversidade intelectual com qualidade:  

Para tanto, as escolas não podem mais se organizar com a exclusão de 

crianças que não se adaptam aos seus padrões; não podem mais avaliar 

crianças e adolescentes exigindo deles mérito para cursar o ensino 

fundamental, absurdo diante do fato de que essa etapa escolar é um direito 

indisponível. [...] A escola da liberdade considera o ritmo e as aptidões de 

cada indivíduo e oferece condições para que todos nela permaneçam e 

progridam. Não espera colocá-los em padrão. Numa escola assim, as pessoas 

com deficiência são naturalmente acolhidas (FÁVERO, 2004, p. 32). 

 

Complementando este tópico sobre o direito à educação, é preciso retomar dois 

documentos. O primeiro deles é a PNEE-EI, a qual tem por objetivos: 

[...] o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas 

escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas 
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 Redação dada pela Lei nº 12.796 (BRASIL, 2013c). 
32

 Mantivemos a nomenclatura utilizada pelo autor.  
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às necessidades educacionais especiais, garantindo: transversalidade da 

educação especial desde a educação infantil até a educação superior; 

atendimento educacional especializado; continuidade da escolarização nos 

níveis mais elevados do ensino; formação de professores para o atendimento 

educacional especializado e demais profissionais da educação para a 

inclusão escolar; participação da família e da comunidade; acessibilidade 

urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos transportes, 

na comunicação e informação; e articulação intersetorial na implementação 

das políticas públicas (BRASIL, 2008b). 

 

O segundo documento a ser retomado é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência e seu Protocolo Facultativo: além de amparar legalmente e de definir os 

direitos humanos na perspectiva da pessoa com deficiência, a Convenção é um instrumento de 

política e de cidadania, que corrobora para a construção de uma sociedade inclusiva. Seus 

princípios gerais são os seguintes:  

a) O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a 

liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência das pessoas; b) A 

não-discriminação; c) A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade; 

d) O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência 

como parte da diversidade humana e da humanidade; e) A igualdade de 

oportunidades; f) A acessibilidade; g) A igualdade entre o homem e a 

mulher; h) O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças 

com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua 

identidade (BRASIL, 2009b, art. 3). 

 

O art. 24 da referida Convenção refere-se ao direito das pessoas com deficiência à 

educação, que deve ser assegurado pelos Estados-Partes por meio de um: 

[...] sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o 

aprendizado ao longo de toda a vida, com os seguintes objetivos: a) O pleno 

desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e autoestima, 

além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades 

fundamentais e pela diversidade humana; b) O máximo desenvolvimento 

possível da personalidade e dos talentos e da criatividade das pessoas com 

deficiência, assim como de suas habilidades físicas e intelectuais; c) A 

participação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade livre 

(BRASIL, 2009b, art. 24). 

 

Outro documento importante é o Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, que 

revogou o Decreto nº. 6.571, de 17 de setembro de 2008. Este último dispunha sobre o apoio 

da União aos sistemas de ensino para a oferta do atendimento educacional especializado, 

estabelecendo, no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), o duplo financiamento para 

estudantes do público-alvo da educação especial matriculados na educação regular pública e 

no atendimento educacional especializado. Já o Decreto nº 7.611 (BRASIL, 2011a) dispõe 

sobre o atendimento educacional especializado, definindo as seguintes diretrizes a serem 
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observadas pelo Estado no cumprimento do seu dever em relação à educação do público-alvo 

da educação especial
33

:  

I - garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem 

discriminação e com base na igualdade de oportunidades; II - aprendizado ao 

longo de toda a vida; III - não exclusão do sistema educacional geral sob 

alegação de deficiência; IV - garantia de ensino fundamental gratuito e 

compulsório, asseguradas adaptações razoáveis de acordo com as 

necessidades individuais; V - oferta de apoio necessário, no âmbito do 

sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação; VI -

 adoção de medidas de apoio individualizadas e efetivas, em ambientes que 

maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de 

inclusão plena; VII - oferta de educação especial preferencialmente na rede 

regular de ensino; e VIII - apoio técnico e financeiro pelo Poder Público às 

instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação 

exclusiva em educação especial (BRASIL, 2011a, art. 1º). 
 

 

Segundo o Decreto nº 7.611 (BRASIL, 2011a), o atendimento educacional 

especializado deve ser compreendido como o ―conjunto de atividades, recursos de 

acessibilidade e pedagógicos organizados institucional e continuamente‖ (art. 2º, § 1º), 

integrado à proposta pedagógica da escola e articulado às demais políticas públicas (art. 2º, § 

2). Embora o decreto não especifique os estudantes com DF, recorte referente ao presente 

trabalho, estes constituem uma das categorias (a dos estudantes com deficiência) do público-

alvo da educação especial à qual o texto abarca. O atendimento educacional especializado 

lhes deve ser prestado de forma complementar à sua formação, ―como apoio permanente e 

limitado no tempo e na frequência dos estudantes às salas de recursos multifuncionais‖ (art. 

2º, § 1º, I), contando com a participação da família. São seus objetivos:  

I - prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino 

regular e garantir serviços de apoio especializados de acordo com as 

necessidades individuais dos estudantes; II - garantir a transversalidade das 

ações da educação especial no ensino regular; III - fomentar o 

desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as 

barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e 

IV - assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, 

etapas e modalidades de ensino (BRASIL, 2011a, art. 3º).  

 

O Decreto nº 7.611 (BRASIL, 2011a) foi bastante criticado por educadores, juristas e 

acadêmicos por explicitar nos seguintes termos a possibilidade de financiamento pelo Fundeb 

de matrículas na educação especial:  

 

Art. 8º. O Decreto nº 6.253, de 2007, passa a vigorar com as seguintes 

alterações
34

: 

                                                 
33

Para os estudantes surdos e com deficiência auditiva, o Decreto 7.611 (BRASIL, 2011a) determina 

que sejam seguidos os princípios e diretrizes do Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm
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―Art. 9º-A.  Para efeito da distribuição dos recursos do Fundeb, será 

admitida a dupla matrícula dos estudantes da educação regular da rede 

pública que recebem atendimento educacional especializado. 

§ 1º  A dupla matrícula implica o cômputo do estudante tanto na educação 

regular da rede pública, quanto no atendimento educacional especializado. 

§ 2º  O atendimento educacional especializado aos estudantes da rede 

pública de ensino regular poderá ser oferecido pelos sistemas públicos de 

ensino ou por instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem 

fins lucrativos, com atuação exclusiva na educação especial, conveniadas 

com o Poder Executivo competente, sem prejuízo do disposto no art. 14.‖ 

(NR) 

―Art. 14.  Admitir-se-á, para efeito da distribuição dos recursos do Fundeb, o 

cômputo das matrículas efetivadas na educação especial oferecida por 

instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, 

com atuação exclusiva na educação especial, conveniadas com o Poder 

Executivo competente. 

§ 1º  Serão consideradas, para a educação especial, as matrículas na rede 

regular de ensino, em classes comuns ou em classes especiais de escolas 

regulares, e em escolas especiais ou especializadas.  

§ 2º  O credenciamento perante o órgão competente do sistema de ensino, na 

forma do art. 10, inciso IV e parágrafo único, e art. 11, inciso IV, da Lei 

nº 9.394, de 1996, depende de aprovação de projeto pedagógico.‖ (NR) 

(BRASIL, 2011a, grifos nossos). 

 

A menção de financiamento às matrículas nas instituições comunitárias, confessionais 

ou filantrópicas, bem como ao atendimento substitutivo à classe comum (em classes especiais 

de escolas regulares ou em escolas especiais), que não constava do decreto anterior, foi 

considerada um retrocesso à PNEE-EI (BRASIL, 2008b) e ao Decreto nº 6.571, revogado, 

conforme mencionamos. Não obstante, o MEC, por meio da Nota Técnica nº 62, de 8 de 

dezembro de 2011, da Diretoria de Políticas de Educação Especial da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (DPEE − Secadi)
35

, alegou não ter havido 

retrocesso em relação à PNEE-EI, uma vez que: 

O apoio financeiro às instituições especializadas mencionadas, referente ao 

atendimento de pessoas que não estão matriculadas no ensino regular, 

destina-se, especialmente, àquelas que se encontram fora da faixa etária de 

                                                                                                                                                         
34

 De acordo com o website do MEC, o Fundeb foi criado em janeiro de 2007, em substituição ao 

Fundef, fundo que se destinava apenas à população do ensino fundamental. Com vigência até 2020, 

aumenta em dez vezes o volume anual dos recursos federais voltados para toda a educação básica, da 

creche ao ensino médio; materializa a visão sistêmica da educação, pois financia todas as etapas da 

educação básica e reserva recursos para os programas direcionados a jovens e adultos; e distribui os 

recursos pelo país, levando em consideração o desenvolvimento social e econômico de cada região. O 

Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007 (BRASIL, 2007b), dispõe sobre o Fundeb, regulamenta 

a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e dá outras providências.  
35

 Segundo Bezerra (2013), o MEC extinguiu a antiga Secretaria de Educação Especial (Seesp) e 

atribuiu os assuntos de sua competência à Secadi, perante o decreto presidencial nº 7.480, de 16 de 

maio de 2011. Por sua vez, a Secadi surgiu da reestruturação da antiga Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad), à qual foi acrescentado o eixo da inclusão. Esse 

decreto foi revogado pelo Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, que fez também algumas 

pequenas alterações na composição da nova Secadi.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6253.htm#art9a.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6253.htm#art14.
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escolarização obrigatória, em razão de um processo histórico de exclusão 

escolar (BRASIL, 2011c, p. 4).  

 

A Nota Técnica esclarece ainda que o Decreto nº 6.571 foi revogado porque ―todo o 

seu conteúdo foi incorporado‖ pelo novo decreto. Porém, a questão da faixa etária não foi 

mencionada no Decreto nº 7.611 (BRASIL, 2011a), deixando, como vimos, uma brecha 

passível de outra interpretação.  

Segundo o mesmo decreto, cabe à União apoio técnico e financeiro para:  

I - aprimoramento do atendimento educacional especializado já ofertado; II -

implantação de salas de recursos multifuncionais
36

; III - formação 

continuada de professores [...]; IV - formação de gestores, educadores e 

demais profissionais da escola para a educação na perspectiva da educação 

inclusiva, particularmente na aprendizagem, na participação e na criação de 

vínculos interpessoais; V - adequação arquitetônica de prédios escolares para 

acessibilidade; VI - elaboração, produção e distribuição de recursos 

educacionais para a acessibilidade
37

; e VII - estruturação de núcleos de 

acessibilidade nas instituições federais de educação superior (BRASIL, 

2011a, art. 5º, § 2º). 
 

Com a PNEE-EI (BRASIL, 2008b), a inclusão escolar nas classes comuns do ensino 

regular avançou muito; não obstante, são frequentes os casos de inclusão escolar precária, em 

que o direito à matrícula está cumprido, mas não o direito à permanência e à aprendizagem. 

Fundamentadas em nossa experiência profissional com estudantes com DF, cujas 

trajetórias escolares nos propomos a estudar nesta dissertação, podemos afirmar que, para 

muitos pais, sua simples presença numa classe comum é motivo de júbilo − ainda que tenham 

de permanecer ao lado do filho na classe, ainda que ele tenha o período letivo diário reduzido, 

ainda que ele precise ir de fralda para a escola exclusivamente porque não há quem o leve ao 

banheiro, ainda que ele não receba o atendimento educacional especializado de que necessita 

ou que este, na prática, se configure apenas como reforço, ainda que ele seja retido por anos a 

fio na mesma série ou ano
38

 e não aprenda o mínimo esperado. Em outros termos, assim como 

na integração escolar o princípio de transitoriedade era desrespeitado e o aluno permanecia 

segregado, na inclusão escolar são os princípios da educação inclusiva que vêm sendo 

desconsiderados e o aluno permanece excluído, ainda que numa classe comum. E o estudante 

                                                 
36 

Segundo o Decreto nº 7.611 (BRASIL, 2011a, § 3
o
), as salas de recursos multifuncionais são 

―ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do 

atendimento educacional especializado‖. 
37 

São exemplos de recursos educacionais para acessibilidade utilizados por estudantes com DF laptops 

com sintetizador de voz, softwares para CAA e outras ajudas técnicas que possibilitam o acesso ao 

currículo (BRASIL, 2011a).  
38 

Nesta pesquisa registramos o termo ―série‖ ou ―ano‖ conforme o relato familiar, ainda que a 

organização da rede seja por ciclo. 
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continua sendo culpabilizado pelo resultado, seja este mau aproveitamento, evasão, abandono 

ou repetência. 

A legislação federal básica apresentada orienta os sistemas de ensino para a 

implementação de políticas educacionais inclusivas, e o órgão federal responsável por isso 

desde 2011 é a Secadi, que atua nas áreas de alfabetização e educação de jovens e adultos, 

educação ambiental, educação em direitos humanos, do campo, escolar indígena, quilombola 

e educação para as relações étnico-raciais, além de se ocupar da educação especial. Assim, 

buscamos no website dessa secretaria identificar os programas e ações da DPEE que podem 

alcançar estudantes com DF na educação básica. São eles: ―Educação inclusiva: direito à 

diversidade‖, ―Implantação de salas de recursos multifuncionais‖, ―Escola acessível‖, ―BPC 

na escola‖, ―Transporte escolar acessível‖ e ―Formação continuada de professores na 

educação especial‖. 

O programa ―Educação inclusiva: direito à diversidade‖ foi lançado pela então Seesp 

em 2003 e tem por objetivo ―apoiar a formação de gestores e educadores, a fim de transformar 

os sistemas educacionais em sistemas educacionais inclusivos‖. O website do MEC relaciona 

suas principais ações: realização contínua de seminários nacionais de formação dos 

coordenadores municipais e dirigentes estaduais; prestação de apoio técnico e financeiro e 

orientação à organização da formação de gestores e educadores dos munícipios-polo e de 

abrangência; elaboração de referenciais pedagógicos para a formação regional.  

O programa ―Implantação de salas de recursos multifuncionais‖ foi criado em 2007
39

, 

tendo por objetivo ―apoiar a organização e a oferta do atendimento educacional especializado 

prestado de forma complementar ou suplementar aos estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento (TGD), altas habilidades/superdotação matriculados em classes 

comuns do ensino regular‖ para lhes assegurar condições de acesso, participação e 

aprendizagem. Segundo o website do MEC, o programa disponibiliza às escolas públicas de 

ensino regular um ―conjunto de equipamentos de informática, mobiliários, materiais 

pedagógicos e de acessibilidade para a organização do espaço de atendimento educacional 

especializado‖, cabendo ao sistema de ensino, como contrapartida, disponibilizar espaço 

físico (para implantação dos equipamentos, mobiliários, materiais didáticos e pedagógicos 

adaptados) e professor (para atuar no atendimento educacional especializado). No programa 

                                                 
39

 Segundo o website da SME-SP: ―Desde 2013, São Paulo conta com recursos do Programa de Salas 

de Recurso Multifuncional, do Ministério de Educação − MEC, para a ampliação das Saais, bem como 

o envio de mobiliário e materiais para as já existentes‖. Disponível em: 

<http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/AnonimoSistema/MenuTexto.aspx?MenuID=277&MenuIDAbe

rto=162>. Acesso em: 17 jul. 2014. 
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existem dois tipos de salas multifuncionais: a do tipo I, para alunos com qualquer tipo de 

deficiência, e a do tipo II, com recursos extras para o atendimento de estudantes com 

deficiência visual. 

O programa ―Escola acessível‖ tem por objetivo ―promover condições de 

acessibilidade ao ambiente físico, aos recursos didáticos e pedagógicos e à comunicação e 

informação nas escolas públicas de ensino regular‖. Segundo o website do MEC, o programa 

disponibiliza recursos às escolas do programa ―Implantação de salas de recursos 

multifuncionais‖ por meio do programa ―Dinheiro Direto na Escola‖ (PDDE)
40

, financiando a 

sua adequação arquitetônica (rampas, sanitários, vias de acesso, instalação de corrimão e de 

sinalização visual, tátil e sonora), bem como a compra de cadeiras de rodas, recursos de 

tecnologia assistiva, bebedouros e mobiliários acessíveis. 

O programa ―BPC na escola‖ tem por objetivo acompanhar e monitorar o acesso e 

permanência na escola dos alunos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada 

(BPC)
41

, por meio de ações articuladas nas áreas de educação, assistência social, direitos 

humanos e saúde. Faz o pareamento anual entre os dados do Educacenso
42

 e do cadastro 

administrativo do BPC Dataprev do Ministério da Previdência Social e atua na identificação 

das barreiras para o acesso das pessoas com deficiência, beneficiárias do BPC, à escola. Os 

critérios utilizados em 2012 foram a condição de deficiência e a faixa etária, identificando 

470.075 beneficiários do BPC com deficiência, de zero a 18 anos, 70,16% frequentando 

escola e 29,84% fora dela. Ainda segundo o website, nota-se um grande aumento no número 

de matrículas desses alunos, uma vez que em 2007 eram apenas 78.848 matrículas de 

                                                 
40

Segundo o website do MEC, ―o PDDE consiste na assistência financeira às escolas públicas da 

educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e às escolas privadas de 

educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos. O objetivo desses recursos é a melhoria 

da infraestrutura física e pedagógica, o reforço da autogestão escolar e a elevação dos índices de 

desempenho da educação básica. Os recursos do programa são transferidos de acordo com o número 

de alunos, de acordo com o censo escolar do ano anterior ao do repasse‖. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12320&Itemid=259> . 

Acesso em: 17 jul. 2014. 
41

 De acordo com o website do MEC, o BPC é um benefício da Política de Assistência Social 

brasileira, instituído pela CF/88, voltado para o idoso e para a pessoa com deficiência. Para acessá-lo, 

não é necessário ter contribuído com a Previdência Social, mas é preciso comprovar não possuir meios 

de garantir o próprio sustento e ter uma renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do 

salário mínimo. 
42 

Segundo o website do MEC, o Educacenso é uma ferramenta pela qual é possível obter dados 

individualizados de cada estudante, professor, turma e escola do país, tanto das redes públicas (federal, 

estaduais e municipais) quanto da rede privada. Todo o levantamento é feito pela internet. A partir dos 

dados do Educacenso, é calculado o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e 

planejada a distribuição de recursos para alimentação, transporte escolar e livros didáticos, dentre 

outros. 
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beneficiários do BPC com deficiência, representando 21% do total de beneficiários na faixa 

de zero a 18 anos.  

Sempre segundo o website do MEC, o programa ―Transporte escolar acessível‖ 

prioriza municípios com maior número de beneficiários do BPC em idade escolar obrigatória 

e fora da escola. Os veículos adquiridos transportam estudantes para as aulas e para o 

atendimento educacional especializado, rural ou urbano.  

Já o programa ―Formação continuada de professores na educação especial‖, de acordo 

com o website do MEC, tem por objetivo ―apoiar a formação continuada de professores para 

atuar nas salas de recursos multifuncionais e em classes comuns do ensino regular, em 

parceria com instituições públicas de educação superior‖. Oferta cursos no nível de 

aperfeiçoamento e especialização, na modalidade a distância, por meio da Universidade 

Aberta do Brasil, e na modalidade presencial e semipresencial pela Rede Nacional de 

Formação Continuada de Professores na Educação Básica (Renafor). 

Kassar (2012)
43

 busca dimensionar o alcance de programas de grande abrangência ao 

analisar depoimentos, coletados entre 2005 e 2006, de diferentes professores e escolas em 

condições próximas às previstas pela legislação nacional (e municipal). Diante da efetivação 

do programa ―Educação inclusiva: direito à diversidade‖, que, segundo informações da 

autora, em 2012 atingia 100% dos municípios brasileiros, e do programa ―Implantação de 

salas de recursos multifuncionais‖, ela escolhe uma escola do mesmo município, local de 

funcionamento de várias ações dos governos municipal e federal voltadas para o atendimento 

de alunos com deficiência, e passa a acompanhar em 2008 e 2009 uma classe comum em que 

estão matriculados alunos com deficiência.  

O relato é de uma escola: com rampa, salas adaptadas, transporte escolar, sala de 

recursos, tecnologia assistiva e número de alunos reduzido (15 alunos para 1ª a 4ª série e 20 

alunos para 5ª a 8ª). Uma escola que tem coordenador articulando a aprendizagem na classe 

comum e na sala de recursos; professores experientes e com formação adequada (a professora 

da classe comum tem especialização em educação inclusiva, e a da sala de recursos iniciou 

nesse espaço onze anos antes, antes mesmo da implementação da política); e outros 

funcionários capacitados para receber bem os alunos com deficiência. Portanto, com tudo de 

acordo com as recomendações da política, a autora vai à sala de aula para coletar material, 

                                                 
43

 Referência da pesquisa citada por Kassar (2012): LEIJOTO, Camila Pereira; KASSAR, Mônica de 

Carvalho Magalhães. A organização didática do professor do ensino fundamental do processo de 

inclusão. Relatório de iniciação científica. Programa Institucional de Iniciação Científica: PIBIC: 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico, 2009. 
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com auxílio de uma bolsista de iniciação científica, e pesquisa o atendimento prestado a uma 

estudante do 5º ano (4ª série) com deficiência visual, que, por sua vez, tem pais interessados e 

disponíveis. Nesse acompanhamento, não presencia nenhuma atenção especial da professora 

em relação à aluna, embora encontre alguns registros no caderno da menina: exercícios de 

sílabas simples escritos pela própria professora, com caneta piloto preta, com letra de forma, 

que a estudante respondia em casa com a ajuda da mãe. Na sala, entretanto, não participa nem 

mesmo das atividades coletivas em aulas não expositivas, como a confecção em grupo de 

cartazes para a feira da cultura. Permanece sentada do lado da professora, ajudando a segurar 

a cartolina, cortar, sem interagir com os colegas. Ao final do ano, a estudante, então com 16 

anos de idade, é reprovada e transferida para o ensino noturno.  

Segundo Kassar (2012, p. 308-309), uma análise rápida das situações observadas e do 

mau aproveitamento acadêmico constatado poderia levar a concluir que os alunos com 

deficiência não deveriam ser atendidos no grupo maior de alunos. Porém, ao expandir seu 

foco para o ensino fundamental, fundamenta-se em Lima (2011) para lembrar que, embora 

apresente, desde a década de 1990, número de escolas suficiente para atender a todos os 

alunos na faixa etária adequada,  

[...] dado o considerável número de indivíduos fora da faixa etária na escola 

(distorção idade x série) e de indivíduos em idade própria fora dela, ainda 

não cumpriu esta obrigação. Também é possível identificar, além da 

distorção idade x série e da existência de um número de crianças em idade 

escolar ainda fora da escola, as consideráveis taxas de reprovação e os 

péssimos resultados das provas coletivas de avaliação de desempenho que, 

mesmo com todas as críticas que podemos fazê-las, indicam que Thamires 

está plenamente incluída no grupo geral de alunos.  

 

Assim, Kassar (2012, p. 309-310) questiona se o precário envolvimento da estudante 

nas tarefas escolares seria realmente decorrente de sua deficiência ou se seria um problema 

constitutivo da educação brasileira em geral. Para ela, tanto o programa ―Implantação de salas 

de recursos multifuncionais‖ quanto o programa ―Educação inclusiva: direito à diversidade‖  

[...] se propõem a responder de uma maneira generalista diferentes situações 

presentes em salas de aula nas diferentes regiões do país, apesar do discurso 

disseminado de atenção à diversidade e às características peculiares de cada 

aluno. Esse aspecto pode indicar a precariedade de tais projetos e suas 

limitações. Situando-os, ainda, no contexto geral da educação brasileira, vê-

se que tais programas – de massa – encontram uma escola destinada à massa, 

com características precárias de funcionamento, em que condições de 

trabalho que resultem em aprendizado escolar pelos alunos nem sempre 

estão garantidas, apesar de cotidianos esforços dos professores. Portanto, 

visualizando possíveis relações entre as propostas políticas da educação 

brasileira e as interações pedagógicas em sala de aula, é possível afirmar que 

da mesma forma que Thamires não está aprendendo, a escola não tem 

garantido a escolaridade da maior parte de seus alunos. 
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Em 17 de novembro de 2011, por meio do Decreto nº 7.612, foi lançado o Plano 

Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver sem Limite (BRASIL, 2011b; 

2013e). As ações propostas estão numa cartilha, publicação em que nos baseamos para 

elaborar este texto. Por meio do plano, o governo federal reforça o compromisso do País com 

as prerrogativas da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

ratificadas no Brasil, como vimos, pelo Decreto Legislativo 186 (BRASIL, 2008a). Elaborado 

com a participação de mais de 15 ministérios e do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência (Conade), que trouxe contribuições da sociedade civil, o plano envolve todos 

os entes federados e prevê um investimento total no valor de R$ 7,6 bilhões até 2014. Traz 

medidas de inclusão social, acessibilidade e atenção à saúde; e um dos pontos primordiais é 

justamente o acesso à educação.  

Para a educação básica, foco do presente trabalho, o plano prevê a implantação de 

mais 15 mil salas de recursos multifuncionais até 2014, bem como a disponibilização de 30 

mil kits com equipamentos para a atualização das salas (em 2011, mais de 24 mil escolas 

possuíam essas salas, abrangendo 83% dos municípios brasileiros). Se o programa ―Escola 

acessível‖ investiu na acessibilidade arquitetônica de 21.288 escolas em 2011 e 2012, deve 

atingir, com o Viver sem Limite, 42 mil escolas em 2014. Quanto ao transporte escolar, o 

Viver sem Limite propõe-se a disponibilizar até esse ano 2.609 veículos acessíveis para que 

cerca de 60 mil estudantes com deficiência disponham de transporte (rural ou urbano) para as 

aulas e para o atendimento educacional especializado. O programa ―BPC na escola‖ também 

deve ser ampliado, de forma a atingir a meta de 378 mil beneficiários matriculados em 2014. 

Outras ações também estão previstas, embora fujam ao escopo deste trabalho, como a 

realização de cursos na perspectiva bilíngue.  

Antes de passar a discutir como estão previstas, em 2013, as garantias do direito à 

educação no município de São Paulo para os estudantes com DF, vamos apresentar alguns 

números concernentes à educação pública paulistana. Segundo dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), São Paulo apresenta uma área de 1.521.101 km
2
 e uma 

população residente de 11.253.503 pessoas, dentre as quais 10.033.341 alfabetizadas. De 

acordo com o Censo 2010, trata-se do município mais populoso do Brasil e, segundo dados da 

Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, apresenta cerca de 

20% de pessoas com deficiência.  

No intuito de caracterizar a abrangência do atendimento escolar no município, vamos 

recorrer a dados apresentados na pesquisa de Prieto et al. (2013), baseados no Censo Escolar – 
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2012 do Inep. Embora a cidade tenha 31 subprefeituras em sua estrutura, a SME-SP compõe-

se de apenas 13 Diretorias Regionais de Educação (DRE) bastante diferentes entre si:  

 [...] tanto no número de alunos como de escolas, sendo que a maior – DRE-

Campo Limpo – tinha 113.681 alunos, distribuídos em 210 escolas de 

educação infantil e 72 de ensino fundamental, e a menor – DRE-Butantã – 

tinha 42.835 alunos, em 99 escolas de educação infantil e 33 de ensino 

fundamental. Observa-se, também, que em todas as regiões é predominante o 

atendimento na educação infantil (PRIETO et al., 2013, p. 68). 

 

Em meados de 2013, a rede municipal de ensino paulistana tinha 934.373 alunos, 

contando com 2.153 escolas de educação infantil e 546 escolas de ensino fundamental.  

Já a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEE-SP) estruturava-se em 91 

Diretorias de Ensino (DE) para os 645 municípios paulistas. Segundo seu próprio website, 

acessado em outubro de 2014, a SEE-SP possuía ―a maior rede de ensino do Brasil, com 5,3 

mil escolas, 230 mil professores, 59 mil servidores e mais de quatro milhões de alunos‖.  

Prieto et al. (2013) apresentaram o número de matrículas na educação básica no 

município de São Paulo em 2012 (Tabela 1), mostrando que ambas as redes, municipal e 

estadual, concentravam maior número de matrículas no ensino fundamental; mas a rede 

estadual era responsável por atender a maior parte do ensino médio, e a municipal, a maior 

parte da educação infantil. Segundo Prieto et al. (2013, p. 70), esses dados estão de acordo 

com a LDB/96 (BRASIL, 1996, art. 1) sobre a ―distribuição de responsabilidades entre os 

entes federados no âmbito da educação escolar‖, ou seja:  

Os Municípios incumbir-se-ão de: V - oferecer a educação infantil em 

creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a 

atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas 

plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos 

acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à 

manutenção e desenvolvimento do ensino.   

 

 

 

Tabela 1 – Matrículas na educação básica no município de São Paulo em 2012 

 EI EF EM Total 

Dependência     

Estadual 357  709.360 412.517 1.122.234 

Municipal 240.765 445.822 3.031 689.618 

Total 241.122 1.155.182 415.548 1.811.852 

Legenda: EI: educação infantil; EF: ensino fundamental; EM: ensino médio. Fonte: Dados extraídos 

da pesquisa de Prieto et al. (2013, p. 70) e reorganizados para este trabalho. 

 



57 

 

    

 

Prieto et al. (2013, p. 70) também apresentaram dados referentes à EJA: ―do total de 

126.800 matrículas em EJA no município de São Paulo, a RME-SP estava responsável por 96,7% 

das de EJA/ ensino fundamental e a rede estadual por 100% das referentes à EJA/ ensino médio‖. 

Em relação às matrículas na educação especial, Prieto et al. (2013, p. 71) mostraram o 

seguinte: 

Na etapa da EI as matrículas da educação especial estavam concentradas na 

rede municipal, representando 99,9% do total; no EF a participação do 

município era maior do que a esfera do estado, mais muito próxima 

percentualmente, tanto nos anos iniciais, cuja responsabilidade era por 

55,4% das matrículas, como nos anos finais (55,3%); no ensino médio, 

significava apenas 6,36% do total. Na EJA/Ensino fundamental presencial a 

quase totalidade das matrículas (99,5%) estava vinculada à RME-SP e nesta 

não havia matrícula registrada em nível médio. 

 

A Tabela 2 ilustra os dados apresentados por Prieto et al. (2013) referentes às 

matrículas na educação especial. Os autores destacaram o maior número de matrículas nos 

anos finais do ensino fundamental, mostrando que os alunos da educação especial estão 

acessando níveis mais elevados de ensino, embora ainda haja queda no ensino médio, e que 

essa etapa da educação básica exige maior investimento.  

 

Tabela 2 – Matrículas na educação especial no município de São Paulo em 2012 

São Paulo Matrícula inicial 

Educação especial (alunos de escolas especiais, 

classes especiais e incluídos) 

 

Educação 

infantil 

Ensino fundamental Ensino 

médio 

EJA presencial 

Anos 

iniciais 

Anos 

finais 

Ensino 

fundamental 

Ensino 

médio 

Estadual 

Municipal 

3 

2.142 

4.471 

5.554 

5.144 

6.364 

1.707 

116 

7 

1.447 

256 

0 

Total 2.145 10.025 11.508 1.823 1.454 256 

Fonte: Dados extraídos e adaptados do Censo Escolar de 2012 por Prieto et al. (2013, p. 71). 

 

Agora, tendo como foco a educação básica e a pessoa com DF, vamos procurar 

identificar, nos documentos da educação especial das redes de ensino estadual e municipal de 

São Paulo, em que medida o direito à educação era previsto em 2013.  

Para isso, inicialmente localizamos no website da SEE-SP a publicação Unificação de 

dispositivos legais e normativos relativos ao ensino fundamental e médio – 3ª edição 
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(revisada e atualizada em agosto de 2013). A obra reúne e integra disposições normativas de 

leis, decretos, resoluções da Secretaria de Estado (Res. SEE) e deliberações do Conselho 

Estadual de Educação (Del. CEE), afirmando obedecer  

 [...] aos princípios e à metodologia previstos na Lei Complementar nº 863, 

de 29.12.99, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a 

consolidação das leis, conforme determina o item 16 do § único do artigo 23 

da Constituição do Estado e estabelece normas para a consolidação dos atos 

normativos que menciona (SÃO PAULO, 2013, p. 7). 
 

O grupo de trabalho responsável pela publicação declarou ter realizado ―as alterações 

determinadas pela organicidade que a obra implica‖, preservando, contudo, ―o teor normativo 

dos dispositivos selecionados‖ e ―os títulos, capítulos, seções e subseções originais‖. 

Atualizou a legislação e renumerou os artigos de 1 a 1.311, citando a fonte ou origem de cada 

dispositivo ou bloco de dispositivos. Uma vez que se trata de publicação da própria SEE-SP, 

citamos conforme o seu texto e informamos o artigo renumerado e a página; na sequência, 

informamos o documento oficial de origem, porém sem discriminar artigo, inciso ou 

parágrafo. Nesta publicação, os assuntos foram organizados em cinco títulos: ―Da gestão 

organizacional‖, ―Da gestão pedagógica‖, ―Da gestão de vida escolar‖, ―Da gestão de 

pessoal‖ e ―Da gestão do prédio escolar‖. Buscamos em todo o texto menções ao estudante 

com deficiência, mas nos concentramos no Capítulo IV do segundo título: ―Da educação 

especial: educação inclusiva e superdotação‖.  

A rede pública estadual de ensino de São Paulo reconhece a educação como um direito 

público e subjetivo que, ―na modalidade especial, é um processo definido por uma proposta 

pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais especiais, organizados 

institucionalmente, para apoiar, complementar e suplementar o ensino regular‖, visando ao 

―desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades 

educacionais‖ (SÃO PAULO, 2013, art. 227, p. 88-89; Del. CEE nº 68/07). Os alunos com 

deficiência física, dentre outros, que demandam atendimento educacional especializado são 

considerados ―educandos com necessidades educacionais especiais‖ (SÃO PAULO, 2013, art. 

229, p. 89; Del. CEE nº 68/07 e Res. SE nº 11/08). As escolas da rede estadual devem 

organizar-se para recebê-los ―preferencialmente em classes comuns‖ e garantir: 

[...] I - distribuição ponderada dos alunos com necessidades educacionais 

especiais pelas várias classes do ano escolar em que forem classificados, 

buscando a adequação entre idade e série/ano, para que todos se beneficiem 

das diferenças e ampliem, positivamente, suas experiências, dentro do 

princípio de educar para a diversidade; II - flexibilizações curriculares que 

considerem metodologias de ensino diversificadas e recursos didáticos 

diferenciados para o desenvolvimento de cada aluno, em consonância com o 

projeto pedagógico da escola; III - professores capacitados para o 

atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos; IV - 
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sustentabilidade do processo escolar, mediante aprendizagem cooperativa 

em sala de aula, trabalho de equipe na escola e constituição de redes de 

apoio, com a participação da família e de outros agentes da comunidade no 

processo educativo; [...] VI - serviços de apoio pedagógico especializado [...] 

(SÃO PAULO, 2013, art. 231, p. 89-90; Del. CEE nº 68/07 e Res. SE nº 

11/08). 
 

Sempre buscando na referida publicação a estrutura a ser encontrada pelo estudante 

com DF na rede pública estadual (não necessariamente prevista exclusivamente para ele, mas 

ele é o foco da presente pesquisa), verificamos que o apoio pedagógico especializado pode se 

dar por: a) atendimento educacional especializado em sala de recursos ou em instituição 

especializada, com professor especializado nessa área, para orientação ou complementação 

das atividades curriculares, em período diverso da classe comum; b) atendimento educacional 

especializado em sala de recursos ou em instituição especializada, por meio da utilização de 

procedimentos, equipamentos e materiais próprios, em período diverso ao da classe comum; 

c) atendimento itinerante de professor especializado que, em atuação colaborativa com os 

professores das classes comuns, assistirá os alunos que não puderem contar, em seu processo 

de escolarização, com o apoio da sala de recursos ou instituição especializada; d) apoios 

didático-pedagógicos alternativos necessários à aprendizagem, à comunicação, com utilização 

de linguagens e códigos aplicáveis, bem como à locomoção (SÃO PAULO, 2013, art. 231, p. 

90; Del. CEE nº 68/07 e Res. SE nº 11/08). 

Os Serviços de Apoio Pedagógico Especializado (Sapes) devem ser organizados 

mediante solicitação da unidade escolar e com a anuência da Diretoria de Ensino, com o 

objetivo de ―melhorar a qualidade da oferta da educação especial, na rede estadual de ensino, 

viabilizando-a por uma reorganização que, favorecendo a adoção de novas metodologias de 

trabalho, leve à inclusão do aluno em classes comuns do ensino regular‖ (SÃO PAULO, 

2013, art. 247, p. 93; Res. SE nº 11/08). Devem ser implementados por meio de:  

1 - atendimento prestado por professor especializado, em sala de recursos 

específicos, em horários programados de acordo com as necessidades dos 

alunos, e, em período diverso daquele que o aluno frequenta na classe 

comum, da própria escola ou de outra unidade; 2 - atendimento prestado por 

professor especializado, na forma de itinerância (SÃO PAULO, 2013, art. 

247, p. 93; Res. SE nº 11/08). 

 

Os Sapes nas unidades escolares precisam respeitar as seguintes especificações:  

I - o funcionamento da sala de recursos será de 25 (vinte e cinco) aulas 

semanais, distribuídas de acordo com a demanda do alunado, com turmas 

constituídas de 10 (dez) a 15 (quinze) alunos, de modo a atender alunos de 2 

(dois) ou mais turnos, quer individualmente, quer em pequenos grupos na 

conformidade das necessidades do(s) aluno(s); II - as aulas do atendimento 

itinerante, a serem atribuídas ao docente titular de cargo como carga 

suplementar e ao ocupante de função-atividade na composição da respectiva 
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carga horária, serão desenvolvidas em atividades de apoio ao aluno com 

necessidades especiais, em trabalho articulado com os demais profissionais 

da escola; III - o apoio oferecido aos alunos, em sala de recursos ou no 

atendimento itinerante, terá como parâmetro o desenvolvimento de 

atividades que não deverão ultrapassar 2 (duas) aulas diárias (SÃO PAULO, 

2013, art. 247, p. 93-94; Res. SE nº 11/08). 
 

A turma da sala de recursos, da classe regida por professor especializado e da 

itinerância deve ter alunos de uma única área de necessidade educacional especial. No caso de 

estudantes com DF, para o estabelecimento de uma sala de recursos, as seguintes condições 

são necessárias: espaço físico adequado e não segregado; demanda comprovada por avaliação 

pedagógica; professor com a formação requerida (habilitado ou, na ausência deste, com 

Licenciatura Plena em Pedagogia e curso de especialização na área com 360 horas de duração, 

no mínimo); recursos e materiais didáticos específicos; e parecer favorável da Coordenadoria 

de Gestão da Educação Básica (CGEB), expedido pelo Núcleo de Apoio Pedagógico 

Especializado
44

 − Cape (SÃO PAULO, 2013, art. 249, p. 94; Res. SE nº 11/08). As salas de 

recursos poderão ser instaladas para atendimento de alunos de qualquer série, etapa ou 

modalidade do ensino fundamental ou médio, mas as classes regidas por professor 

especializado somente poderão atender alunos cujo grau de desenvolvimento seja equivalente 

ao previsto para o Ciclo I (SÃO PAULO, 2013, art. 250, p. 94; Res. SE nº 11/08).  

A rede pública estadual também oferece atendimento em classe regida por professor 

especializado, ―em caráter de excepcionalidade e transitoriedade‖, para os ―alunos que não 

puderem ser incluídos em classes comuns, em decorrência de severa deficiência mental ou 

grave deficiência múltipla, ou mesmo apresentarem comprometimento do aproveitamento 

escolar em razão de transtorno invasivo do desenvolvimento‖ (SÃO PAULO, 2013, art. 232, 

p. 90; Del. CEE nº 68/07 e Res. SE nº 11/08). Esse encaminhamento dependerá de avaliação 

multidisciplinar realizada por equipe indicada pela escola e pela família. Já o tempo de 

permanência do aluno fora da classe comum terá de ser monitorado por avaliações periódicas, 

                                                 
44

 Segundo a Res. SE nº 32/13, as ações do CAPE deverão ocorrer de forma articuladamente 

descentralizada em 15 diretorias de ensino, por meio de uma equipe multiprofissional, da supervisão 

de ensino e de um professor coordenador do Núcleo Pedagógico. Essa Resolução considera ―a 

importância da educação inclusiva na rede estadual de ensino e sua operacionalização por meio de 

ações descentralizadas, visando à eficiência e à eficácia desse procedimento‖. Entretanto, a definição 

de educação inclusiva fornecida pela SEE-SP na publicação Censo Escolar − Estado de São Paulo − 

Informe 2013 chamou-nos a atenção. Para a rede estadual de ensino, ―educação inclusiva é o 

atendimento a alunos com necessidades educacionais especiais em classes comuns (inclusão) com ou 

sem apoio pedagógico especializado‖. Disponível em: 

<http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/813.pdf>. Acesso em: 8 out. 2014. 

Essa definição parece estar mais ligada ao local (classe comum) do que à qualidade do atendimento. 

Não menciona aspectos importantes, como a necessidade de a educação especial integrar a proposta 

pedagógica da escola, a questão da acessibilidade ou mesmo o fato de o atendimento educacional 

especializado ser um direito do aluno com deficiência.   
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―com participação dos pais e do Conselho de Escola e/ou estrutura similar‖, sempre sob a 

supervisão do órgão competente.  

O atendimento escolar dos alunos com necessidades educacionais especiais, dentre os 

quais se encontram estudantes com DF, deverá ser orientado por avaliação pedagógica 

realizada pela equipe escolar (diretor, coordenador, professor da classe comum), ―podendo, 

ainda, contar, com relação aos aspectos físicos, motores, visuais, auditivos e psico-sociais, 

com o apoio de professor especializado da Diretoria de Ensino e de profissionais da área da 

saúde‖ (SÃO PAULO, 2013, art. 238, p. 91; Del. CEE nº 68/07 e Res. SE nº 11/08). 

As escolas poderão recorrer às instituições especializadas, ―dotadas de recursos 

humanos das áreas de saúde, educação e assistência, e de materiais diferenciados e 

específicos‖, para complementar e apoiar o processo de escolarização do estudante com DF 

matriculado em classe comum, oferecer-lhe atividades de preparação para o trabalho (SÃO 

PAULO, 2013, art. 233, p. 90; Del. CEE nº 68/07 e Res. SE nº 11/08) ou, ainda, prestar:  

[...] atendimento educacional especializado a crianças e jovens, cuja 

gravidade da deficiência ou distúrbio do desenvolvimento imprimam 

limitações severas às suas atividades de vida diária e comprometam 

seriamente sua possibilidade de acesso ao currículo da escola de ensino 

regular (SÃO PAULO, 2013, art. 233, p. 91; Del. CEE nº 68/07 e Res. SE nº 

11/08). 
 

Também ―os alunos com necessidades educacionais especiais, ingressantes na 1ª série 

do ensino fundamental ou que venham transferidos para qualquer série ou etapa do ensino 

fundamental e médio‖, deverão ser preferencialmente matriculados em classes comuns do 

ensino regular, ―excetuando-se os casos cuja situação específica não permita sua inclusão 

direta‖ (SÃO PAULO, 2013, art. 236, p. 91; Del. CEE nº 68/07 e Res. SE nº 11/08). A esses 

estudantes aplicam-se ―as mesmas regras previstas no regimento da escola para fins de 

classificação em qualquer série ou etapa, independente de escolarização anterior, mediante 

avaliação realizada pela escola‖ (SÃO PAULO, 2013, art. 236, p. 91; Del. CEE nº 68/07 e 

Res. SE nº 11/08).  

Os alunos afastados da escola devido a uma internação hospitalar, atendimento 

ambulatorial ou permanência prolongada em domicílio, ―desde que preservada a capacidade 

de aprendizado, deverão ter garantida a continuidade do seu processo de aprendizagem, com 

acompanhamento pedagógico que lhes facilite o retorno à escola regular‖ (SÃO PAULO, 

2013, art. 234, p. 91; Del. CEE nº 68/07 e Res. SE nº 11/08). 

Para a avaliação da aprendizagem, deverão ser usados os mesmos critérios ―previstos 

pela proposta pedagógica e estabelecidos nas respectivas normas regimentais, acrescidos dos 

procedimentos e das formas alternativas de comunicação e adaptação dos materiais didáticos 
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e dos ambientes físicos disponibilizados‖ (SÃO PAULO, 2013, art. 237, p. 91; Del. CEE nº 

68/07 e Res. SE nº 11/08). Ao final de cada ano letivo, deverá ser submetido aos Conselhos 

de Classe/Ciclo/Série/Termo um relatório circunstanciado de avaliação, elaborado por 

professor da área, contendo ―parecer conclusivo sobre a situação escolar dos alunos atendidos 

pelos diferentes serviços de apoio especializado, acompanhado pelas fichas de observação 

periódica e contínua‖
45

 (SÃO PAULO, 2013, art. 239, p. 92 ; Del. CEE nº 68/07 e Res. SE nº 

11/08). 

Para estudantes ―com severa deficiência mental ou grave deficiência múltipla‖, 

quando ―esgotadas todas as possibilidades de avanço no processo de escolarização e 

constatada significativa defasagem entre idade e série/ano‖, as escolas podem fornecer ―grau 

de terminalidade específica do ensino fundamental, certificando-o com o termo de conclusão 

de série/ano, acompanhado de histórico escolar que apresente, de forma descritiva, as 

competências desenvolvidas‖ (SÃO PAULO, 2013, art. 237, p. 91; Del. CEE nº 68/07 e Res. 

SE nº 11/08). Isso só poderá ocorrer: 

[...] em casos plenamente justificados mediante relatório de avaliação 

pedagógica, com a participação e a anuência da família, com parecer do 

Conselho de Classe e Série aprovado pelo Conselho de Escola e visado pelo 

Supervisor de Ensino, responsável pela Unidade Escolar e pela Educação 

Especial, na Diretoria de Ensino (SÃO PAULO, 2013, art. 241, p. 92; Res. 

SE nº 11/08, com as alterações introduzidas no § 1º pela Res. SE nº 31/08). 

 

Além de prestar atendimento ao aluno, o professor de educação especial deverá 

participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar um plano de trabalho que 

contemple as especificidades da demanda existente na unidade e/ou na região; integrar os 

conselhos de classes/ciclos/séries/termos e participar das atividades coletivas programadas 

pela escola; orientar a equipe escolar quanto aos procedimentos e estratégias de inclusão dos 

alunos nas classes comuns; oferecer apoio técnico e pedagógico aos professores das classes 

comuns; orientar os responsáveis pelos alunos e a comunidade (SÃO PAULO, 2013, art. 253, 

p. 94; Res. SE nº 11/08). A escola, por sua vez, deverá estar articulada com os órgãos oficiais 

ou com as instituições que mantenham parcerias com o Poder Público, a fim de poder orientar 

as famílias no encaminhamento dos alunos a programas especiais, voltados para o trabalho, 

quando necessário (SÃO PAULO, 2013, art. 241, p. 92; Res. SE nº 11/08, com as alterações 

                                                 
45

As fichas de observação periódica e contínua constam da publicação consultada na forma dos 

seguintes anexos: 1) ―Sala de recursos/ itinerância – Portifólio de atendimento. Roteiro descritivo 

inicial/anual de observação do aluno‖; 2) ―Sala de recursos/ itinerância – Portifólio de atendimento. 

Ficha de acompanhamento diário do aluno‖; e 3) ―Sala de recursos/ itinerância – Portifólio de 

atendimento. Ficha de acompanhamento bimestral e individual do aluno‖. 
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introduzidas no § 1º pela Res. SE nº 31/08). Os alunos ―que não apresentem condições de se 

integrar aos cursos de nível técnico‖ poderão ser encaminhados para ―oficinas laborais‖ ou 

outros ―serviços da comunidade que contêm os recursos necessários à qualificação básica‖ 

(SÃO PAULO, 2013, art. 242, p. 92; Del. CEE nº 68/07). Já às Diretorias de Ensino cabe 

fazer o levantamento da demanda das salas de recursos e do apoio itinerante, visando à 

otimização dos serviços; propor a criação de serviços de apoio pedagógico especializado; e 

orientar as escolas sobre os serviços ou instituições especializadas existentes na região, 

buscando manter contato com elas para agilizar o atendimento (SÃO PAULO, 2013, art. 254, 

p. 94-95; Res. SE nº 11/08). 

Um último ponto a ser lembrado é a questão do transporte escolar, que deverá ser 

fornecido ao aluno, mediante atestado da área da saúde (SÃO PAULO, 2013, art. 709, p. 227; 

Res. SE nº 27/11), caso ele ―não apresente desenvolvidas condições de mobilidade, 

locomoção e autonomia no trajeto casa/escola/casa‖, como no caso do ―cadeirante ou 

deficiente físico com perda permanente das funções motoras dos membros, que o impeça de 

se locomover de forma autônoma‖ ou do ―aluno com deficiência múltipla que necessite de 

apoio contínuo‖ (SÃO PAULO, 2013, art., p. 227; Res. SE nº 27/11). 

Ainda mantendo o foco na educação básica e na pessoa com DF, procuramos 

identificar, nos documentos municipais paulistanos da educação especial, de que forma o 

direito à educação era previsto para essa população em 2013.  

Iniciamos pelo Decreto nº 45.415, de 18 de outubro de 2004 (SÃO PAULO, 2004a), 

que estabelece diretrizes para a política de atendimento a crianças, adolescentes, jovens e 

adultos com necessidades educacionais especiais no sistema municipal de ensino e altera o 

nome das salas de recursos de Sapne para Saai, conforme já referimos. O Decreto assegura: 

―[...] a matrícula de todo e qualquer educando e educanda nas classes comuns, visto que 

reconhecida, considerada, respeitada e valorizada a diversidade humana, ficando vedada 

qualquer forma de discriminação‖ (SÃO PAULO, 2004a, art. 2º), bem como a matrícula no 

ciclo/ano/agrupamento ―com base na idade cronológica‖ (SÃO PAULO, 2004a, § único). 

Prevê também as seguintes condições para o educando no sistema de ensino:  

I - elaboração de Projeto Político Pedagógico nas Unidades Educacionais 

que considere as mobilizações indispensáveis ao atendimento das 

necessidades educacionais especiais; II - avaliação pedagógica, no processo 

de ensino, que identifique as necessidades educacionais especiais e reoriente 

tal processo; III - adequação do número de educandos e educandas por 

classe/agrupamento, quando preciso; IV - prioridade de acesso em turno que 

viabilize os atendimentos complementares ao seu pleno desenvolvimento;  

V - atendimento das necessidades básicas de locomoção, higiene e 

alimentação de todos que careçam desse apoio, mediante discussão da 

situação com o próprio aluno, a família, os profissionais da Unidade 
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Educacional, os que realizam o apoio e o acompanhamento à inclusão e os 

profissionais da saúde, acionando, se for o caso, as instituições conveniadas 

e outras para orientação dos procedimentos a serem adotados pelos 

profissionais vinculados aos serviços de Educação Especial e à Comunidade 

Educativa; VI - atuação em equipe colaborativa dos profissionais vinculados 

aos serviços de Educação Especial e à Comunidade Educativa; VII - 

fortalecimento do trabalho coletivo entre os profissionais da Unidade 

Educacional; VIII - estabelecimento de parcerias e ações que incentivem o 

fortalecimento de condições para que os educandos e educandas com 

necessidades educacionais especiais possam participar efetivamente da vida 

social (SÃO PAULO, 2004a).  

 

Prieto et al. (2013) lembram que o Decreto nº 45.415 (SÃO PAULO, 2004a, p. 79) 

não emprega o termo ―preferencialmente‖, presente na CF/88 e na LDB/96, que abria uma 

brecha para que alunos fossem atendidos de forma substitutiva à classe comum. O mesmo 

Decreto descreve os serviços de educação especial públicos (Cefai, Saai, Emebs) e a 

possibilidade de entidades conveniadas funcionarem também com recursos públicos. Assim, 

em 2010, o município tinha seis escolas para surdos e 37 instituições conveniadas. As Saai 

também podiam, em 2004, realizar atendimento exclusivo, mas, segundo Prieto et al. (2013), 

configuraram-se realmente como salas de apoio. 

O Decreto nº 45.415 sofreu algumas alterações por meio do Decreto nº 45.652, de 23 

de dezembro de 2004, foi regulamentado pela Portaria nº 5.718, de 17 de dezembro de 2004 

(SÃO PAULO, 2004b), a qual acabou também sendo alterada pela Portaria nº 5.883, de 27 de 

dezembro de 2004.  

 Conforme a Portaria nº 5.718 (SÃO PAULO, 2004b), os 13 Centros de Formação e 

Acompanhamento à Inclusão (Cefais), um em cada Diretoria Regional de Educação (DRE), 

têm as seguintes atribuições:  

I – manter estrutura adequada e disponibilizar recursos materiais às 

Unidades Educacionais que assegurem o desenvolvimento de ações voltadas 

ao serviço de apoio e acompanhamento pedagógico itinerante e o suporte do 

processo inclusivo no âmbito das Unidades Educacionais da Rede Municipal 

de Ensino; II – organizar, coordenar, acompanhar e avaliar as ações 

formativas nas Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino; III – 

acompanhar e avaliar o trabalho desenvolvido nas instituições de Educação 

Especial conveniadas à Secretaria Municipal de Educação;  IV – promover o 

levantamento das necessidades da região por meio de mapeamento da 

população que necessita de apoio especializado, otimizando o uso dos 

serviços públicos municipais existentes, visando ampliar e fortalecer a Rede 

de Proteção Social no âmbito de cada Subprefeitura; V – implementar as 

diretrizes relativas às políticas de inclusão, articular as ações intersetoriais e 

intersecretariais e estabelecer ações integradas em parceria com 

Universidades, ONG, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência – 

CMPD e outras instituições; VI – desenvolver estudos, pesquisas e 

tecnologias em Educação Especial e divulgar produções acadêmicas e 

projetos relevantes desenvolvidos pelos educadores da Rede Municipal de 

Ensino; VII – desenvolver Projetos Educacionais vinculados ao atendimento 
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das necessidades educacionais especiais de crianças, adolescentes, jovens e 

adultos e suas famílias a partir de estudos relativos à demanda; VIII – 

dinamizar as ações do Projeto Político Pedagógico das Unidades 

Educacionais relativas à Educação Especial, objetivando a construção de 

uma educação inclusiva; IX – promover ações de sensibilização e orientação 

à comunidade, viabilizando a organização coletiva dos pais na conquista de 

parceiros; X – discutir e organizar as ações de assessorias e/ou parcerias de 

forma a garantir os princípios e diretrizes da política educacional da SME; 

XI – realizar ações de formação permanente aos profissionais das Unidades 

Educacionais por meio de oficinas, reuniões, palestras, cursos e outros; XII – 

sistematizar, documentar as práticas e contribuir na elaboração de políticas 

de inclusão; XIII – elaborar, ao final de cada ano, relatório circunstanciado 

de suas ações, divulgando-o e mantendo os registros e arquivos atualizados 

(SÃO PAULO, 2004b, art. 7º). 
 

Cada Cefai deve ter a seguinte composição: 

[...] profissionais da Diretoria de Orientação Técnico-Pedagógica e 

Supervisores Escolares das Coordenadorias de Educação e 04 (quatro) 

Professores Titulares com especialização e/ou habilitação em Educação 

Especial, em nível médio ou superior, em cursos de graduação ou pós-

graduação, preferencialmente um de cada área e designados Professores de 

Apoio e Acompanhamento à Inclusão – Paai [...] (SÃO PAULO, 2004b, art. 

3º) 
 

A mesma Portaria relaciona as atribuições dos Paais: 

 

Art. 8º - I – promover continuamente a articulação de suas atividades com o 

Projeto de Trabalho do Cefai, visando ao pleno atendimento dos objetivos 

nele estabelecidos;II – efetuar atendimento : a) individual ou em pequenos 

grupos de educandos e educandas, conforme a necessidade, em horário 

diverso do da classe regular em caráter suplementar ou complementar;b) no 

contexto da sala de aula, dentro do turno de aula do educando e educanda, 

por meio de trabalho articulado com os demais profissionais que com ele 

atuam; III – colaborar com o professor regente da classe comum no 

desenvolvimento de mediações pedagógicas que atendam às necessidades de 

todos os educandos e educandas da classe, visando evitar qualquer forma de 

segregação e discriminação; IV – sensibilizar e discutir as práticas 

educacionais desenvolvidas, problematizando-as com os profissionais da 

Unidade Educacional em reuniões pedagógicas, horários coletivos e outros; 

V – propor, acompanhar e avaliar, juntamente com a equipe escolar, ações 

que visem à inclusão de crianças, adolescentes, jovens e adultos com 

necessidades educacionais especiais; VI – orientar as famílias dos alunos 

com necessidades educacionais especiais; VII – participar, com o 

Coordenador Pedagógico, Professor regente da classe comum, a família e 

demais profissionais envolvidos, na construção de ações que garantam a 

inclusão educacional e social dos educandos e educandas; VIII – manter 

atualizados os registros das ações desenvolvidas, objetivando o seu 

redimensionamento (SÃO PAULO, 2004b). 
 

Dessa forma, os Paais podem atuar mais diretamente com alunos, familiares e 

professores, tanto no contraturno quanto no contexto da classe comum. Raimundo (2013) 

questiona o pequeno número de Paais existente ante a demanda do município, ainda que, de 
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acordo com relatório divulgado pela DOT- EE em 2012, estivessem em maior número (66) do 

que o previsto (52).  

Outro documento importante, referente à educação especial no âmbito da SME-SP, é a 

Portaria nº 2.755, de 23 de novembro de 2010 (SÃO PAULO, 2010b). Segundo Oliveira e 

Drago (2012), ele foi responsável pela criação de uma equipe intersetorial, com representantes 

dos diferentes setores da administração pública, designada como Comissão Especial de 

Trabalho, para realizar uma avaliação das ações que vinham sendo implementadas e elaborar 

um plano de ação para atender às necessidades educacionais especiais dos estudantes da rede 

municipal de ensino. Após estudo da rede escolar e mapeamento de suas necessidades, essa 

comissão apresentou à SME-SP um relatório que acabou originando o programa Inclui, 

culminando na publicação do Decreto Municipal nº 51.778, de 14 de setembro de 2010, o 

qual instituiu a Política de Atendimento de Educação Especial, no âmbito da Secretaria 

Municipal de Educação. Voltado ao público-alvo da educação especial, o Programa Inclui é 

composto por sete projetos articulados como uma ―rede de apoio ao aluno, à escola e à 

família, por meio de suportes e serviços especializados que viabilizem o acompanhamento da 

trajetória escolar e do processo de aprendizagem do aluno‖ (art. 2º).  

Assim, o Projeto Identificar propõe-se a qualificar os dados dos alunos apontados no 

Sistema Escola On-Line – Sistema EOL (cadastro e inclusão das informações das 

necessidades funcionais de cada aluno, elaboração de manual de orientação para os 

responsáveis pelo Sistema EOL, formação para os responsáveis pelo gerenciamento dos dados 

de cada DRE, elaboração de relatórios gerenciais para a análise dos dados dos alunos 

beneficiados pelo programa Inclui). 

O projeto Apoiar destina-se às seguintes ações:  

I - ampliação do número de Saais existentes; II - manutenção das Saais, com 

os recursos humanos, físicos e materiais adequados à demanda à qual se 

destinam; III - definição, mediante portaria do Secretário Municipal de 

Educação, do módulo mínimo do pessoal que integrará a equipe do Cefai, de 

acordo com as características e necessidades de cada DRE; IV - celebração 

de convênios com instituições de educação especial que atendam aos 

critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação e ofereçam 

atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência, TGD e 

altas habilidades/superdotação; escolas especiais para atendimento de alunos 

com grave comprometimento; cursos de iniciação ao mundo do trabalho e 

atividades de enriquecimento curricular; V - contratação de estagiários do 

curso de pedagogia para atuação nas salas que tenham alunos com quadros 

de deficiência ou TGD, conforme critérios técnicos da área de educação 

especial da Secretaria Municipal de Educação (art. 5º). 
 

Como podemos observar, o projeto Apoiar traz a possibilidade de convênios com 

instituições de educação especial (para atendimento educacional especializado) ou com 
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escolas especiais para alunos com grave comprometimento (atendimento substitutivo), o que 

contraria a PNEE-EI (BRASIL, 2008b). O Decreto nº 45.415 (SÃO PAULO, 2004a) trazia a 

possibilidade do atendimento ―exclusivo‖ em Saais da rede municipal pública (art. 7º) ou em 

escolas especiais municipais (art. 8º) ou ainda em instituições conveniadas (art. 9º). Essa 

brecha foi fechada em abril de 2012, pela Portaria nº 2.496, como veremos mais adiante.  

Para Oliveira e Drago (2012), a expectativa do projeto Apoiar é ―ampliar, agilizar e 

qualificar o apoio pedagógico especializado oferecendo as condições necessárias para a 

permanência e acompanhamento da trajetória escolar do aluno‖. As autoras destacaram o 

aumento significativo de Saais em 2010, quando foram criadas 133 salas; em 2009, haviam 

sido criadas 24 salas, e em 2011, 46. Ainda segundo Oliveira e Drago (2012), também foram 

adquiridos materiais específicos para essas salas e designados Paais. As autoras também se 

referiram a um outro serviço da educação especial: 1.300 estagiários de Pedagogia, 

contratados para atuar com os professores nas salas de aula de forma a constituírem apoio 

para toda a turma, e não exclusivamente para o aluno com necessidades educacionais 

especiais. 

O projeto Formar propõe-se a fornecer cursos de especialização para os professores 

que vão atuar nos serviços de educação especial, formação continuada para os professores que 

já atuam nestes serviços, curso de capacitação para educadores e quadro de apoio, e formação 

permanente de toda a equipe escolar nos horários coletivos de cada escola. Oliveira e Drago 

(2012) discorreram sobre os resultados preliminares dos cursos de especialização na área de 

Educação Especial, realizados por meio de convênio com a Faculdade de Filosofia e Ciências 

da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), campus de Marília, desde 

2007. As autoras relataram a formação de 700 professores em quatro edições desse curso até 

2012 − 200 nas duas primeiras, únicas em que a DF foi contemplada (junto com as áreas de 

deficiência intelectual, visual e auditiva). Além dessa formação em nível de pós-graduação, 

Oliveira e Drago (2012) relataram capacitações da equipe de educação especial, em que os 

professores, após receberem formação, atuaram como multiplicadores em suas regiões e 

escolas. Também referiram diversas formações específicas na área de deficiência intelectual; 

em 2012, por exemplo, teve seguimento a proposta de formação para a implementação do 

Referencial sobre Avaliação de Aprendizagem na Área da Deficiência Intelectual – RAADI
46

, 

                                                 
46 

Em 2007, numa ação conjunta da Divisão de Orientação Técnica – Educação Especial (DOT – 

Educação Especial) e dos Cefais, foi lançado o Referencial sobre Avaliação da Aprendizagem de 

Alunos com Necessidades Educacionais Especiais. Em 2008, foi lançado o Referencial sobre 

Avaliação de Aprendizagem na Área da Deficiência Intelectual – RAADI, com o objetivo de 

fornecer ao professor indicativos para avaliação e acompanhamento da aprendizagem desses 
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com o objetivo de consolidá-lo como instrumento de avaliação dos alunos com deficiência 

intelectual da rede municipal de ensino. As autoras lembraram também que em ―todos os anos 

são oferecidos cursos em todas as áreas da deficiência, TGD, comunicação suplementar ou 

alternativa, soroban, braile, Libras
47

 etc.‖ 

O projeto Acessibilidade busca a eliminação de barreiras arquitetônicas (prédios e 

instalações), físicas (mobiliário, equipamentos e materiais), de comunicação (CAA para 

estudantes com DF não oralizados, por exemplo), de acesso ao currículo (uso de materiais e 

equipamentos necessários para os alunos com baixa visão) e de transporte (transporte escolar 

gratuito − TEG, com veículos adaptados quando necessário, tanto no horário regular quanto 

nos horários de atendimento complementar em Saais ou instituições conveniadas, quando 

encaminhados pela SME). 

O projeto Rede oferece:  

 
I – [...] serviços de apoio, a serem realizados pelo profissional denominado 

Auxiliar de Vida Escolar − AVE, a fim de oferecer apoio no "cuidar" dos 

alunos matriculados nas unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino 

que apresentem necessidades educacionais especiais decorrentes de quadros 

de deficiência e TGD, e que necessitem de suporte intensivo para a 

participação nas atividades escolares com assistência necessária aos atos da 

vida cotidiana, tais como os relativos à mobilidade, higiene, alimentação, 

medicação, recreação e atividades escolares; II - suporte técnico de equipe 

multidisciplinar, em parceria com os Cefais, oferecendo orientação técnica 

às equipes escolares para atendimento das situações adversas do processo de 

inclusão; III - avaliação dos alunos com quadros de deficiência, TGD e altas 

habilidades/superdotação, por meio da aplicação e análise dos instrumentos 

registrados em relatórios sobre o desenvolvimento dos alunos e indicação de 

recursos de tecnologia assistiva; IV - regulação com serviços de saúde pela 

intermediação entre as redes públicas de educação e de saúde para 

atendimento clínico e/ou terapêutico; V - assessoria às escolas na indicação 

da tecnologia assistiva para eliminar as barreiras de acesso ao currículo e à 

comunicação; VI - sistematização das práticas desenvolvidas pelos 

Auxiliares de Vida Escolar - AVEs e seus supervisores, com a produção e 

divulgação de material informativo para os pais e profissionais das escolas a 

respeito das diferentes deficiências, TGD e altas habilidades/superdotação; 

VII - acolhimento dos profissionais da escola e dos pais, por meio da 

organização de atividades formativas (art. 8º). 
 

 
Segundo Oliveira e Drago (2012), em 2010 e 2011 foram contratados 713 AVEs, 21 

fisioterapeutas e 21 terapeutas ocupacionais (totalizando 42 supervisores técnicos), e 

constituídos núcleos multidisciplinares (com médico fisiatra, psiquiatra, psicólogo, 

                                                                                                                                                         
estudantes no contexto comum do ensino regular e com foco nas Orientações Curriculares – 

Proposição de Expectativas de Aprendizagem propostas para o Ensino Fundamental I. Dando 

prosseguimento ao trabalho, em 2012, foi lançado o RAADI − Ciclo II do Ensino Fundamental e da 

Educação de Jovens e Adultos.  
47

 Libras: sigla correspondente à Língua Brasileira de Sinais. 
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fonoaudiólogo, assistente social, enfermeiro e nutricionista) de atuação semanal, em conjunto 

com o Cefai, em cada diretoria regional de ensino. Porém, segundo as autoras, a equipe 

constitutiva dos núcleos multidisciplinares deverá ser reformulada, pois a equipe de 

implantação do Projeto Rede levantou que  

[...] 76% dos alunos vieram encaminhados por problemas comportamentais 

ou de comunicação e 67% dos alunos encaminhados para a avaliação 

necessitavam de abordagem com fonoaudiologia e psicologia, sendo que 

apenas 12% do total dos alunos encaminhados necessitavam de atendimento 

médico.  

 

Em 2011, foi lançada a Cartilha de Orientação aos Pais – projeto Rede/programa 

Inclui, com a apresentação do projeto e dos profissionais envolvidos, e orientações sobre o 

brincar, posicionamento físico da pessoa com deficiência, órteses, desenvolvimento de 

comunicação, alimentação e exercícios para cuidadores. 

O projeto Reestruturação das escolas municipais de educação especial propõe-se a 

reorganizar essas escolas especiais voltadas para estudantes com deficiência auditiva/surdez 

ou surdocegueira na perspectiva da educação bilíngue.  

O projeto Avaliar propõe-se a analisar o impacto da implantação e implementação do 

programa Inclui nos alunos e escolas da rede municipal, bem como avaliar e acompanhar os 

processos de aprendizagem do público-alvo da educação especial (por meio da Prova São 

Paulo, acompanhamento das necessidades educacionais especiais e referenciais de avaliação 

de aprendizagem na área de deficiência intelectual). 

Para viabilizar essas ações, a SME-SP dispõe-se a fazer parcerias com órgãos públicos 

e instituições públicas ou privadas e a articular-se com as Secretarias da Pessoa com 

Deficiência e Mobilidade Reduzida, de Assistência e Desenvolvimento Social e da Saúde. 

Em 2 de abril de 2012, foi sancionada a Portaria nº 2.496, regulamentando as Saais 

integrantes do inciso II do artigo 2º do Projeto Apoiar; este, por sua vez, compunha o Decreto 

nº 51.778, de 14 de setembro de 2010, o qual instituiu a Política de Atendimento de Educação 

Especial no município de São Paulo por meio do Programa Inclui. Essa portaria excluiu a 

possibilidade do atendimento exclusivo nas Saais, uma vez que esse trabalho deve articular-se 

ao realizado na classe comum. Além disso, afirmou que compete ao Paai responsável pelo 

atendimento dos centros de educação infantil orientar os professores na estimulação precoce 

das crianças e na construção de uma rede de apoio (com serviços de saúde, assistência social, 

instituições conveniadas etc.). Segundo a mesma Portaria nº 2.496, o regente de Saai possui as 

seguintes atribuições:  
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I – Elaborar, executar e avaliar o Plano de Atendimento Educacional 

Especializado do aluno, contemplando: a identificação das habilidades e 

necessidades educacionais específicas dos alunos; a definição e a 

organização das estratégias, serviços e recursos pedagógicos e de 

acessibilidade; o tipo de atendimento conforme as necessidades educacionais 

específicas dos alunos; o cronograma do atendimento e a sua carga horária; 

II – Programar, acompanhar e avaliar a funcionalidade e a aplicabilidade dos 

recursos pedagógicos e de acessibilidade na Saai, na classe comum e nos 

demais ambientes da escola, por meio de atuação colaborativa com 

professores, do trabalho articulado com os demais profissionais da Unidade 

Educacional e com as famílias; III – Produzir materiais didáticos e 

pedagógicos, considerando as necessidades educacionais específicas dos 

alunos e os desafios que estes vivenciam no ensino comum, a partir dos 

objetivos e das atividades propostas no currículo; IV - articular, acompanhar 

e orientar o trabalho dos professores em relação ao desenvolvimento dos 

alunos por meio de visitas sistemáticas às classes comuns onde estão 

matriculados os alunos que frequentam a Saai; V – Estabelecer a articulação 

com os professores da sala de aula comum e com os demais profissionais 

que atuam na escola para a participação e aprendizagem dos alunos nas 

atividades escolares; VI – orientar os demais professores e as famílias sobre 

os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno de forma a 

ampliar suas habilidades e competências, promovendo sua autonomia e 

participação no ambiente escolar e social em que vive; VII – desenvolver 

atividades próprias do atendimento educacional especializado, de acordo 

com as necessidades educacionais específicas dos alunos: ensino da Língua 

Brasileira de Sinais - Libras, como primeira língua, para alunos com surdez; 

ensino de Língua Portuguesa na modalidade escrita, como segunda língua, 

para alunos com surdez; ensino da Comunicação Aumentativa e Alternativa 

– CAA; ensino do sistema Braille, do uso do soroban e das técnicas para a 

orientação e mobilidade para alunos cegos; ensino da informática acessível e 

do uso dos recursos de Tecnologia Assistiva – TA; ensino de atividades de 

vida autônoma e social; orientação de atividades de enriquecimento 

curricular para as altas habilidades/superdotação; e promoção de atividades 

para o desenvolvimento das funções mentais superiores; VIII – elaborar o 

plano de acompanhamento individual do aluno; IX – manter atualizados as 

Fichas de Registros da Saai e o controle de frequência dos alunos; X – 

assegurar no Plano de Trabalho da Saai e da Unidade, quando o aluno 

atendido pela Saai for de outra escola, a articulação dos profissionais 

envolvidos em ambas as Unidades Educacionais; XI – participar das ações 

de Formação Continuada oferecidas pelo Cefai e pela DOT/SME (SÃO 

PAULO, 2012, art. 17). 
 

A Portaria nº 2.496 (SÃO PAULO, 2012) estabeleceu as atribuições do diretor de 

escola, do coordenador pedagógico, do supervisor escolar, do Cefai e do DOT-EE, 

ressaltando a necessidade de articulação do trabalho realizado nas Saais com o da classe 

comum e a atuação colaborativa dos profissionais envolvidos. Além disso, caracterizou o 

atendimento educacional especializado para o estudante com DF
48

 nos seguintes termos e 

espaços:  

                                                 
48

 Isso também vale para outros grupos de estudantes, mas não para todos: nas Saais instaladas em 

unidades-polo de educação bilíngue, que não são abordadas no presente trabalho, o funcionamento é 

diverso.  
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Art. 6º - Caracterizar-se-á atendimento educacional especializado como 

aquele que identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de 

acessibilidade que eliminem as barreiras e propiciem a plena participação 

dos alunos, considerando suas necessidades específicas com vistas a 

promover sua autonomia e independência, tanto no âmbito escolar como no 

contexto social que atua. § 1º - O atendimento referido no caput ocorrerá nas 

Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão – Saais, em horário diverso 

ao da classe comum, ministrado pelo ―Professor Regente de Saai‖, por meio 

de práticas pedagógicas, materiais didáticos e tecnológicos e de instrumentos 

que favoreçam a aquisição de habilidades e competências necessárias ao 

desenvolvimento dos alunos e ao seu processo de aprendizagem. § 2º - No 

caso do aluno de Emei estar matriculado em período integral, o apoio 

especializado deverá ser realizado no seu horário de frequência à escola, 

com atuação colaborativa entre o Professor Regente de Saai e os demais 

profissionais da unidade educacional para a definição de estratégias que 

favoreçam o acesso do aluno às atividades educacionais bem assim sua 

interação no grupo (SÃO PAULO, 2004b). 
 

 

Em 2013, foi lançado pela SME-SP o ―Mais Educação São Paulo‖, um programa de 

reorganização curricular e administrativa que deverá ser implementado a partir de 2014, razão 

pela qual é apenas citado neste trabalho. Ele prevê também medidas de incentivo, formação e 

valorização dos educadores da educação básica. Na educação especial, está prevista a 

revitalização dos Cefais, com medidas referentes à ampliação das equipes, com a intenção de 

garantir a formação dos educadores e o acompanhamento dos estudantes. 

 

 

1.3 O direito a níveis mais elevados de ensino 

 

Para finalizar este capítulo, gostaríamos de afirmar o direito de todo estudante a 

ascender a níveis mais elevados de ensino como parte de seu direito à educação. Vamos tecer 

algumas considerações sobre a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, 

tanto na educação geral quanto na modalidade especial, as quais servirão de pano de fundo 

para a posterior discussão de nossos resultados.  

Toda criança tem direito à educação infantil, prevista pela CF/88, pela LDB/96 e pelo 

ECA (BRASIL, 1990). A Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013 (BRASIL, 2013c), como 

vimos, estabelece inclusive que ela seja obrigatória e gratuita a partir dos quatro anos de 

idade. Até mesmo a creche, que não é obrigatória para todos, pode ser reivindicada 

judicialmente, uma vez que está prevista na CF/88. A PNEE-EI (BRASIL, 2008b), por sua 

vez, afirma a obrigatoriedade do atendimento educacional especializado nos sistemas de 

ensino desde a educação infantil, para ―apoiar o desenvolvimento dos alunos‖:  
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O acesso à educação tem início na educação infantil, na qual se desenvolvem 

as bases necessárias para a construção do conhecimento e desenvolvimento 

global do aluno. Nessa etapa, o lúdico, o acesso às formas diferenciadas de 

comunicação, a riqueza de estímulos nos aspectos físicos, emocionais, 

cognitivos, psicomotores e sociais e a convivência com as diferenças 

favorecem as relações interpessoais, o respeito e a valorização da criança 

(BRASIL, 2008b). 

 

Segundo Carneiro (2012), o movimento de reorganização da escola para o 

acolhimento da proposta inclusiva deve iniciar nessa primeira etapa da educação básica. Para 

a autora:  

 

O preconceito, a discriminação, a estigmatização são comportamentos 

aprendidos. A criança pequena, ao adentrar em um espaço escolar em que as 

diferenças são bem vindas, vai aprender de forma natural a valorizar o outro 

por aquilo que ele é, que é capaz de realizar. Aprenderá que não há limites 

para a aprendizagem humana e que a imposição de limites denuncia a 

limitação de seu autor. Desta forma, pensar em mudança de paradigma e em 

consequente transformação da escola em inclusiva implica no 

reconhecimento de que a educação infantil é o primeiro espaço em que as 

mudanças devem se efetivar. A construção de um ambiente inclusivo 

propicia condições para que todos os envolvidos no processo educacional 

possam dirigir a atenção sobre si mesmos e escutar o outro (CARNEIRO, 

2012, p. 93).  

  

 

Mendes (2010, p. 47-48) lembra a importância dos primeiros anos de vida de uma 

criança:  

 
Os três primeiros anos, por exemplo, são críticos para o desenvolvimento da 

inteligência, da personalidade, da linguagem, da socialização, etc. A 

aceleração do desenvolvimento cerebral durante o primeiro ano de vida é 

mais rápida e mais extensiva do que qualquer outra etapa da vida, sendo que 

o tamanho do cérebro praticamente triplica neste período. Entretanto, o 

desenvolvimento do cérebro é muito mais vulnerável nessa etapa e pode ser 

afetado por fatores nutricionais, pela qualidade da interação, do cuidado e da 

estimulação proporcionada à criança. 

 

Segundo a Resolução CNE/CEB nº 5, de 17 de dezembro de 2009 (BRASIL, 2009c), 

que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil: 

Art. 8º A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter 

como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, 

renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes 

linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à 

confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação 

com outras crianças.§ 1º Na efetivação desse objetivo, as propostas 

pedagógicas das instituições de Educação Infantil deverão prever condições 

para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos 

que assegurem:[...]VII - a acessibilidade de espaços, materiais, objetos, 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13684:resolucoes-ceb-2009&catid=323:orgaos-vinculados&Itemid=866
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13684:resolucoes-ceb-2009&catid=323:orgaos-vinculados&Itemid=866
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brinquedos e instruções para as crianças com deficiência, transtornos globais 

de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

 

Dados da educação geral acerca do acesso à educação infantil divulgados pelo Inep 

evidenciam a negligência do Estado na oferta desta etapa da educação básica (BRASIL, 

2013a). Em 2012, o menor atendimento estava na creche: 2.540.791 na creche e 4.754.721 na 

pré-escola, totalizando 7.295.512 matrículas na educação infantil, para uma população que, 

em 2010, era de 10.485.209 (0 a 3 anos) e de 5.698.280 (4 e 5 anos). Não obstante, segundo a 

mesma fonte: 

[...] a creche continua com forte expansão no número de matrículas, 

registrando aumento da ordem de 10,5% entre 2011 e 2012, o que 

corresponde a 242 mil novas matrículas. Isso se deve ao reconhecimento da 

creche como primeira etapa da educação básica – sobretudo com o advento 

do Fundeb, com a garantia de repasse de recursos a Estados, Distrito Federal 

e municípios – e à ação supletiva do MEC, com programas como o 

Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar 

Pública de Educação Infantil – ProInfância (BRASIL, 2013a, p. 18). 

 

Segundo Silveira (2008, p. 549-550):  

 
O atendimento de crianças pequenas, em creches e pré-escolas, tem 

apresentado expressivo crescimento nos últimos anos, principalmente devido 

à demanda crescente das famílias. Entretanto, considerada como primeira 

etapa da educação básica (LDB/96), e colocada no rol de deveres do Estado 

para a efetivação do direito à educação (CF/88, art. 208), a oferta de 

educação infantil a todas as crianças cujos pais buscarem o atendimento 

ainda está longe de ser concretizada. Dada a demanda reprimida, o recurso 

ao sistema de justiça, para exigir a garantia desse direito pelo Poder 

Executivo, tem sido frequente nos últimos anos. 

 

Sabemos, ainda, que o acesso não é o único problema, pois o Estado deve garantir, 

também, qualidade, cuja exigibilidade judicial é mais difícil: 

Em comparação às solicitações que requisitam acesso à escola e a serviços –

como material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde 

–, os fatores relacionados com a qualidade do ensino são de tipificação mais 

difícil e, portanto, menos passíveis de exigibilidade judicial (SILVEIRA, 

2008, p. 550).  

 

Bueno e Meletti (2011, p. 285) estudaram os indicadores de matrículas de alunos com 

deficiência na educação infantil de 2007 a 2010 e constataram que: 

[...] as matrículas de alunos com deficiência, com média de 1% das 

matrículas totais nessa etapa de ensino, mostram o quanto falta para a 

extensão do direito à educação infantil para essa população. Se o valor da 

educação infantil para todas as crianças é plenamente reconhecido e, mais 

ainda, para aquelas com deficiência, a ênfase de absorção desses alunos 

centrada no ensino fundamental parece expressar um paradoxo, expresso por 

um conjunto enorme de pesquisas que têm evidenciado as dificuldades que 

esse processo tem enfrentado. 
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Por outro lado, ressaltaram que a maior evolução nas matrículas ocorreu em relação 

aos estudantes com DF: 

[...] em 2010, apresentaram um incremento de mais de 100% em relação ao 

ano base, assim como alcançaram, em 2010, um quarto das matrículas totais 

de alunos com deficiência na educação infantil. Este incremento parece 

sugerir que esta área, tradicionalmente relegada a segundo plano, começa a 

ser mais bem atendida em termos de escolarização. Entretanto, como reúne 

quadros muito distintos (desde sequelas motoras relativamente pequenas até 

quadros neurológicos graves), valeria a pena debruçar-se sobre ela para 

verificar que tipos de alunos estão sendo efetivamente incorporados pela 

educação infantil (BUENO; MELETTI, 2011, p. 284). 

 

Os autores defendem ―o estabelecimento de políticas federais que induzam a 

ampliação de matrículas de alunos com deficiência nas creches e pré-escolas, tal como se fez 

com as políticas de indução da inclusão desses alunos no ensino fundamental, especialmente a 

partir de 2008‖ (BUENO; MELETTI, 2011, p. 285). 

Oliveira (2007) faz uma análise histórica da universalização do ensino fundamental, 

partindo de dados referentes à matrícula nessa etapa e no ensino médio. Segundo o autor: 

Se, de um lado, é processo de amplo sentido democratizador, por meio do 

qual parcelas da população historicamente alijadas progridam no interior do 

sistema de ensino, por outro, faz com que os processos de diferenciação 

social e de exclusão mudem de qualidade e de lugar. Emerge daí a crescente 

importância do debate acerca da qualidade de ensino como componente do 

direito à educação (OLIVEIRA, 2007, p. 661).  

 

Concentrando-se na dinâmica dos sistemas de ensino, um dos aspectos abordados por 

Oliveira (2007) é a questão do fluxo escolar. Considerando o período de 1975 a 2003, 

pondera: 

 
[...] quantitativamente, desde o final da década de 1980, havia vagas no 

ensino fundamental para toda a população na faixa etária. A rede física já 

comportava toda a população escolarizável
49

, entretanto, a entrada tardia na 

escola ou as múltiplas reprovações faziam com que alunos que deveriam 

estar mais adiantados em seus estudos ocupassem, ainda, os bancos escolares 

em séries anteriores às adequadas (OLIVEIRA, 2007, p. 669).  
 

O autor revela-nos que, desde o final dos anos 1970, a reprovação, seguida da evasão, 

já era considerada o principal problema da educação brasileira, passando a ser enfrentada com 

―políticas sistêmicas visando reduzi-la, cuja expressão mais acabada é a sua proibição em 

                                                 
49 

Ainda assim, pode haver falta de escolas em regiões específicas, como a da região metropolitana de 

São Paulo, em que, ―apesar do conjunto de vagas ser suficiente para atender toda a demanda, nas 

regiões centrais `sobram´ vagas e nas periféricas `faltam´, sendo comum, ainda, escolas com três 

turnos diários‖ (OLIVEIRA, 2007, p. 670). 
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determinadas etapas, por meio das políticas de ciclos, implantadas em vários sistemas de 

ensino, com a meta de regularizar o fluxo‖ (OLIVEIRA, 2007, p. 672). O autor, ao analisar o 

percentual de matrículas de 1975 a 2005, apoia-se em Arelaro (1988), para concluir que: 

[...] num contexto de expansão da matrícula total, os alunos progridem mais 

ao longo do ensino fundamental do que o faziam há alguns anos. Isso revela 

uma importante tendência, resultante da implementação generalizada de 

processos para regularização do fluxo ao longo destas décadas: a redução 

gradativa da exclusão no ensino fundamental por múltiplas reprovações ou 

evasão. [...] o crescimento do número de matriculados nas séries finais indica 

maior permanência e sucesso. A Lei nº 9.394/96 contribuiu para esta 

tendência, ao explicitar a possibilidade de adoção de mecanismos como os 

ciclos, a aceleração de estudos, a recuperação paralela e a reclassificação, 

entre outras medidas [...] (ARELARO, 1988 apud OLIVEIRA, 2007, p. 

674). 

 

Ainda segundo o autor, a regularização do fluxo escolar (ou seja, do número de alunos 

que alcançam níveis mais elevados de ensino), com a restrição da possibilidade de reprovação 

para anos específicos, pode diminuir a evasão, mas a tarefa que se coloca é a da qualidade 

dessa educação: 

[...] o que está se observando aqui é que um dos tradicionais mecanismos de 

exclusão da escola, reprovação seguida de evasão, está sendo minimizado. 

Esse processo coloca o sistema escolar, talvez pela primeira vez em nossa 

história educacional, ante o desafio de assumir a responsabilidade pelo 

aprendizado de todas as crianças e jovens, responsabilizando-se por seu 

sucesso ou fracasso (OLIVEIRA, 2007, p. 676). 
 

Oliveira (2007) explica que a diminuição desse tipo de exclusão da escola não 

significa que a desigualdade e mesmo a exclusão na escola tenham deixado de existir, 

inclusive no ensino fundamental. Porém, segundo ele:  

 

[...] a desigualdade existente hoje não é mais a mesma e nem ocorre nos 

mesmos termos da que ocorria no passado. Setores mais pobres reprovam 

mais, evadem mais, concluem menos, o mesmo ocorre com negros e 

meninos, mas, mais importante que isso, aprovam mais, permanecem mais e 

concluem mais do que em qualquer outro momento de nossa história 

educacional, ainda que permaneçam como os setores mais excluídos. Só que 

não são excluídos da mesma maneira que no passado! [...] Ao se enfatizar a 

exclusão de sempre, não se tem elementos para perceber que ela já não é a 

mesma de duas ou três décadas. A primeira consequência disso é a notável 

expansão do ensino médio (OLIVEIRA, 2007, p. 676). 

 

Baseando-nos em dados do Resumo Técnico do Censo Escolar da Educação Básica de 

2012 (BRASIL, 2013a), observamos que, para o público-alvo da educação especial, a 

exclusão também não é mais a mesma. Em 2007, no Brasil, tínhamos 654.606 matrículas na 

educação especial, dentre as quais 463.856 no ensino fundamental. Estas 463.856 matrículas 

no ensino fundamental do público-alvo da educação especial correspondiam a 224.350 
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matrículas em classes especiais e escolas exclusivas (48,36%) e 239.506 matrículas em 

classes comuns (51,63%). Já em 2012, no Brasil, tínhamos 820.433 matrículas na educação 

especial, dentre as quais 610.094 no ensino fundamental. Estas 610.094 matrículas no ensino 

fundamental do público-alvo da educação especial correspondiam a 124.129 matrículas em 

classes especiais e escolas exclusivas (20,34%) e 485.965 matrículas em classes comuns 

(79,65%). 

Verificando também, agora, os dados do Inep (BRASIL, 2013a) sobre o ensino médio: 

em 2007, para esta etapa, tínhamos 16.112 matrículas do público-alvo da educação especial, 

dentre as quais 2.806 em classes especiais e escolas exclusivas (17,41%) e 13.306 em classes 

comuns (82,58%). Em 2012, no ensino médio, tínhamos 43.589 matrículas do público-alvo da 

educação especial, dentre as quais 1.090 em classes especiais e escolas exclusivas (2,50%) e 

42.499 em classes comuns (97,49%).  

Esses dados mostram que houve expansão das matrículas do público-alvo da educação 

especial e que esta se deu predominantemente pela via da classe comum, em todas as etapas 

da educação básica. Os estudantes com DF pertencem a uma das categorias (a das pessoas 

com deficiência) que historicamente não progrediam no sistema de ensino, nem mesmo 

chegavam à classe comum. O direito à educação dessas pessoas vem sendo assegurado legal e 

politicamente, inclusive por elementos que buscam lhes assegurar a permanência no sistema 

de ensino em condições adequadas. Esses estudantes estão chegando à classe comum, 

encontrando a Progressão Continuada e uma organização curricular por ciclos e enfrentando 

entraves que até podem parecer acentuados para eles, mas que também estão presentes para os 

demais alunos. Assim, para Oliveira (2007, p. 686), a universalização do ensino fundamental:  

[...] gerou duas novas demandas populares por acesso à educação. Uma 

materializada na matrícula no ensino médio e mesmo no ensino superior, 

implodindo, ironicamente, a vertente de economia de recursos que originou 

parte das políticas de correção de fluxo. A vertente que prosperou foi a 

democratizadora, por mais educação, para maior número de pessoas, por 

mais tempo. A segunda demanda, propositadamente não mencionada, refere-

se à questão da qualidade. Ainda que não se possa arguir com tranquilidade 

que a escola que foi deixada para trás nesse processo, a idílica escola de 

privilégios de alguns, como menciona Mariano Enguita (1995)
50

, tivesse de 

fato qualidade, no momento em que os setores excluídos anteriormente 

passam a ingressar e permanecer no sistema, emerge com toda força o 

desafio de lograr democratizar o conhecimento historicamente acumulado. A 

superação da exclusão por falta de escola e pelas múltiplas reprovações 

tende a visibilizar a exclusão gerada pelo não aprendizado ou pelo 

                                                 
50

 Oliveira (2007) cita: ENGUITA, M. O discurso da qualidade e a qualidade do discurso. In: 

GENTILI, P.; SILVA, T.T. (Org.). Neoliberalismo, qualidade total e educação: visões críticas. 2. ed. 

Petrópolis: Vozes, 1995. p. 93-110. 
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aprendizado insuficiente, remetendo ao debate acerca da qualidade do 

ensino. 

 

Segundo Costa (2011, p. 28), o histórico da implantação da Progressão Continuada:   

[...] remonta 1995, ano em que a Secretaria de Estado da Educação 

reorganizou a rede pública, agrupando o alunado por faixa etária em escolas 

de Ciclo I, escolas de Ciclo II e ensino médio. Além disso, instituiu o Saresp 

(Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar no Estado de São Paulo), em 

1996, e outros programas e projetos, tais como o de aceleração de estudos. A 

Progressão Continuada estava entre as decisões tomadas para essa 

reorganização, tendo sido implantada em 1998 [...] 

 

Costa (2011, p. 31) assinala o fato de que a ―maioria dos docentes considerava a não-

reprovação um obstáculo ao desenvolvimento de seu trabalho em sala de aula‖ e que havia um 

―ocultamento do fracasso escolar, pois, ao produzir relatórios institucionais, solicitados pelos 

órgãos superiores, a escola não expunha suas apreensões, dúvidas e discordâncias‖ em relação 

à Progressão Continuada. Em relação ao aluno com deficiência, muitas vezes imperou o 

entendimento de que sua avaliação só precisaria ocorrer no final do ciclo, uma vez que, para 

muitos professores, estariam na escola apenas para socialização (COSTA, 2011). Assim: 

Durante o ciclo há distorções, tais como a retenção nas séries intermediárias, 

causadas ou por exigência dos pais ou por uma camuflagem de evasão em 

retenção. Precisamos refletir se esses alunos, que em época anterior eram 

encaminhados para classe especial, após passarem por reprovações ao não 

atingir os objetivos propostos pela escola, hoje podem estar na escola sem 

serem percebidas suas necessidades por parte dos professores, no contexto 

da promoção automática, na fala dos docentes (COSTA, 2011, p. 31).  

 

 A presente pesquisa sobre trajetórias escolares de estudantes com DF pode agregar 

elementos para essa discussão. No próximo capítulo, explicitaremos nossos procedimentos.  
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2 PROCEDIMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Neste capítulo, explicitamos os caminhos trilhados para o desenvolvimento desta 

pesquisa.  

 

2.1 Questões éticas  

 

Inicialmente, o projeto desta pesquisa de mestrado foi submetido ao Comitê de Ética 

da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e aprovado em 11 de setembro de 

2012 por meio do Parecer de Orientação 016/2012; em seguida, foi submetido ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da instituição na qual os dados foram gerados, a saber, a Associação de 

Assistência à Criança Deficiente (AACD), que o referendou por meio de uma declaração 

assinada em 8 de outubro de 2012. A instituição não solicitou sigilo acerca de seu nome; no 

documento, afirma que ―[...] apoia o desenvolvimento do referido projeto desejando que seus 

resultados sejam veiculados em periódicos de seletiva política editorial, bem como em 

eventos científicos‖ (ANEXO A). 

Ao entrar em contato por telefone com cada sujeito ou familiar, foram explicados os 

objetivos da pesquisa e as condições de sua realização, isto é: o tempo a ser dispensado para a 

entrevista; o fato de a pesquisadora não ser mais funcionária da instituição; e a garantia de que 

nenhum sujeito ou informante seria identificado.  

 

2.2 A instituição  

 

Embora não tenhamos nos proposto a estudar os serviços prestados pela AACD, 

julgamos importante apresentá-la, ainda que sucintamente, uma vez que foi em seu modelo de 

atendimento que os dados começaram a ser gerados. Conforme informamos na Introdução 

deste trabalho, trata-se de instituição não governamental especializada, de caráter filantrópico, 

composta por um centro de reabilitação no qual a pesquisadora trabalhou durante mais de dez 

anos como professora, até janeiro de 2013, prestando atendimento educacional especializado a 

crianças e adolescentes com DF.  

Seu Relatório de Atividades – 2012, disponível
51

 na internet, informa que a 

Associação de Assistência à Criança Defeituosa foi criada em 1950, por um médico 

ortopedista, com o objetivo de reabilitar crianças com sequelas causadas por poliomielite. 

                                                 
51

 Disponível em:< http://www.aacd.org.br/conheca-a-aacd.aspx >. Acesso em: 10 jun. 2013. 
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Com o tempo, passou a chamar-se Associação de Assistência à Criança Deficiente e a atender 

também adultos, que em 2012 correspondiam a cerca de 40% dos pacientes. Também nesse 

ano a instituição, que somava quatro unidades no município de São Paulo (Ibirapuera, Campo 

Grande, Santana e Mooca), nove em outros municípios (Osasco, São José do Rio Preto e 

Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo; Uberlândia e Poços de Caldas, em Minas Gerais; 

Porto Alegre, no Rio Grande do Sul; Joinville, em Santa Catarina; Nova Iguaçu, no Rio de 

Janeiro; e Recife, em Pernambuco) e duas unidades ainda em construção (Campina Grande, 

na Paraíba; e Vitória, no Espírito Santo), uniu-se ao Centro de Reabilitação Lar Escola São 

Francisco
52

, originando mais uma unidade. 

Trabalhávamos na sede, denominada AACD Ibirapuera, sob a supervisão de uma 

Superintendência Clínica, onde era prestado atendimento médico (nas especialidades: 

Cardiologia, Cirurgia de Coluna Vertebral, Cirurgia de Mão, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia 

Plástica, Fisiatria, Gastroenterologia, Genética, Infectologia, Neurocirurgia, 

Neuropediatria/Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria, 

Pneumologia, Psiquiatria, Radiologia, Urologia e Anestesiologia); terapêutico (Arte-

Reabilitação, Fisioterapia, Fisioterapia Aquática, Fonoaudiologia, Musicoterapia, Pedagogia, 

Psicologia, Reabilitação Desportiva e Terapia Ocupacional); e em outras áreas de reabilitação 

(Serviço Social, Bioengenharia, Enfermagem, Engenharia Clínica, Esporte Adaptado, 

Nutrição, Odontologia, Ortóptica, Setor Escolar, Técnicos em Radiologia, Técnicos em 

Órteses e Próteses, Programa Trabalho Eficiente). De forma indireta, nosso trabalho também 

se articulava a outras instâncias da AACD, como o Hospital Abreu Sodré, o Marketing, o 

Teleton
53

 ou a Oficina de Produtos Ortopédicos. 

Após triagem e exame médicos, os pacientes possivelmente elegíveis para terapias 

semanais (alguns precisavam apenas de uma orientação, e não de terapias periódicas; outros 

não tinham disponibilidade de comparecer semanalmente à instituição, etc.) eram avaliados 

conjuntamente por uma equipe interdisciplinar
54

 especializada em sua deficiência. Cada 

                                                 
52

 De acordo com o website <http://www.apamagis.com.br/pdfs/pdf_noticias/material_lesf.pdf>, o 

Centro de Reabilitação Lar Escola São Francisco foi fundado em 1943, no município de São Paulo, 

tendo escola de educação especial desde 1954 e contando com a parceria técnica da Universidade 

Federal de São Paulo (Unifesp) desde 1991.   
53

 O Teleton é ―[...] uma maratona televisiva que busca conscientizar a população a respeito das 

possibilidades de um deficiente físico, gerando grande mobilização social. Além de prestar contas das 

atividades realizadas pela entidade, é uma das principais ferramentas de captação de recursos da 

instituição‖. Disponível em: <http://www.aacd.org.br/teleton.aspx>. Acesso em: 10 jun. 2013. 
54

 Pareceu-nos haver algumas pequenas incongruências textuais e na descrição dos serviços, talvez 

porque o documento tenha sido escrito de forma coletiva pelos vários setores da AACD, talvez porque 

necessitasse de alguma atualização na internet. Uma delas é o fato de a equipe ser referida ora como 
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clínica, supervisionada por um médico fisiatra, possuía um grupo de profissionais habilitados 

a direcionar a pessoa para o atendimento mais adequado. Como profissional-referência do 

Setor de Pedagogia na equipe de mielomeningocele, a pesquisadora participava dessa 

avaliação (denominada ―Global‖) e da discussão com a equipe; fazia supervisões de ―casos‖ 

em outras unidades e ministrava cursos para pais e profissionais. Além disso, prestava 

atendimento educacional especializado e/ou orientações sobre escolarização a crianças e 

adolescentes de todas as clínicas cobertas pelo Setor de Pedagogia
55

, descritas da seguinte 

forma no Relatório de Atividades – 2012: 

Clínica de Paralisia Cerebral (PC) – É a maior da AACD em número de 

pacientes e atendimentos. Trata crianças que sofreram um dano cerebral 

antes, durante ou após o parto; com sequelas que acometem vários órgãos e 

sistemas do organismo. O tratamento é ministrado de acordo com as 

necessidades individuais e tem o objetivo de estimular o desenvolvimento 

neuropsicomotor para que a criança possa usufruir melhor de suas 

habilidades. O acompanhamento tem longa duração.  

Clínica de Lesão Encefálica Adquirida Infantil (Leia) – Atende pacientes 

que foram vítimas de traumatismo craniano (TCE), acidente vascular 

encefálico (―derrame‖), infecções cerebrais, tumores e anóxias. De acordo 

com o grau de acometimento e o prognóstico estabelecido, promove o 

tratamento de reabilitação física e a estimulação cognitiva. As clínicas adulto 

e infantil são separadas e trabalham com abordagens diferentes.  

Clínica de Mielomeningocele (Mielo) – Atende pacientes com má-

formação congênita da medula espinhal e da coluna vertebral, causada por 

mielomeningocele, lipomeningocele, espinha bífida oculta e agenesia da 

coluna lombossacra. O grupo de doenças provoca alteração da função de 

vários órgãos e sistemas com o comprometimento do funcionamento do 

cérebro, da bexiga, do intestino e dos membros inferiores. O tratamento visa 

a preservar ao máximo a função desses órgãos e impedir a presença de 

complicações que prejudiquem a condição física do paciente, além de 

possibilitar o maior grau de independência funcional possível. Clínica de 

Má-Formação Congênita (MFC) – Atende pacientes com má-formação 

congênita dos membros como: osteogênese imperfeita (―doença dos ossos de 

vidro‖), artrogripose múltipla congênita (―articulações rígidas‖) e doenças 

genéticas que causam alterações, principalmente, nos membros.  

Clínica de Doenças Neuromusculares (DNM) – Atende pacientes com 

doenças de causa hereditária que têm origem no músculo (miopatias) ou no 

nervo periférico (neuropatias). Oferece tratamento para as distrofias 

                                                                                                                                                         
―interdisciplinar‖, ora como ―multidisciplinar‖, sendo mais adequada, provavelmente, a primeira 

forma, posto haver diálogo, procedimentos conjuntos e objetivos comuns às diversas áreas.  
55

Pacientes de algumas clínicas, principalmente adultos, raramente precisavam ser atendidos no Setor 

de Pedagogia. No referido Relatório de Atividades – 2012, também foram descritos alguns 

procedimentos médico-terapêuticos (como Grupo de Escoliose, Grupo de Fixador Externo, Grupo de 

Dor, Grupo de Estimulação Precoce, Avaliação das Funções Corticais Superiores, Grupo de Disfagia, 

Adequação Postural, Grupo de Orientação Infantil, Grupo de Atividades de Vida Diária e Grupo de 

Afásicos, dentre outros) dos quais o Setor de Pedagogia não participava. Já os mencionados ―Grupos 

de Psicopedagogia‖ (denominação anterior à entrada da pesquisadora na instituição, mas constante no 

website) haviam se transformado em Grupos de Pedagogia e Psicologia Infantil, com a participação 

conjunta dos dois setores.  
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musculares, miopatias congênitas, miotonias, amiotrofias espinhais, 

neuropatias hereditárias, ataxias, etc (AACD, 2012, p. 17-18). 

 

 

Na área educacional, ainda segundo informações disponibilizadas no Relatório de 

Atividades – 2012, a instituição dispunha de classes especiais para pessoas com DF nas 

escolas estaduais paulistanas Professor Victor Oliva (localizada no bairro de Pinheiros, com 

três classes) e Buenos Aires (em Santana, com duas classes). Tinha também duas escolas 

especiais: uma na Unidade Mooca, com cinco salas de aula, atendendo alunos do ensino 

fundamental I; e outra na Unidade Lar Escola (em Moema, com 12 salas de aula), atendendo 

alunos de educação infantil e ensino fundamental I, ambas divididas nos períodos matutino e 

vespertino. A pesquisadora não trabalhava nesses locais. Sua atuação era no centro de 

reabilitação, unidade central, no Ibirapuera, mais especificamente no Setor de Pedagogia, que 

tinha equipe própria e era conveniado com a SME-SP, tendo sido descrito no supracitado 

Relatório nos seguintes termos: 

Setor de Pedagogia – Atende crianças a partir de dois anos de idade com 

atividades lúdicas, visando melhorar o desempenho e as potencialidades, 

além de orientar os pais a estimular o desenvolvimento. Pacientes com mais 

de quatro anos de idade passam por uma avaliação pedagógica para 

atendimento individual ou em grupo direcionado a outras faixas etárias. Seja 

qual for a modalidade de atendimento, uma das questões mais abordadas é o 

encaminhamento escolar. O Setor de Pedagogia responsabiliza-se pela 

orientação aos pais acerca dos critérios para a escolha da escola mais 

adequada, acompanhamento da inclusão da criança na instituição de ensino, 

orientação aos professores e, se necessário, visita ao local (AACD, 2012, p. 

25). 

 

Com base em nossa experiência, mas sem ter a pretensão de reformular o discurso 

oficializado pela AACD em seu Relatório de Atividades – 2012 (AACD, 2012), gostaríamos 

de lembrar que a equipe do Setor de Pedagogia prestava atendimento educacional 

especializado para crianças e adolescentes com DF. As famílias eram informadas da 

existência de serviços similares em escolas das redes públicas de ensino.  

 

2.3 Sujeitos participantes  

 

 De 18 de agosto de 2004 a 7 de julho de 2010
56

, tivemos a oportunidade de atender 

194 pessoas com DF no Setor de Pedagogia da AACD. Eram crianças e adolescentes com DF, 

                                                 
56

 No início de 2001, a pesquisadora entrou no Setor de Pedagogia como estagiária; em fevereiro de 

2002, foi contratada; agosto de 2004 foi quando começou a fazer orientações e avaliações pedagógicas 
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cujos familiares buscavam orientação sobre escolarização ou atendimento educacional 

especializado. Esses 194 sujeitos constituíram o universo da presente pesquisa.  

Vale dizer que esses sujeitos foram atendidos em orientações pontuais pela 

pesquisadora, e não eram seus alunos: interessava-nos, nesta pesquisa, investigar trajetórias 

cujo atendimento educacional especializado ocorresse nas redes públicas de ensino, e não em 

instituições filantrópicas especializadas. Nem todas as crianças e adolescentes atendidos 

apresentavam necessidades educacionais especiais que justificassem atendimento educacional 

especializado na instituição; alguns já recebiam atendimento complementar
57

 na rede de 

ensino em que estavam matriculados; outros não tinham disponibilidade de horário para 

comparecer no contraturno; outros ainda optavam por escolas especiais ou resistiam ao 

encaminhamento escolar propriamente dito, deixando de ser elegíveis para o atendimento 

educacional especializado no Setor de Pedagogia da instituição, que exigia vínculo escolar em 

classe comum. 

 

2.4 Sobre a geração dos dados 

 

Trabalhamos nesta pesquisa com dois procedimentos para a geração de dados: fonte 

documental e entrevista.  

Na 1ª geração de dados, utilizamos fonte documental, assim caracterizada:  

[...] tudo o que é vestígio do passado, tudo o que serve de testemunho, é 

considerado como documento ou ―fonte‖, como é mais comum dizer, 

atualmente. [...] poder-se-ia até qualificar de ―documento‖ um relatório de 

entrevista, ou anotações feitas durante uma observação, etc. [...] O 

―documento‖ em questão, aqui, consiste em todo texto escrito, manuscrito ou 

impresso, registrado em papel [...] Ainda que não pertença ao domínio 

público, ocorre que uma documentação de natureza privada seja arquivada 

(POUPART et al., 2008, p. 296-297). 

 

Cada atendimento prestado aos 194 sujeitos do universo da pesquisa foi documentado 

nos prontuários da instituição por meio de um relatório, elaborado pela pesquisadora a partir 

de suas anotações, feitas ainda na presença dos sujeitos e familiares, e o rascunho foi 

conservado por ela. Com base nesse arquivo pessoal, que constitui nossa fonte documental, 

                                                                                                                                                         
sozinha, sem a companhia de colega mais experiente. Em julho de 2010, fechou o recorte temporal em 

questão, com os dados de que já dispunha, para elaborar o projeto de pesquisa.  
57

O estudante com DF tem direito a um tipo de atendimento educacional complementar (não 

substitutivo) à classe comum, que é o atendimento educacional especializado. Não obstante, nesta 

pesquisa, referimo-nos também a outros tipos de atendimento educacional complementar à classe 

comum (não especializados) e ao atendimento educacional substitutivo à classe comum (escolas 

especiais, classes especiais ou regidas por professor especializado). 
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concebemos o projeto, sem que fosse necessário coletar dados nos prontuários arquivados na 

AACD.  

O número de orientações realizadas por ano não espelhou o número de pessoas que 

procuraram a instituição ou o Setor de Pedagogia em busca de orientação sobre escolarização. 

Variou de acordo com nossa agenda de trabalho, que incluía outras atividades exercidas na 

instituição, e não conforme a demanda pelo serviço. 

Os rascunhos, embora organizados, não tinham por objetivo nenhum tipo de pesquisa: 

eram arquivados por nós como forma de ter à mão informações que nos permitissem atender 

prontamente as equipes escolares de origem dos estudantes, as quais entravam em contato 

conosco no trabalho, numa época em que nem todos os prontuários da instituição eram 

digitalizados e em que, para consultá-los, era preciso solicitá-los com grande antecedência. 

Nesses relatórios, costumávamos retomar a trajetória escolar sempre que necessário, mas 

apenas para compreender a situação escolar do estudante e as possíveis dúvidas ou queixas, e 

não para sistematizar ano a ano o seu atendimento escolar para fins de pesquisa científica.  

Os relatórios podiam ser apenas de orientação (sobre a importância de a criança 

frequentar escola, sobre como fazer a matrícula, sobre alguma queixa referente à escola, etc.) 

ou conter uma avaliação (da necessidade de tecnologia assistiva, da indicação de atendimento 

educacional especializado, etc.). Para fins da presente pesquisa sobre trajetórias escolares, não 

marcamos esta distinção. Nos relatórios registrávamos os dados pessoais de cada sujeito 

(nome, sobrenome, data de nascimento, diagnóstico), escola, ano ou série que frequentava, 

nome e telefone do responsável, breve histórico de atendimento da pessoa na instituição (com 

ênfase em como e por que havia sido encaminhada ao Setor de Pedagogia), queixa ou dúvida 

familiar e/ou escolar, aspectos sociais e contextuais relatados (desde interação com colegas na 

escola até dados sobre acessibilidade), breve análise do material escolar apresentado, registro 

do que havia sido orientado ou avaliado (comunicação, conceitos, necessidade de tecnologia 

assistiva, etc.), registro da conduta de indicação ou não de atendimento educacional 

especializado, solicitação de avaliação em outro setor da instituição, contato realizado com a 

escola etc. Eram muitos itens, mas nem todos presentes em todos os relatórios, uma vez que 

não havia normatização para isso no Setor de Pedagogia. Os relatórios baseavam-se nas 

informações prestadas por familiares, sujeitos e em nossa própria sondagem ou observação. 

Contatos com professores também eram registrados. 

Talvez caiba aqui um parêntese sobre o quanto foi útil nosso hábito de fazer os mais 

diferentes registros sobre a prática profissional: serviu-nos ao longo dos anos, no trabalho, 

para planejamento, avaliação, e agora, também, para a pesquisa. Ao final de mais de dez anos, 
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nossos registros marcavam muitos pontos que, de outra forma, teriam sido amalgamados e em 

parte abandonados pela memória. Somados, eles recompunham fragmentos de trajetórias que 

a presente pesquisa organizou, investigou, complementou e analisou.  

Na 2ª geração de dados, utilizamos entrevistas por telefone. Telefonamos para todos os 

111 sujeitos que residiam no município de São Paulo por ocasião da orientação na AACD. 

Buscamos na literatura algum referencial sobre esse tipo de entrevista, encontrando pesquisas 

nas áreas de Nutrição e Marketing, mas o procedimento era apenas citado nos artigos. 

Optamos por esse procedimento pela necessidade de complementar e atualizar, em pouco 

tempo, o grande número de dados de que dispúnhamos (arquivo pessoal com os rascunhos de 

relatórios). Não tínhamos condições de ir até a residência de cada sujeito, pela distância, uma 

vez que cada um morava numa região. Por outro lado, não trabalhávamos mais na instituição 

para tentar encontrá-los por lá.  

Ao telefone, chamamos sempre pelo nome do familiar ou informante que tínhamos 

anotado no Instrumento de Pesquisa A (APÊNDICE A), preenchido com base na leitura dos 

relatórios, como explicamos no próximo tópico. Porém, nem sempre a entrevista com ele foi 

possível: alguns não estavam em casa, alguns já haviam falecido e outros não acompanhavam 

mais o estudante. Optamos por conversar sempre com a pessoa mais bem informada sobre a 

escolarização do sujeito, considerando exclusivamente dados verbais. A entrevista não pôde 

ser gravada pela impossibilidade de fazê-lo no telefone que utilizamos.  

As questões, padronizadas, foram apresentadas da mesma forma para todos os 

participantes, seguindo o Instrumento de Pesquisa B (APÊNDICE B). O formulário foi 

preenchido conforme o entrevistado informava sua resposta. Algumas questões (como ―Por 

que nunca frequentou escola?‖ e ―Por que parou de frequentá-la?‖) requeriam respostas 

abertas. Poderíamos ter previamente concebido opções de respostas para elas, mas a resposta 

espontânea, sem nenhuma pista acerca do que poderia ser cogitado pela pesquisadora como 

resposta, pareceu-nos potencialmente mais rica. Não obstante, existiu um ônus devido a essa 

escolha, que foi ter de lidar com aspectos subjetivos e imprecisões, presentes quando o relato 

provém exclusivamente da memória do informante.  

 

2.5 Instrumentos de pesquisa 

 

O Instrumento de Pesquisa A (APÊNDICE A) foi preenchido para os 111 sujeitos que, 

por ocasião da orientação na AACD, residiam no município de São Paulo. Seu preenchimento 

se deu a partir da leitura dos rascunhos dos relatórios de orientação. Suas entradas referiam-se 
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a atributos pessoais (sexo, idade, diagnóstico) e trajetórias (data de atendimento na instituição 

especializada; nome da escola em que estava matriculado e rede de ensino – se estadual ou 

municipal de São Paulo; correspondente diretoria
58

; nível ou modalidade de ensino e etapa da 

educação básica; tipo de apoio pedagógico ou atendimento educacional complementar à 

classe comum, nem sempre especializado, recebido na época fora da AACD; e breve relato de 

cada sujeito ou familiar acerca das condições de ensino e aprendizagem disponibilizadas para 

ele na escola).  

Nossa intenção era preencher o Instrumento de Pesquisa B (APÊNDICE B) para todos 

os 111 sujeitos referidos, mas o preenchimento só ocorreu para os 52 sujeitos que pudemos 

localizar por telefone em abril de 2013 e que continuavam a residir no município de São 

Paulo. Não pudemos realizar entrevistas sobre 59 sujeitos: 10 sujeitos haviam se mudado do 

município de São Paulo, um sujeito havia falecido e 48 sujeitos não conseguimos localizar 

por telefone. O Instrumento de Pesquisa B atualizava e complementava o instrumento 

anterior. Além dos campos de informação já presentes, trazia algumas novas entradas: 

―Continua morando no município de São Paulo?‖, ―Está na mesma escola em que estava no 

primeiro atendimento?‖, ―Por que mudou de escola?‖, dentre outras. Essas questões que 

diferiam os dois instrumentos aparecem sombreadas no Instrumento de Pesquisa B. 

   

2.6 Eixo metodológico e objetivos 

 

Embora o número de sujeitos fosse relativamente grande (142 sujeitos na 1ª amostra e 

52 sujeitos na 2ª) e alguns dados tenham sido pontualmente quantificados para acentuar sua 

visibilidade no decorrer da análise, trata-se de um estudo de natureza qualitativa, sem 

preocupação estatística ou de generalização dos resultados. Destaca-se a interpretação dos 

dados a partir da inferência do pesquisador. Nas palavras de Martins (2004, p. 289):  

Enfatiza-se a necessidade do exercício da intuição e da imaginação 

[sociológica], num tipo de trabalho artesanal, visto não só como condição 

para o aprofundamento da análise, mas também — o que é muito importante 

— para a liberdade do intelectual.  

 

Para Martins (2004, p. 292), são também características do ―fazer ciência‖ de acordo 

com métodos qualitativos:  

                                                 
58 

Diretoria regional de educação ou DRE (para as escolas municipais) e diretoria de ensino ou DE 

(para as escolas estaduais). Embora conste nos instrumentos de pesquisa, este item foi desconsiderado 

ao longo da pesquisa: a informação não estava presente nos relatórios, os familiares não sabiam 

respondê-lo e o recorte final da pesquisa não a requereu.  
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1. privilegiar a “análise de microprocessos”, realizando um “exame intensivo dos dados 

tanto em amplitude quanto em profundidade”. Não cabe, neste tipo de pesquisa, a 

preocupação com a representatividade ou com a generalização dos resultados obtidos;  

2. incorporar com flexibilidade as “técnicas de coleta de dados” mais adequadas à pesquisa 

em curso. Ressaltando o trabalho de organização e interpretação realizado pelo pesquisador, 

concordamos com a autora quanto à flexibilidade necessária para a ―geração‖ − e não simples 

coleta − de dados. Consideramos necessário incorporar com flexibilidade os procedimentos – 

e não técnicas − de geração de dados;  

3. ―heterodoxia no momento de análise dos dados”. Diante da extensão e complexidade do 

material obtido de forma qualitativa, a pesquisa dependerá, fundamentalmente, da 

competência teórica e metodológica do pesquisador, que só poderá realizá-la se utilizar sua 

intuição, imaginação sociológica e experiência. 

Quanto à questão da validade científica, segundo a autora:  

O que sustenta e garante a validade desses estudos é que ―o rigor vem, então, 

da solidez dos laços estabelecidos entre nossas interpretações teóricas e 

nossos dados empíricos‖ (Laperrière
59

, 1997, p. 375) [...] temos que estar 

constantemente alertas, especialmente quando usamos metodologia 

qualitativa, para que, em vez de cientistas, não nos transformemos em 

militantes de uma causa ou de um movimento, que olham e procuram 

entender a realidade não como ela é, mas como gostaríamos que ela fosse. 

[...] Não cabe ao cientista reforçar ideologias existentes, mas fornecer 

instrumentos para desvendá-las e superá-las (MARTINS, 2004, p. 295-296).  

 

2.7 Procedimentos iniciais e a definição das amostras  

 

Após receber os pareceres favoráveis dos Comitês de Ética em Pesquisa mencionados, 

iniciamos o trabalho pela releitura do arquivo pessoal da pesquisadora. 

Em seguida, numeramos os sujeitos de 1 a 194 nos rascunhos de relatórios, para tornar 

possível o estudo de seu perfil e trajetórias escolares sem que fossem identificados 

nominalmente, nem tampouco a seus familiares e escolas.  

Elaboramos, então, um quadro geral com os dados do universo da pesquisa 

(APÊNDICE C), que trazia, além do tipo de DF, as seguintes categorias classificatórias: sexo, 

data de nascimento, idade completada no ano da orientação, data da orientação, tipo de escola 

                                                 
59

 Martins (2004) cita LAPERRIÈRE, A. La théorisation ancrée (grounded theory): démarche 

analytique et comparaison avec d‘autres approches apparentées. In: POUPART, Jean et al. La 

recherche qualitative: enjeux épistémologiques et méthodologiques. Canadá: Gaëtan Morin 

Éditeur, 1997, p. 309-340.   
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(estadual, municipal, instituição especializada
60

, privada, sem escola), etapa/modalidade/nível 

(etapas: educação infantil, ensino fundamental ou ensino médio; modalidades: educação 

especial e/ou EJA; nível: série/ano)
61

 e município/estado. Esse quadro geral ajudou-nos a 

visualizar e organizar os dados de que dispúnhamos graças aos rascunhos de relatórios, além 

de ter funcionado como fonte rápida de consulta sobre eles ao longo de toda a pesquisa. 

Nesse quadro geral do APÊNDICE C, a categoria classificatória ―Tipo de DF‖ 

correspondia ao nome da clínica especializada em que cada sujeito era atendido na AACD; 

porém, ao longo do texto, às vezes citamos os dados mais específicos do diagnóstico na 

tentativa de nos aproximar de possíveis necessidades educacionais especiais, o que não 

significa tentar legitimar pelo diagnóstico esse encaminhamento nem tampouco a 

indiscriminada manutenção do sujeito nesse serviço. 

Desse universo de 194 sujeitos com DF, identificamos, conforme dissemos, 111 que 

residiam no município de São Paulo por ocasião da orientação na instituição. Para estes, 

preenchemos o Instrumento de Pesquisa A com base nos rascunhos dos relatórios da 

pesquisadora. Para os outros 83 sujeitos, não preenchemos nenhum instrumento, pois não 

residiam no município de São Paulo e não seria viável entrevistá-los. Tentamos contato 

telefônico com os 111, mas só conseguimos acessar 52 sujeitos que continuavam residindo no 

município de São Paulo.  

Assim, após os telefonemas, em abril de 2013, definimos o seguinte: a 1ª amostra da 

pesquisa totalizava 142 sujeitos e era composta por 93 sujeitos que já moravam (83) ou 

passaram a morar (10) fora do município de São Paulo, mais 48 sujeitos que não conseguimos 

localizar por telefone, mais um caso de falecimento; e a 2ª amostra da pesquisa totalizava 52 

sujeitos, ou seja, aqueles que já residiam em São Paulo por ocasião da orientação na AACD e 

que puderam ser acessados em abril de 2013.  

Nesta pesquisa, o termo ―amostra‖ não está sendo usado no sentido de ―amostra 

estatística‖, mas apenas para indicar um determinado recorte da totalidade de sujeitos, em 

função dos critérios explicitados.   

No quadro geral de informações (APÊNDICE C), após os telefonemas, utilizamos 

cores para sinalizar a situação dos sujeitos da 1ª amostra: em amarelo ficaram os 93 sujeitos 

que já moravam (83) ou passaram a morar (10) fora do município de São Paulo; em azul, os 

                                                 
60

Sujeitos e familiares referiram atendimento educacional em três organizações não governamentais 

especializadas, mais especificamente, três associações, não identificadas por razões éticas. 
61

Referimo-nos às etapas da educação básica e modalidades somadas ao serviço informado como 

apoio, quando existente. Na sistematização e discussão das trajetórias dos sujeitos encontrados e 

residentes no município de São Paulo são apresentados mais dados, como série/ano. 
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48 sujeitos que não conseguimos localizar por telefone; e, em vermelho, o caso de 

falecimento. Deixamos em branco os demais 52 sujeitos, que constituíam a 2ª amostra.  

Ressaltamos, neste ponto, a dificuldade para localizar os sujeitos, uma vez que seus 

telefones foram registrados por ocasião do atendimento, de 2004 a 2010, e em 2013, em 

grande parte, encontravam-se desabilitados ou desatualizados. Inicialmente, buscamos a 

atualização dos telefones por meio do serviço da empresa de telefonia; porém, gastávamos em 

média dez minutos por número para consultar o serviço (ouvindo musiquinhas, gravações e 

repetindo a solicitação para uma gravação que não reconhecia nossa voz). Descobrimos, 

então, um website
62

 que disponibilizava informação sobre alterações de prefixos. 

Estranhamente, para muitos dos novos telefones, continuamos a escutar a gravação: ―Este 

telefone não existe‖. Voltamos a buscar o serviço por telefone, mas os telefones informados 

eram os mesmos localizados no serviço virtual. Outros telefones registrados pela pesquisadora 

nas orientações ou referidos como alterados não foram atendidos. Para cada sujeito tínhamos, 

em média, três números, variando, em geral, do celular da mãe ou do pai, telefone residencial 

do sujeito, telefone comercial da mãe ou do pai, telefone de avós, tios e vizinhos. As ligações 

foram realizadas em abril de 2013, quando chegamos a fazer dez tentativas por sujeito em 

dias e horários diferentes para tentar localizar os informantes.  

Antes de fazer o contato telefônico, passávamos a limpo no Instrumento de Pesquisa B 

os dados pessoais que não se alterariam a partir do Instrumento de Pesquisa A (por exemplo: 

número do sujeito, sexo) e fazíamos o cálculo para o preenchimento do item 28 (sobre 

trajetória): a partir da idade inicial de cada sujeito no Instrumento A, calculávamos e 

registrávamos a idade que teria em cada ano escolar até 2013, ano da atualização dos dados. 

Portanto, no momento do telefonema, já tínhamos os anos de escolaridade que teríamos de 

resgatar para cada sujeito, os quais registrávamos durante a ligação, ano a ano, no Instrumento 

de Pesquisa B.  

Como preâmbulo, antes do início da entrevista propriamente dita, os objetivos e as 

questões éticas (conforme tópico de mesmo nome no início deste capítulo) eram esclarecidas 

por telefone aos informantes. As perguntas foram formuladas a partir dos itens do Instrumento 

de Pesquisa B que não podiam ser preenchidos apenas com os dados obtidos nos relatórios de 

orientação, pois precisavam ser atualizados: ―Fulano continua morando em São Paulo? 

                                                 
62

 Website acessado em abril de 2013: 

<http://www.vivo.com.br/portalweb/appmanager/env/web?_nfls=false&_nfpb=true&_pageLabel=vcA

tendInUtConsAltPrefixPage> 

 

http://www.vivo.com.br/portalweb/appmanager/env/web?_nfls=false&_nfpb=true&_pageLabel=vcAtendInUtConsAltPrefixPage
http://www.vivo.com.br/portalweb/appmanager/env/web?_nfls=false&_nfpb=true&_pageLabel=vcAtendInUtConsAltPrefixPage
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Continua estudando na escola tal?‖ Também procuramos nos certificar de que o informante 

continuava acompanhando de perto a trajetória escolar do sujeito.  

Resgatamos, por meio de entrevistas por telefone, as trajetórias escolares dos 52 

sujeitos (da 2ª amostra) utilizando o Instrumento de Pesquisa B. Uma vez que as entrevistas 

não foram gravadas (pela dificuldade de fazê-lo no telefone que utilizamos), procuramos usar 

o instrumento como fio condutor, preenchendo-o à mão concomitantemente à entrevista, para 

que as informações não se perdessem, e buscando confirmar com o informante, no final do 

contato telefônico, todas as respostas dadas.   

Algumas mães, angustiadas com a situação escolar de seus filhos, sem apoio do 

Estado, nem tampouco, muitas vezes, da própria família, utilizaram o contato telefônico para 

um desabafo, razão pela qual em alguns casos a duração do telefonema chegou a uma hora.  

Destacamos um elemento facilitador para o prosseguimento da pesquisa, que foi o 

acolhimento dos familiares, bem como a extrema gentileza com que todos os entrevistados 

trataram a pesquisadora. Abrimos aqui um parêntese para reverenciar em especial as mães, 

que jamais se furtaram a nos dar lições de generosidade e resiliência. 

Todos esses procedimentos, bem como os de análise, que se seguiram, foram 

sistematizados na Figura 1, no final deste capítulo. 

 

2.8 Procedimentos de análise  

 

 A análise parece-nos o mais complexo e, ao mesmo tempo, estimulante movimento da 

pesquisa. Segundo Lüdke e André (1986, p. 45), esta fase 

[...] está presente em vários estágios da investigação, tornando-se mais 

sistemática e formal após o encerramento da coleta de dados. Desde o início 

do estudo, no entanto, nós fazemos uso de procedimentos analíticos quando 

procuramos verificar a pertinência das questões selecionadas frente às 

características específicas da situação estudada. Tomamos então várias 

decisões sobre áreas que necessitam de maior exploração, aspectos que 

devem ser enfatizados, outros que podem ser eliminados e novas direções a 

serem tomadas. Essas escolhas são feitas a partir de um confronto entre os 

princípios teóricos do estudo e o que vai sendo ―aprendido‖ durante a 

pesquisa, num movimento constante que perdura até a fase final do relatório. 
 

  Até este ponto, já havíamos realizado análises preliminares dos rascunhos de 

relatórios, para poder construir os Instrumentos de Pesquisa A e B. Porém, depois disso 

começou, a nosso ver, um segundo nível de análise.  

Segundo Lüdke e André (1986, p. 45), analisar dados de uma pesquisa qualitativa 

significa trabalhar com todos os dados, organizar todo o material ―[...] dividindo-o em partes, 
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relacionando essas partes e procurando identificar nelas tendências e padrões relevantes. [...] 

essas tendências e padrões são reavaliados, buscando-se relações e inferências num nível de 

abstração mais elevado‖.  

Para a 1ª amostra da pesquisa, o segundo nível de análise consistiu em identificar o 

perfil dos 142 sujeitos quanto ao sexo, ao número de sujeitos por faixa etária por ano de 

orientação e ao tipo de classe frequentada por eles no ano da orientação. Não obtivemos dados 

suficientes sobre eles para fazer um estudo de trajetória, mas identificamos seu perfil a partir 

dos dados gerados na fonte documental (rascunhos dos relatórios de orientação, sempre com a 

ajuda do APÊNDICE C).  Não realizamos estudo da relação entre idade e série/ano.  

Em seguida, aprofundamos nossa análise por tipo de DF. Para cada tipo de DF ou 

clínica (como vimos, equipe interdisciplinar da AACD em que eram atendidos), analisamos 

por faixa etária, tipo de classe frequentada e etapa/modalidade de ensino. Conforme 

mostramos na Introdução deste trabalho, a DF apresenta quadros muito variados 

(frequentemente até dentro de um mesmo quadro, como nos casos de PC) e não foi nosso 

objetivo descrever as características físicas, psicológicas ou cognitivas dos estudantes. Mas 

nos interessou identificar também, por tipo de DF, quais os principais entraves enfrentados 

pelos estudantes da 1ª amostra ante a escolarização em classe comum, a ponto de 

contribuírem para que buscassem o Setor de Pedagogia de uma instituição especializada. 

Como não tínhamos preenchido o Instrumento de Pesquisa A para todos eles (pois 83 sujeitos 

desde o início referiram residir fora do município de São Paulo), por uma questão de 

praticidade, optamos por sempre levantar os entraves diretamente em nosso arquivo pessoal.  

Orientadas pelo quadro geral do APÊNDICE C, fizemos uma releitura dos rascunhos 

dos relatórios, partindo do tipo de DF (ou seja, lemos na sequência todos os registros 

referentes a estudantes com PC, depois os de mielo, DNM etc.), e tentamos identificar 

palavras-chaves que especificassem as dificuldades relatadas pelos familiares e estudantes 

ante a escolarização em classe comum. Muitos sujeitos tinham enfrentado mais de um 

entrave; nem todo sujeito havia relatado algum entrave; e os entraves identificados, 

obviamente, variavam de sujeito para sujeito e suas experiências vividas, mas foi possível 

identificar alguns mais comumente enfrentados em cada tipo de DF.  

Depois, para toda a 1ª amostra: 1) ressaltamos e discutimos os casos de atendimento 

educacional complementar ou substitutivo à classe comum e os casos de sujeitos que estavam 

fora de escola; 2) verificamos a sua procedência; 3) levantamos os casos de sujeitos 

alfabetizados, com nove anos ou mais, por tipo de DF e por tipo de atendimento escolar 

(público/privado, comum/especial) por ocasião da orientação. 
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Aproximando-nos de autores que adotam uma abordagem sociológica (KRUPPA, 

2005; TELLES, 2003), para a 1ª amostra, nosso foco foi discutir o perfil e os entraves 

referidos e seu enfrentamento à luz das diretrizes para o atendimento escolar dessa população 

(legislação, política nacional, documentos norteadores da educação especial vigentes em 2013 

nas redes públicas de ensino estadual e municipal de São Paulo e literatura concernente ao 

direito à educação).  

 Para a 2ª amostra da pesquisa, o segundo nível de análise consistiu na caracterização 

dos 52 sujeitos quanto ao tipo de DF, sexo, faixa etária em 2013, tipo de atendimento escolar 

e de escola em 2013. Além de identificar seu perfil, sobre eles pudemos fazer um estudo de 

trajetória escolar, subsidiado pelo cotejo e análise dos Instrumentos de Pesquisa A e B.  

Depois, ainda para a 2ª amostra, com relação a 2013: 1) destacamos e discutimos os 

casos de atendimento educacional complementar ou substitutivo à classe comum, bem como 

os casos de sujeitos que estavam fora de escola (apresentamos estes dados de maneira 

individualizada, subsidiando o estudo de cada trajetória escolar, assinalando aquelas que 

atingiram níveis mais elevados de ensino); 2) para os sujeitos que frequentavam classe 

comum, apresentamos entraves que podem ter dificultado ou atrasado sua progressão escolar; 

3) estudamos a relação entre idade e série/ano; e 4) levantamos os casos de sujeitos 

alfabetizados com nove anos ou mais, por tipo de DF e por tipo de atendimento escolar 

(público/privado, comum/especial). 

As trajetórias escolares foram então sistematizadas ano a ano. Para facilitar a 

visualização dos dados e sua posterior discussão, fizemos o seguinte:  

1) Retomamos e organizamos os dados gerados em ―mapas‖ identificados com o número e 

diagnóstico de cada sujeito, e com os dados do atendimento escolar ano a ano. Por razões 

éticas, os nomes das escolas foram substituídos por letras, que avançavam na ordem alfabética 

toda vez que um sujeito mudava de escola.   

2) Colorimos os ―mapas‖: o vermelho indicava classe comum de escola pública municipal ou 

estadual; o roxo indicava atendimento educacional substitutivo à classe comum em escola 

privada ou instituição filantrópica especializada; o verde indicava classe especial de escola 

pública municipal ou estadual; o azul indicava classe comum de escola privada; o amarelo 

indicava Emebs; o branco indicava ausência de escola; e duas cores (verde e vermelho) 

marcavam atendimento partilhado (meio período em classe especial e meio período na classe 

comum, na mesma tarde ou manhã ou em dias diferentes). Ex.:  
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Sujeito X-PC 

       1997 1998 1999 2000 2001 

       - - - - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- EI 

MU

Ⓐ 

EI 

MU 

Ⓐ 

1ºEF 

MU

Ⓑ 

2ºEF 

MU

Ⓑ 

 

3ºEF 

Ⓐ 

4ºEF 

Ⓐ 

5ºEF 

Ⓐ 

6ºEF 

Ⓐ 

7ºEF 

Ⓐ 

8ºEF 

Ⓐ 

9ºEF 

Ⓐ 

Legenda   
EI – educação infantil; EF – ensino fundamental; MU – escola municipal  

              – classe comum de escola pública  

              – classe comum de escola privada 

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

3) Classificamos os sujeitos pela idade em 2013 e, então, os agrupamos por faixas etárias. No 

primeiro grupo, colocamos os sujeitos que completavam 18 anos ou mais em 2013 (fora da 

idade de escolaridade obrigatória); no segundo, colocamos os sujeitos que completavam 15 a 

17 anos em 2013 (que neste ano tinham idade compatível com o ensino médio); e, no terceiro, 

colocamos os sujeitos com idades de seis a 14 anos em 2013 (que neste ano tinham idade 

compatível com o ensino fundamental).  

4) Dentro de cada um dos três grupos, reagrupamos os sujeitos em subgrupos pelo tipo de DF. 

5) Por último, em cada subgrupo, reunimos as trajetórias escolares semelhantes, de acordo 

com o tipo de atendimento escolar ofertado.  

Para cumprir os cinco passos listados, optamos por imprimir e recortar os ―mapas‖, 

como se fossem as peças de um jogo. ―Mapas‖ que, como dissemos, já traziam o número do 

sujeito, o diagnóstico e as informações sobre a trajetória escolar. Foi com eles que 

construímos os três grupos de faixas etárias; depois, em cada grupo, foi com eles que fizemos 

os subgrupos pelo tipo de DF; e, finalmente, em cada subgrupo, foi com os ―mapas‖, reunidos 

pela cor, que identificamos as ―tendências e padrões relevantes‖ (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 

45), a saber, as trajetórias escolares semelhantes, para discussão.  

Então, os dados gerados nesta 2ª amostra da pesquisa foram discutidos em termos de 

progressão escolar. Para isso, inspiramo-nos em autores de abordagem sociológica 

(KRUPPA, 2005; TELLES, 2003) e recorremos à legislação, à política nacional e aos 

documentos norteadores da educação especial vigentes em 2013 nas redes públicas de ensino 

estadual e municipal de São Paulo, bem como à literatura concernente ao direito à educação.  

Martins (2004, p. 298), em seu artigo sobre pesquisas qualitativas, diz que a ―[...] 

aproximação do pesquisador em relação a seu objeto de pesquisa atende, antes de tudo, à 
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necessidade de ele se colocar ao lado dos movimentos sociais, realizando pesquisas que lhes 

sejam úteis‖. É este o nosso desejo na realização deste trabalho.  

Na página seguinte, a Figura 1 ilustra os procedimentos da presente pesquisa.  

O próximo capítulo é uma revisão da literatura sobre trajetórias escolares de 

estudantes com DF nas redes públicas de ensino.  
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Figura 1 – Esquema representativo das amostras da pesquisa e dos procedimentos adotados 

 

1ª GERAÇÃO DE DADOS  

(fonte documental) 

 

 

 

 

 

 

 
2ª GERAÇÃO DE                                              

DADOS (entrevistas 

por telefone) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

1ª AMOSTRA 

(142 sujeitos) 

 2ª AMOSTRA  

 (52 sujeitos) 

 

 

Fonte: Material elaborado pela pesquisadora.  

 

Arquivo pessoal de relatórios 

(194 sujeitos) 

111 sujeitos residiam em SP: 

aplicação do Instrumento de 

Pesquisa A e complementação das 

informações por telefone 

59 insucessos no contato (um 

sujeito faleceu, 10 mudaram-se 

de SP, 48 não foram 

localizados): não aplicamos o 

Instrumento de Pesquisa B 

 

83 sujeitos residiam fora 

de SP por ocasião da 

orientação: não aplicamos 

nem o Instrumento de 

Pesquisa A 

 

52 sujeitos localizados por 

telefone ainda residentes em 

SP em 2013: aplicamos o 

Instrumento de Pesquisa B 

 

 Perfil  

 Resgate e sistematização 

das trajetórias escolares 

 Análise e discussão dos 

dados gerados 

 

 Perfil  

 Análise e discussão 

dos dados gerados 
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3 REVISÃO DA LITERATURA  

 

Com a intenção de averiguar a existência de produções sobre o tema de pesquisa e de 

justificar sua relevância social e pertinência acadêmica, realizamos uma revisão da literatura 

nacional recente sobre trajetórias escolares desses estudantes nas redes públicas de ensino 

brasileiras. Iniciamos por buscar produções a partir de 2008 (tendo como referência a PNEE-

EI e seus reflexos), mas, como nosso arquivo pessoal iniciava em 2004, optamos por recuar 

até este ano e continuar até 2012, o último ano em que foi possível dedicar-nos a essa tarefa. 

A busca se deu a partir dos cruzamentos das palavras-chaves ―trajetória escolar‖, ―deficiência 

física‖, ―escola‖, ―deficiente físico‖ e ―atendimento educacional especializado‖ nas seguintes 

fontes de pesquisa: banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes), portal de periódicos da Capes, banco de periódicos da Scientific Electronic 

Library Online (SciELO) e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD).  

Esse procedimento resultou em 196 produções cujos resumos foram lidos para a 

seleção dos trabalhos que abordavam trajetórias escolares de estudantes com DF também na 

escola dita ―comum‖, os quais nos pareceram contribuir mais diretamente para esta pesquisa. 

Estas serão as produções discutidas neste capítulo. Com base nelas, concluímos: a) houve 

distribuição equitativa de trabalhos sobre a temática ao longo do tempo: um trabalho 

defendido em 2005 (SOUZA, 2005), um em 2006 (LACERDA, 2006), um em 2007 

(PASSOS, 2007), um em 2009 (SOUSA, 2009), um em 2010 (TINÓS, 2010) e dois em 2011 

(SILVA, 2011; COSTA, 2011); b) quatro pesquisas foram realizadas em universidades 

privadas (PASSOS, 2007; LACERDA, 2006; SOUZA, 2005; COSTA, 2011) e três em 

universidades federais (SILVA, 2011; SOUSA, 2009; TINÓS, 2010); c) cinco pesquisas 

foram realizadas no estado de São Paulo (PASSOS, 2007; SOUZA, 2005; COSTA, 2011; 

SILVA, 2011; TINÓS, 2010), uma no Rio de Janeiro (LACERDA, 2006) e uma na Bahia 

(SOUSA, 2009); d) em diferentes programas de pós-graduação, duas produções foram 

defendidas para obtenção do grau de mestre em Educação, uma para mestre em Ciências, duas 

para mestre em Educação: história, política e sociedade, uma para doutor em Educação 

Especial e uma para doutor em Educação; e) quanto aos orientadores, localizamos apenas um 

que desenvolveu pesquisa com título voltado especificamente para a DF
63

, ainda que os 

demais se dediquem a temáticas afins (inclusão/exclusão escolar, filosofia da Educação, 

                                                 
63

 A Profa. Dra. Alessandra Santana Soares e Barros, que orientou a pesquisa de mestrado de Sousa 

(2009), defendeu seu mestrado em Saúde Coletiva na Universidade Federal da Bahia, UFBA, em 

2000. Título da dissertação: Outras estórias que “Meu pé esquerdo” pode contar: uma etnografia 

da deficiência física na paralisia cerebral do tipo atetóide.   
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vulnerabilidades na infância, indicadores de qualidade na Educação, deficiência intelectual, 

surdez, dentre outras); f) apenas quatro estudos detiveram-se especificamente em trajetórias 

de pessoas com DF (PASSOS, 2007; SILVA, 2011; SOUSA, 2009; TINÓS, 2010); g) apenas 

dois trabalhos tiveram o município de São Paulo como pano de fundo (PASSOS, 2007; 

COSTA, 2011); h) a abordagem predominante foi a pesquisa de cunho qualitativo; i) ao se 

proporem a estudar trajetórias escolares, os autores fizeram diferentes recortes, os quais 

reportamos a seguir. 

 Passos (2007) é autora da dissertação A construção social das expectativas de mães 

de crianças com paralisia cerebral grave frente à escolarização. Nas narrativas das duas 

trajetórias escolares focalizadas, o que sobressai é a dificuldade de acesso. A autora discute 

inclusive a influência das condições de moradia e transporte no acesso a ambientes 

estimuladores. Em pesquisa de cunho qualitativo, fundamenta-se principalmente em Pierre 

Bourdieu para abordar seis núcleos temáticos de análise: ―a compreensão da DF, a descoberta 

pela família, as condições de vida, a busca de encaminhamentos especializados, as 

experiências de escolarização e a fase atual de escolarização‖ (PASSOS, 2007, p. 5).  

A autora relaciona as condições sociais, econômicas e culturais de duas famílias com 

as expectativas das mães acerca da escolarização de suas filhas com PC e descobre que a 

oferta de serviços e o acolhimento recebido ―[...] determinaram, mais do que a própria 

deficiência, as expectativas que cada mãe foi construindo em relação às possibilidades de sua 

filha‖ (PASSOS, 2007, p. 76).  

A primeira criança é encaminhada para escolas especiais aos cinco anos de idade, após 

fazer dois anos de terapias em centro de reabilitação, mas não consegue vaga, razão pela qual 

a matrícula é realizada numa escola municipal paulistana de educação infantil (Emei). Passos 

(2007) observa o fato de que a escolha da escola ocorre pela disponibilidade de vaga, e não 

porque a família prefira a escola comum à especial. Depois disso, a mãe ainda teria 

permanecido na sala de aula com a criança durante dois anos, por solicitação da escola, que 

não tinha o mobiliário, as adaptações e o profissional auxiliar considerados necessários. 

Quando atinge a idade-limite na educação infantil, a criança é transferida para uma escola de 

ensino fundamental que também não havia sido escolhida por sua mãe, na qual esta se sujeita 

não apenas a permanecer em sala de aula com a filha, mas até a tomar conta de toda a classe 

na falta de professor. Passos (2007) também relata a precariedade do atendimento médico e 

terapêutico recebido pela criança e sua mãe, bem como a impossibilidade desta de reverter 

esse quadro, devido à sua condição social. A mãe considerava ―natural‖ a carência de serviços 

públicos de saúde, como se não ferisse nenhum direito, uma vez que estava habituada a 
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encontrar essa situação quando precisava ir ao médico; acreditava, portanto, que as 

dificuldades enfrentadas deviam-se exclusivamente à paralisia cerebral. As necessidades 

educacionais da menina também não eram atendidas nem na escola especial nem na regular, 

―[...] mas a mãe, frente a uma história repleta de adversidades, se contenta com o mínimo de 

progresso que a filha teve, muito mais direcionado para o convívio com as outras crianças do 

que propriamente na parte do aprendizado‖ (PASSOS, 2007, p. 80). Nessa visão, segundo a 

autora, até a tolerância da escola às faltas era considerada um benefício; a mãe não conseguia 

perceber o prejuízo de frequentar as aulas em horário reduzido, quanto mais cogitar a 

ampliação para atender às necessidades educacionais da menina. Nesse contexto de 

precariedade é que se dá a construção social das expectativas (diminutas) de muitas mães 

acerca da escolarização de seus filhos com PC. 

Por sua vez, a segunda criança é encaminhada para escolas privadas aos três anos de 

idade. Passos (2007) transcreve a resistência da mãe da menina a iniciar o processo de 

escolarização, devido à presença de deficiência, imaginando que ela seria deixada à parte, no 

berço ou na cadeira de rodas, enquanto as demais crianças brincassem. Ela só consegue lidar 

mais facilmente com essa angústia, bem como enfrentar as dificuldades que se seguiram, 

porque ―[...] as experiências anteriores de acesso aos serviços de saúde qualificados – os 

médicos, hospitais e processos terapêuticos – mostraram a essa mãe que [as limitações da 

filha] poderiam ser superadas‖ (PASSOS, 2007, p. 83).  

Enquanto a primeira mãe ―[...] não tem a menor noção do que esperar em termos de 

futuro escolar de sua filha‖, a segunda ―[...] faz projeções otimistas, mas não infundadas, em 

relação à alfabetização e à apropriação de conhecimentos por sua filha‖ (PASSOS, 2007, p. 

101-102).  

Em sua produção, Passos (2007) demonstra a força que exerce sobre os familiares o 

discurso do especialista do centro de reabilitação, sobretudo na fase da primeira matrícula em 

creche ou escola. Ressalta o fato de que essas instituições especializadas privadas 

frequentemente são para eles o único local de acolhimento, tendo em vista a escassez de 

serviços públicos que se destinam ao atendimento com qualidade de pessoas com deficiência.  

Evidencia-se a possibilidade de que a educação da pessoa com deficiência não esteja 

arraigada como direito no senso comum; um exemplo disso é o fato de que mesmo a mãe que 

se ressente com a resposta discriminatória de uma escola à sua solicitação de matrícula não 

cogita denunciá-la: ―[...] Igual eu vi uma vez, um pai que entrou na justiça porque uma escola 

não aceitou seu filho, pelo amor de Deus, que eu ia impor meu filho para alguém!‖ (PASSOS, 

2007, p. 77). 
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Por trajetória escolar, nesse primeiro estudo, entende-se a ―[...] trajetória que as mães 

realizaram com [suas] filhas para que as dificuldades impostas pela deficiência fossem 

superadas dentro do possível‖ (PASSOS, 2007, p. 51). 

Na tese De perto, ninguém é normal: a construção discursiva de identidades, em 

narrativas de trajetórias escolares longas, de pessoas com deficiência, Lacerda (2006) 

entrevista sete pessoas (quatro com DF) que chegam à educação superior tendo alguma lesão 

congênita, com o objetivo de identificar perfis de configuração identitária com base na 

narrativa das suas trajetórias escolares. Ela faz uma análise sociológica, fundamentada nos 

Disability Studies, nos trabalhos de Michel Foucault e na sociolinguística, valorizando dados 

como a ―[...] a profissão dos pais, a configuração e escolaridade familiar, pertencimento a 

grupos religiosos ou profissionais, e aspectos como gênero, raça e idade‖ (LACERDA, 2006, 

p. 65). Investigando os lugares sociais disponíveis para as pessoas com deficiência em nossa 

sociedade, a autora reitera:  

 [...] a pobreza predispõe às doenças, ao atendimento médico precário e à 

falta de segurança, o que aumenta as ocorrências de lesão. Por seu turno, as 

pessoas com lesão precisam de uma série de serviços específicos, tais como: 

ajuda profissional multidisciplinar, materiais adaptados, cuidadores etc., que 

oneram o orçamento e predispõem famílias e indivíduos com deficiência a 

uma mobilidade social descendente. A baixa escolaridade e a consequente 

falta de qualificação para o trabalho ajudam a manter a correlação pobreza-

deficiência (LACERDA, 2006, p. 25). 
 

Ainda segundo a autora, muitas pessoas com deficiência não conseguem nem sair de 

casa, não têm acesso a bens e serviços, não conseguem fazer valer seus direitos e são alvo de 

constante discriminação: ―as piores barreiras, aquelas que realmente emperram suas vidas, 

não são as físicas e sim as invisíveis‖ (LACERDA, 2006, p. 25). 

Acerca dos perfis de configuração identitária, Lacerda (2006, p. 226) conclui que ―[...] 

todos os narradores tiveram que se desvencilhar das suspeitas de déficit intelectual e provar 

sua capacidade de aprendizagem para poderem se socializar numa base onde não fossem 

considerados ´café com leite´ ou ´mascotes´ da turma‖.  

A autora (2006) traça o ―esquema da trajetória educacional‖ de cada sujeito 

entrevistado, destacando: nível escolar e idade, sequência das instituições escolares e/ou de 

reabilitação frequentadas, repetências, interrupções, atividades paralelas e relação idade/série 

aproximada. A esse esquema se combinam outros fatores, como a ―análise das posições 

sociais e das estratégias que dão sentido às trajetórias escolares‖ (LACERDA, 2006, p. 80), 

levada a termo na ―história de vida escolar‖, que traz fragmentos de entrevistas com as 

―memórias de escolarização‖ de cada sujeito. Neste ponto são problematizados elementos 

corriqueiros das trajetórias escolares de pessoas com DF, como a hora do recreio, a relação 
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com o ajudante de professor, a confusão entre dificuldades motoras e de alfabetização, a falta 

de amigos, as enormes distâncias percorridas pelas famílias (muitas vezes, diariamente) para 

frequentar terapias e a naturalização de uma suposta necessidade de segregação alinhada ―[...] 

ao discurso da pedagogia especial referido ao modelo médico da deficiência, bastante 

questionado hoje pelo movimento da educação inclusiva e pelos Disability Studies‖ 

(LACERDA, 2006, p. 120). 

Lacerda (2006, p. 17) registra o esforço individual e familiar subjacente ao êxito das 

trajetórias pesquisadas, considerando o fato de que estas foram influenciadas, dentre outros 

fatores, pela ―aspiração escolar dos pais‖ e pela forma como os alunos foram ―posicionados 

pelos professores (como talentosos, aptos ou inaptos)‖. Também ressalta o papel nesse 

processo que tiveram as escolas públicas e as políticas públicas de educação (inclusive na 

universidade).  

Com base nas narrativas dos sujeitos cujas trajetórias escolares incluem instituições 

especializadas e escolas regulares, Lacerda (2006, p. 218) observa: 

Na construção de suas memórias, a contraposição entre segregação e 

inclusão, presente no discurso pedagógico, não foi associada diretamente ao 

tipo de escola frequentada, mas, principalmente, à qualidade do ensino que 

receberam. Em outras palavras, nos discursos analisados, o antagonismo 

escola especial versus escola regular ficou menos marcado do que escola que 

ensina x escola que não ensina (ou que possibilita uma melhor estratégia de 

aprendizagem). 
 

O termo ―trajetória‖ também está presente, segundo a autora, na sua ―abordagem de 

identidade como trajetórias de posições de sujeito no discurso, [a qual] permite captar a 

mobilidade, as contradições e os pontos de coerência com que nos mostramos a nós mesmos e 

ao mundo‖ (LACERDA, 2006, p. 49). A autora diz que existe ―um sentido atribuído 

culturalmente às trajetórias sociais que permite dizer se alguém está numa rota de ascensão, 

decadência, estabilidade ou estagnação‖ (LACERDA, 2006, p. 60). Tendo como referência o 

campo educacional, os aspectos valorizados foram aqueles que possibilitavam entender os 

obstáculos encontrados na escolarização e as estratégias empregadas para vencê-los. 

Souza (2005), na dissertação intitulada A progressão escolar de alunos com 

deficiência em classes comuns: a experiência de Santo André, investiga o impacto da 

política de educação inclusiva sobre a trajetória escolar de estudantes com deficiência 

auditiva, física, mental, visual, múltipla ou com distúrbio geral de desenvolvimento
64

,
 

incluídos nos quatro primeiros anos do ensino fundamental, matriculados naquele município 

nos anos de 1998 a 2001.  

                                                 
64

 Mantivemos a nomenclatura utilizada pelo autor em sua dissertação. 
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Nesse estudo de caso, Souza (2005, p. 11) coleta dados quantitativos e qualitativos, 

obtendo resultados segundo indicadores de alfabetização, evasão, permanência e conclusão de 

curso, bem como resultados com base na avaliação dos professores da própria rede de ensino. 

Seu objetivo é ―analisar a progressão escolar‖ (SOUZA, 2005, p. 4) ou, ainda, fazer a ―análise 

da trajetória educacional dos alunos em sete anos desta política (1998/2004)‖ (SOUZA, 2005, 

p. 12). Mais especificamente, o autor propõe-se a analisar a influência que exercem sobre ela 

o tipo de deficiência, as condições sócio-econômico-culturais, as escolas cursadas e o tipo de 

apoio recebido. Vejamos alguns resultados obtidos:  

Quanto à defasagem idade e ano inicial de estudo, dos que fizeram a 

educação infantil apenas três alunos ingressaram fora da idade própria, um 

com deficiência física e dois com deficiência mental. Já no ensino 

fundamental são 19 alunos (18%): oito alunos com deficiência mental, 

quatro com deficiência física, três com deficiência auditiva, dois com 

deficiência múltipla, um com deficiência visual e um com distúrbio geral de 

desenvolvimento. Dos 106 alunos pesquisados: 7% (sete alunos) evadiram-

se, 38% (40 alunos) concluíram e 41% (43 alunos) estão na condição de 

―permanecentes‖ com uma média de dois anos nesta condição e 15% (16 

alunos) estudando na idade própria (SOUZA, 2005, p. 80). 

 

Considerando o fato de que a alfabetização é um dos objetivos do ensino fundamental, 

Souza (2005, p. 88) pesquisou esse aspecto nos registros de avaliação dos alunos (feita pelos 

professores), levando em conta as condições de conclusão e permanência: 

[...] dos 106 alunos, 38% (40 alunos) concluíram os dois ciclos do ensino 

fundamental e desses, 63% (25 alunos) foram alfabetizados: 12 [com] 

deficiência física; 4 [com] deficiência auditiva; 4 [com] deficiência mental; 5 

[com] deficiência visual; 1 [com] distúrbio geral de desenvolvimento. Dos 

40 concluintes, 37% (15 alunos) não foram alfabetizados, deixando claro que 

o processo ensino-aprendizagem não está sendo eficaz e a continuidade dos 

estudos para esses ficará bastante comprometida, são eles: 7 [com] 

deficiência mental; 3 [com] deficiência física (paralisia cerebral); 3 [com] 

distúrbio geral de desenvolvimento; 2 [com] deficiência múltipla.  

 

Dentre os 34 alunos com DF pesquisados, havia 19 meninos (10 alfabetizados) e 15 

meninas (também 10 alfabetizadas). Segundo o autor, a DF foi a única área em que o índice 

feminino de alfabetização foi maior (SOUZA, 2005).  

Para os estudantes que concluíram o ensino fundamental sem se alfabetizar, incluindo 

três com DF, Souza (2005) opta por fazer uma pesquisa com os familiares, tabulando os 

resultados para cada estudante em termos da avaliação que elas faziam da educação inclusiva, 

aspectos positivos e negativos para o estudante, avaliação do serviço de apoio recebido e 

continuidade dos estudos.  

Segundo Souza (2005), o fato de os alunos não estarem alfabetizados não foi apontado 

pelos pais como um motivo de preocupação ou como um resultado negativo da política de 
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inclusão escolar; ao contrário, foi considerado natural devido à presença de deficiência. Não 

obstante, o autor relata críticas ao número de alunos por classe e ao despreparo dos 

professores. 

Quanto à continuidade, todos os alunos estão estudando após a conclusão do ensino 

fundamental: ―79% em classe comum e 21% em classe especial das redes estadual, particular 

e municipal de ensino (EJA)‖ (SOUZA, 2005, p. 94).  

Na dissertação Alunos com paralisia cerebral no ensino fundamental regular: 

percursos e práticas escolares em uma rede educacional municipal do litoral paulista, Silva 

(2011) tem por objetivo caracterizar as trajetórias escolares dos 11 estudantes com PC 

matriculados em 2010 no ensino fundamental de escolas municipais de uma cidade do litoral 

paulista quanto a acesso, práticas pedagógicas em sala de aula regular, progressão escolar e 

oferta de serviços de apoio. Como referencial teórico, apoia-se em ―[...] estudos de Cury, 

Dubet e Lahire sobre as construções sociais de deficiência e escolarização, sob o princípio do 

reconhecimento das diferenças e da igualdade de condições e oportunidades‖ (SILVA, 2011, 

p. 7).  

A autora coleta dados nos históricos escolares e diários de classe, dentre outros tipos 

de registro escolar, complementados por relatos espontâneos e observação. Descobre que a 

maioria apresenta defasagem idade/série motivada por repetências e/ou ingressou tardiamente 

na escola, e que os alunos que frequentaram escola de educação especial ingressaram na 

escola regular no mesmo período, entre o segundo semestre de 2008 e o segundo semestre de 

2009, por deliberação da Secretaria de Educação do município em questão, para cumprirem o 

curso na idade adequada e com promoção automática. As solicitações descritas nos planos e 

relatos de atendimento educacional especializado (necessidade de computador em sala de 

aula, adaptações de mobiliário e ambiente arquitetônico, tutoria
65

, atendimento na sala de 

recursos, etc.) foram cumpridas em apenas três casos. Houve diminuição ou interrupção de 

acompanhamentos por parte da área da saúde quando o aluno, egresso da educação especial, 

ingressou no ensino regular. Além disso, o número de professores especializados era 

insuficiente, e o atendimento parecia não atender às necessidades individuais de cada aluno, 

características e desempenho motor (SILVA, 2011, p. 92). Segundo Silva, foi possível 

perceber: 

                                                 
65

Segundo Silva (2011, p. 53), no município do litoral paulista pesquisado, o tutor é um ―professor 

recém-formado ou estagiário de Pedagogia que atenderá às necessidades de locomoção, atenção e 

higiene de alunos com deficiência física, limitação motora, autismo e deficiência intelectual‖, 

configurando-se como um ―serviço de apoio educacional especializado‖.  
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[...] um número ainda expressivo de alunos com deficiência sendo atendidos 

exclusivamente em instituições de educação especial, sob alegação de não 

possuírem condições para serem escolarizados: 502 em escola especial 

contra 347 em escola regular. Especificamente os alunos com paralisia 

cerebral, em número de 11, encontram-se matriculados na rede regular, [...] e 

21 em escolas especiais, sem considerar aqueles que possivelmente não estão 

em nenhuma delas (SILVA, 2011, p. 94). 

 

Outro aspecto destacado por Silva é o fato de ―os alunos de inclusão‖ não serem vistos 

verdadeiramente como alunos na escola regular, pois: 

[...] não estão sob o mesmo procedimento pedagógico, não se submetem à 

mesma anotação e nem têm a mesma atenção da professora da classe. Estão 

matriculados na escola regular, mas continuam isolados, segregados. [...] O 

meio escolar burocrático não aceita a diversidade e ignora o aluno com 

deficiência até mesmo em suas anotações cotidianas, revelando que a 

heterogeneidade desorganiza as normas do sistema escolar comum (SILVA, 

2011, p. 96). 
 

A autora ressalta problemas nos registros das práticas pedagógicas e das atividades 

específicas realizadas pelos alunos com deficiência na sala de aula, bem como nos critérios 

para a ―condução e concessão de notas e faltas‖:  

Nos relatos espontâneos ficou comprovado que a grande maioria dos alunos 

possui problemas com assiduidade, devido às suas condições de saúde ou 

dificuldades de locomoção e transporte até a escola, porém nos registros as 

presenças estão computadas como se eles estivessem presentes em quase 

todo o período do ano letivo. O critério de avaliação também segue 

orientações para manter um padrão mínimo de notas para todas as 

disciplinas, independentemente de desempenho escolar (SILVA, 2011, p. 

95). 

 

Costa (2011), na dissertação Alunos com deficiência e condições escolares, sociais e 

culturais: um estudo na rede pública estadual de São Paulo, investiga as trajetórias escolares 

de alunos com deficiência matriculados na quinta série, em regiões com índices de 

desenvolvimento humano (IDH) opostos.
66

 Além de traçar o perfil social, cultural e 

econômico desses alunos, buscou verificar em que medida o regime de progressão continuada 

resultou em trajetórias regulares, sem defasagem idade/série, e refletir sobre a relação entre a 

política pública de inclusão escolar e o fracasso escolar.  

                                                 
66

A pesquisa de Costa (2011) compreende estudantes de duas regiões do município de São Paulo. Na 

Região 1, há 50 estudantes, inclusive 2 com PC, distribuídos por 15 escolas nos seguintes bairros: 

Moema, Pinheiros, Jardim Paulista, Alto de Pinheiros, Itaim Bibi, Saúde e Lapa. Já na Região 2, há 60 

estudantes, inclusive quatro com deficiência física e dois com PC, distribuídos em 27 escolas nos 

seguintes bairros: Cidade Dutra, única exceção da Diretoria de Ensino que tem índice de 

desenvolvimento humano alto, Grajaú, Parelheiros e Marsilac. Dos 110 questionários enviados, 52 

foram devolvidos, com dados válidos de 32 estudantes (29%).     
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A pesquisa é apresentada em dois capítulos fundamentais: no primeiro, a autora trata 

das diretrizes da educação inclusiva, discutindo legislação e realidade, fracasso escolar e 

progressão continuada, deficiência e desigualdades sociais; no segundo, ela aborda a 

escolarização dos estudantes com deficiência investigados, analisando aspectos como suas 

condições sociais, as práticas culturais familiares, o atendimento especializado
67

 e as escolas 

em que estão matriculados. Costa (2011) informa ter coletado os dados no Cadastro de 

Alunos do Centro de Informações Educacionais (CIE) da SEE-SP, ter aplicado um 

questionário para a família e ter buscado informações sobre as escolas por meio de formulário 

próprio e do website oficial da Secretaria. Como referencial teórico, a autora utiliza Pierre 

Bourdieu, José Geraldo Silveira Bueno e Maria Helena Souza Patto.  

Costa (2011) pontua a precariedade do cadastro dos estudantes, cujo registro é 

realizado pela secretaria da escola a partir dos dados fornecidos pelos professores e 

coordenadores; levanta a possibilidade de haver estudantes equivocadamente cadastrados 

como pessoas com deficiência e a implicação dessa classificação e estigma em sua vida 

escolar.  

Ao classificar os estudantes de quinta série em faixas etárias, Costa (2011, p. 45) 

descobre que 58% dos estudantes da Região 1 e 68% da Região 2 estão na faixa etária correta. 

Dentre aqueles que têm maior defasagem idade/série, Costa (2011, p. 45) destaca estudantes 

com DF tanto da região com IDH alto quanto da região com IDH baixo que já deveriam ter 

concluído o ensino fundamental; alunos que tiveram escolarização tardia; com dados 

incompletos de escolarização; que passaram cinco anos em classe especial; ou que nunca 

receberam atendimento especializado.  

Segundo Costa (2011, p. 49), apenas 50% dos estudantes da Região 1 e 63,3% da 

Região 2 cursaram EI, iniciando na idade correta (5-6 anos) e permanecendo nesse nível por 

apenas um ou dois anos, de acordo com a idade de matrícula, ―o que mostra que o fluxo 

escolar tornou-se irregular a partir da entrada no EF‖. A autora ressalta o alto número de 

retenções em todas as séries nas duas regiões, a despeito do regime de progressão continuada, 

em que o estudante da rede estadual não pode ser reprovado no Ciclo I, a não ser por faltas. Já 

os dois estudantes com DF descritos como evadidos (por ausência de matrícula em um ou 

mais anos) pertencem à Região 2 e a uma faixa etária mais elevada. Segundo ela, a frequência 

insuficiente poderia configurar evasão:  
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 Costa (2011) nem sempre utiliza a expressão ―atendimento educacional especializado‖, preferindo 

empregar ―atendimento especializado‖ por se referir também a atendimentos com psicólogo, 

fonoaudiólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional ou outros.  
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[...] não conseguindo atingir os objetivos traçados para aquela fase de 

escolarização, e quase sempre sem apoio especializado, desistem da escola 

naquele ano ou faltam muito. Pode-se pensar, ainda, que a escola 

desconsiderou a questão da progressão continuada por se tratar de aluno com 

deficiência, decidindo flexibilizar o tempo da aprendizagem, mantendo-o na 

mesma série. Sabe-se que, na realidade das escolas e das famílias, essa 

alternativa, muitas vezes, é vista como benéfica ao aluno (COSTA, 2011, p. 

58). 
 

 

Outro ponto a ser destacado na pesquisa de Costa (2011, p. 14) é o fato de considerar, 

além da caracterização dos alunos e famílias, ―as condições de atendimento das escolas: 

existência ou não de sala de recursos, acessibilidade arquitetônica e pessoal especializado, 

bem como sua classificação nas avaliações institucionais‖. Ela problematiza também o 

número e a qualidade dos serviços de apoio pedagógico especializado
68

, uma vez que 

estudantes com trajetórias muito acidentadas foram atendidos por eles, alguns por até sete 

anos.  

Como conclusão, apesar da escassa oferta de serviços de apoio na Região 2, relata não 

ter encontrado muita diferença entre o percurso escolar dos estudantes dessa região e o dos 

estudantes da Região 1:  

Apesar de os alunos pertencerem a lados opostos da cidade, com realidades 

diferenciadas, encontramos similaridade de situações relativas ao fluxo 

escolar nas duas regiões. Isso demonstra que uma série de variáveis devem 

ser consideradas ao discutirmos a progressão escolar dos alunos com 

deficiência matriculados em classe comum, passando pelas expectativas que 

seus professores e pais têm em relação a suas possibilidades de aprender (e 

isso está relacionado ao tipo de deficiência), bem como pelas condições 

escolares oferecidas. Ressaltamos, ainda, a importância da avaliação da 

aprendizagem, principalmente no sistema em que esses alunos estão 

matriculados, de progressão continuada (COSTA, 2011, p. 83). 
 

Costa (2011, p. 32) emprega sem definir as expressões ―fluxo escolar‖, ―vida escolar‖ 

e ―percurso escolar‖, mas explicita sua concepção de trajetória escolar: 

 [...] por trajetória escolar entendemos o caminho entre a matrícula inicial na 

educação formal e a matrícula na quinta série, incluindo nesse processo a 

frequência do aluno (reprovação, evasão, frequência e/ou atendimento em 

instituições), resultantes de seu rendimento de acordo com a classificação 

utilizada pela escola para registrar seus avanços.  
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 Segundo Costa (2011, p. 56), ―De acordo com os dados do CIE, havia 54 serviços de apoio na 

Região 1. Espalhados por 15 escolas (4 de deficiência visual, 5 de deficiência auditiva e 41 de 

deficiência mental, entre classes especiais e salas de recursos), além de 4 classes conveniadas com a 

AACD, para atendimento à deficiência física (esta região compreende o total de 75 escolas). Por outro 

lado, a situação da Região 2 apresenta-se carente de serviços: apenas 12 (2 de deficiência auditiva e 10 

de deficiência mental), espalhados por 6 escolas, para atender um universo de 108 escolas da região 

(nem todas necessitariam desse serviço). Observa-se, portanto, a necessidade de verificar em que 

condições esses alunos se encontram na escola, já que muitos estão em seu interior, ano após ano, sem 

apoio‖.     
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A dissertação de Sousa (2009), Desafios à inclusão de pessoas com deficiência: 

aspectos da trajetória escolar de crianças com lesão medular por mielomeningocele, é um 

―estudo descritivo, qualitativo e exploratório‖ cujos objetivos são: 

Geral: Descrever os aspectos da trajetória de escolarização de [duas] 

crianças com lesão medular por mielomeningocele [em escolas da zona rural 

de Vitória da Conquista, na Bahia] segundo a percepção de seus pais e 

professoras. Específicos: Destacar as peculiaridades da deficiência física no 

que diz respeito ao encaminhamento para inclusão escolar/social; descrever 

as tentativas de retorno, ingresso ou permanência na escola; e analisar as 

variáveis nos comportamentos dos professores e dos pais dos alunos 

(SOUSA, 2009, p. 13). 

 

Para isso, Sousa (2009) escolheu como estratégia metodológica a história de vida, 

triangulada com observação participante e com utilização de entrevistas semiestruturadas. 

Fisioterapeuta
69

, a autora ressalta os equívocos dos professores na compreensão do 

diagnóstico e a ausência de comunicação entre pais, professoras e profissionais da saúde.  

Sousa (2009, p. 75) assinala a ausência de estudos sobre a inclusão escolar de crianças 

com mielomeningocele, sobretudo que abordem aspectos como saúde, moradia, lazer, 

transporte e cidadania, o que lhe parece importante para pautar políticas públicas de atenção à 

criança com DF. Os casos estudados por ela parecem-nos exemplares, não no sentido de 

indicarem a resposta educacional mais adequada, mas por ilustrarem as dificuldades 

encontradas na escola pelo estudante com mielomeningocele, o esforço da família e do 

professor para supri-las e a ausência do poder público, que deveria lhes proporcionar 

condições de permanência. 

O primeiro caso relatado por Sousa (2009, p. 51-52) é o de uma menina de seis anos, 

estudante numa escolinha da rede privada, frequentando turma com crianças mais novas:  

Sempre presente, a filha da professora de mais ou menos 10 anos a auxiliava 

nas atividades em sala de aula. Lá não existia local para troca de fraldas, e o 

banheiro não era apropriado para deficientes. [...] permanecia com uma 

única fralda durante todo o período de aula; alguns colegas não queriam 

brincar com ela por causa do cheiro forte da urina. A professora relatava que 

as tarefas de casa costumavam ser realizadas por outras pessoas, o que pude 

constatar no caderno, onde existia outra letra além da de Natália. [...] Sua 

família enxergava o colégio como uma creche-escola, um local para deixar 

sua filha para poderem realizar as suas atividades diárias. 
 

O segundo caso relatado por Sousa (2009, p. 53) é o de um menino de nove anos, 

cursando seu primeiro ano de escola regular (três vezes por semana numa escola municipal) e 
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 Sousa (2009) é fisioterapeuta, mas sua dissertação foi apresentada à Universidade Federal da Bahia 

para a obtenção do título de mestre em Educação. 
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terceiro de escola especial (que frequentava nos outros dois dias, no mesmo período da escola 

regular). A autora diz o seguinte acerca de sua escolarização: 

[...] embora apto para cursar a alfabetização do ensino regular, estava 

cursando a segunda série. Nesse colégio e em outros desse município, a 

matrícula se dá em função da faixa etária do aluno e a aprovação é 

automática. Essa criança tinha como colegas outras crianças que já sabiam 

ler e escrever. Suas tarefas eram diferenciadas e já contava com 52 faltas em 

seu boletim, o que não impediu sua aprovação. [...] Escrevia lentamente, mas 

a letra era legível. Conseguia pintar, escrever o nome, as vogais e o alfabeto 

até a consoante ―G‖. [...] Sua mãe, Dona Maria, sempre o levava para a 

escola a pé empurrando a cadeira de rodas; gastava em média vinte e cinco 

minutos de caminhada diária, em uma via sem asfalto, cheia de buracos e 

distante de casa. Nos dias chuvosos, Gabriel não costumava ir à escola 

porque a cadeira [de rodas] ―atolava‖ na lama. Essa criança também não 

possuía controle dos esfíncteres, permanecia com uma única fralda durante 

todo o período de aula, por isso seus colegas evitavam encostar-se nele por 

causa do cheiro forte da urina. 
 

Ao discutir as narrativas sobre as trajetórias escolares, Sousa (2009) pauta-se em 

Martín et al. (2003) e aborda, dentre outros aspectos: a importância da avaliação 

multidisciplinar; o posicionamento nas cadeiras escolares; os problemas com a válvula de 

derivação, escaras, falta de controle esfincteriano e outros fatores clínicos que, se 

negligenciados, podem comprometer a participação e permanência; a falta de articulação entre 

os professores do ensino comum e do especial; a importância do planejamento de aulas e 

tarefas que estimulem a autonomia e a responsabilidade e de: 

 [...] partir das capacidades, não dos déficits; buscar as melhores vias de 

comunicação com a criança; utilizar materiais do cotidiano, conhecidos da 

criança; oferecer uma ampla gama de materiais adaptados e suportes 

técnicos adequados; tomar um cuidado extremo para não criar situações 

permanentes de fracasso e frustração; proporcionar um ambiente 

descontraído e buscar a participação da família e de pessoas-chave (SOUSA, 

2009, p. 58).  

 

Sousa (2009, p. 70) registra diferentes percepções acerca da aprendizagem das duas 

crianças com mielomeningocele em suas trajetórias escolares. Para as mães, ambas estão 

avançando na aprendizagem; uma delas, por exemplo, diz que a filha ―[...] canta as 

musiquinhas, pinta... Ficou bem desenvolvida... Eu que estou ensinando a escrever o nome 

dela porque a professora dela não ensinou, nem a primeira letra do nome ela sabia... Tem uns 

três dias que estou ensinando e agora ela sabe‖. Uma das professoras gostaria de trabalhar de 

outra forma: ―Eu vou ter que abandonar os outros para ficar só com ele e eu não posso atrasar 

os outros... Mas a melhor forma seria ficar mais tempo com ele... Para fazer um trabalho 

diferenciado‖ (SOUSA, p. 58). As professoras da escola regular apontam para a dificuldade 

de atenção e de concentração das crianças com mielomeningocele, que às vezes ―distorce 
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bastante qualquer processo e estratégia de aprendizagem‖, ao passo que as professoras da 

escola especial elogiam sua participação (SOUSA, p. 57). 

Percebe-se o viés clínico da leitura de Sousa, (2009, p. 14) acerca de trajetórias 

escolares: ao discutir a permanência da criança com sequela de mielomeningocele na escola, 

abre capítulos sobre as causas e consequências da lesão medular (pois, segundo a autora, ―[...] 

embora a pessoa com sequelas da lesão seja conhecida essencialmente como um deficiente 

físico, é um indivíduo cuja saúde se mostra comprometida em razão de outras complicações e 

comprometimentos associados ao trauma medular‖) e sobre ―[...] reabilitação, ressaltando seu 

conceito e importância no processo de inclusão escolar‖. 

Por sua vez, Tinós, em sua tese Caminhos de alunos com deficiências à educação de 

jovens e adultos: conhecendo e compreendendo trajetórias escolares (2010, p. 8), busca: 

[...] na pesquisa qualitativa e nos entendimentos da fenomenologia, 

ferramentas para desvelar as falas das participantes
70

 [tendo por] objetivo 

reconhecer e desvelar as trajetórias escolares de alunos com deficiência e, 

assim, melhor compreender e (re)significar os diferentes serviços 

educacionais por estes vivenciados. 
 

Tais serviços Tinós (2010, p. 83-85) dispõe num quadro intitulado ―As trajetórias 

circunscritas com a legislação‖. Apresenta as informações por: sujeito; ano (até 2009); 

legislação (inicia com a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, de 1975, e vai até a 

Res. nº4, de 2009
71

); e tipo de escola, série, modalidade (escola especial particular, escola 

especial municipal, escola especial filantrópica, escola regular municipal, pré-escola regular 

municipal, pré-escola regular particular, classe especial de escola particular, sala regular em 

escola estadual, sala de EJA).  

A autora trabalha com ―três categorias temáticas‖: conhecer o sujeito participante, 

conhecer os serviços educacionais antes da EJA e conhecer a EJA enquanto ―um dos serviços 

educacionais que compõe as trajetórias descritas e, assim, o fenômeno pesquisado‖ (TINÓS, 

2010, p. 46). 

Mais especificamente, Tinós (2010) detém-se na estrutura organizacional da EJA do 

município em questão (cujo nome manteve em sigilo por razões éticas), explicando sua 

divisão em três segmentos (primeira a quarta séries, quinta a oitava séries e ensino médio), 

dos quais apenas o primeiro é diretamente ligado à Seção de Jovens e Adultos da Secretaria 
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 Tinós (2010) entrevista duas estudantes com DF da educação de jovens e adultos (EJA) e suas mães. 
71

 A Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009, instituía diretrizes operacionais para o atendimento 

educacional especializado na educação básica, modalidade educação especial. Uma vez que tratava da 

implementação do Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008, que foi revogado pelo Decreto nº 

7.611 (BRASIL, 2011a), optamos por trabalhar apenas com este último.  



108 

 

    

 

Municipal de Educação, uma vez que os demais respondem às seções referentes aos 

segmentos aos quais se destinam. As salas, que podem funcionar em escolas ou prédios 

municipais, igrejas, associações de bairro ou núcleos comunitários, são divididas em Alfas 

(primeira e segunda séries) e Pós (terceira e quarta séries); as provas de certificação referentes 

ao término do ensino fundamental ocorrem no final de cada semestre, mas a reclassificação de 

estudantes de uma sala Alfa para uma Pós pode se dar em qualquer época do ano; e os 

professores são considerados ―monitores‖, pois não precisam ter educação superior.      

Estão presentes nas narrativas das estudantes e suas mães os seguintes elementos, 

também discutidos por Tinós (2010), dentre outros: tentativa de encaminhamento para escola 

especial feita por médico; permanência em sala de aula comum com crianças muito mais 

novas; expectativa familiar de encontrar na classe especial professor com formação 

específica, que contemple as necessidades do estudante; permanência do mesmo professor 

com o estudante durante vários anos; esperança familiar de encaminhamento para a classe 

comum, após frustração com o atendimento em classe especial; recusa de matrícula por parte 

de escolas regulares após frequentar as especiais; permanência de familiar na sala de aula para 

suprir as dificuldades motoras; faltas, especialmente nos dias chuvosos, pela ausência de 

transporte adequado; transferência aos 15 anos para a EJA.  

O atendimento na EJA também gera apreensão: medo de ter de estudar à noite e de 

perder os amigos. É considerado pela mãe de uma das jovens um ―tapa-buraco‖, ―espaço de 

socialização e não de aprendizagem‖, pois ―é sempre a mesma coisa‖ (TINÓS, 2010, p. 60). 

A família chega a contratar uma professora particular para ajudar a jovem, que afinal 

consegue bons resultados ao utilizar recursos simples que a mãe nunca tinha visto na escola 

comum: jornais, revistas, uma ida ao supermercado com finalidade pedagógica.  

Destacam-se na trajetória da segunda jovem três fatos: o primeiro é o fato de ter sido 

educada para ser o mais independente possível, sem superproteção. As irmãs têm pós-

graduação, ela sonha em fazer faculdade de Psicologia. Aos 30 anos, é dependente de ajuda, 

por exemplo, para beber água (devido a movimentos involuntários), mas tem autonomia para 

ir ao médico sem acompanhante com uma van com motorista, conduzir a cadeira de rodas 

motorizada que ganhou de um shopping, usar a boca para pintar telas, tecer e acessar o 

computador, pensar numa aposentadoria em casa de repouso. O segundo ponto que se destaca 

é a insatisfação com os serviços especializados, ora porque já sabia o que estava sendo 

ensinado, ora porque tinha de permanecer nas oficinas quando na verdade desejava frequentar 

uma sala de aula. E, por último, destaca-se a inexistência de histórico escolar e de certificação 

após mais de 20 anos de frequência a diferentes escolas especiais, razão pela qual recai sobre 
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um profissional da escola regular a incumbência de avaliar a aluna para indicar qual série 

deveria cursar – aos 27 anos, ela passa a frequentar uma segunda série do ensino fundamental, 

junto com crianças de sete a oito anos de idade.  

Sobre este último aspecto, Tinós (2010, p. 89-90) diz o seguinte: 

Verifica-se, de um lado, que a legislação prevê e, até mesmo, demanda pelo 

funcionamento das escolas especiais passíveis de apoio técnico-financeiro 

pelo poder público. Por outro lado, a mesma legislação é complacente em 

relação à terminalidade e certificação nas mesmas, pois como discutem 

Sousa e Prieto (2007) em relação às escolas especiais, a atual legislação, 

principalmente a LDBEN
72

 9.394/96, não prevê certificação de conclusão do 

ensino fundamental ou médio.  
 

A pesquisa de Tinós (2010, p. 97) revela a busca incessante dos familiares por serviços 

educacionais de qualidade para seus filhos, nos quais estes possam aprender, e não 

simplesmente se ocupar enquanto esperam que a vida passe. Por outro lado, registra o papel 

cumprido por um serviço que, mesmo sem receber o devido apoio das políticas, ações e 

financiamento públicos, vem garantindo ―[...] a escolarização de uma parcela da população 

que foi e vem sendo excluída de outros serviços educacionais‖:  

[...] o acolhimento e o sentimento de pertencimento tornaram e tornam a EJA 

um espaço de realização nas trajetórias escolares de Joice e Paula. E resultou 

também em uma ampliação de vida e mundo, pois na EJA estas alunas foram 

apresentadas ao mundo do trabalho [...] temática que só se tornou presente 

nas experiências da EJA, já que é um princípio norteador da população que 

vivencia a mesma (jovens e adultos) e que abriu a possibilidade de estas 

alunas serem tratadas pela idade cronológica e não pela deficiência. Ao 

mesmo tempo, possibilitou a criação de planos de vida adulta (TINÓS, 2010, 

p. 98). 
 

Tinós (2010, p. 7) emprega o termo ―trajetória‖ ao longo de todo o trabalho, referindo-

se à ―trajetória educacional‖, ―trajetória de formação‖, ―trajetória metodológica‖, ―trajetória 

de aluna de pós-graduação‖, ―trajetória de educadora‖, ―trajetória da Educação Especial no 

Brasil‖ e às ―trajetórias escolares‖. O ponto fulcral da discussão é se a ―EJA passou a ser uma 

possibilidade de continuação da trajetória escolar, embora não tenha sido criado e estruturado 

para o atendimento desta população‖ e se ―o jovem e o adulto deficientes continuam trilhando 

trajetórias de exclusão‖ (TINÓS, 2010, p. 7). 

Em nossa revisão da literatura, também encontramos trajetórias escolares ainda mais 

longas, mas em estudos que fugiam ao escopo desta pesquisa, pois tratavam das condições de 

ingresso e participação de estudantes ou professores com DF na universidade, de preconceito 
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 Tinós (2010) refere-se à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, nesta dissertação citada como LDB/96. 
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ou políticas de acessibilidade em universidades públicas e privadas, e da empregabilidade das 

pessoas com deficiência, dentre outros temas.  

Por fim, cabe registrar que, na presente pesquisa, estudaremos a trajetória escolar de 

estudantes com DF na perspectiva de sua progressão nas redes públicas de ensino – termo 

que aqui compreendemos como acesso a níveis mais elevados de ensino.  

Finalizando, na revisão da literatura apresentada, procuramos levantar produções sobre 

trajetórias escolares de pessoas com DF que incluíssem a classe comum, apresentando em 

linhas gerais as temáticas abordadas, os objetivos, as escolhas teórico-metodológicas e 

conclusões. Outras leituras realizadas não foram retomadas neste capítulo porque não se 

referiam a trajetórias escolares de estudantes com DF, mas a práticas com esses alunos; serão, 

então, utilizadas na discussão de nossos resultados. 

Conforme exposto, a revisão da literatura pareceu indicar a carência de pesquisas 

como esta, que apresenta o perfil dos estudantes com DF que buscaram orientação para sua 

escolarização numa instituição filantrópica especializada, revelando possíveis entraves a 

serem previstos e enfrentados pelo Estado na garantia do direito à educação. Na esteira das 

produções abordadas e a partir da premissa de que existe um hiato entre o que é formulado 

nas políticas públicas e a sua implementação (ARRETCHE, 2000), a pesquisa se justifica 

porque: 1) permite a reflexão acerca de como o atendimento educacional especializado está 

previsto e como vem sendo prestado ao estudante com DF no município de São Paulo; 2) ao 

resgatar, sistematizar e discutir suas trajetórias escolares, oferece elementos para a elaboração 

ou aprimoramento de políticas públicas direcionadas.  
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4 ESTUDOS DE PERFIL 

 

O universo desta pesquisa, conforme exposto anteriormente, foi composto por 194 

sujeitos com DF que receberam nossa orientação pontual sobre escolarização, no Setor de 

Pedagogia da AACD, de 18 de agosto de 2004 a 7 de julho de 2010, cujos dados foram 

dispostos num quadro geral (APÊNDICE C). O referido universo foi dividido em duas 

amostras. Neste capítulo, primeiramente apresentamos o perfil dos 142 sujeitos da 1ª amostra 

(resultados concernentes aos sujeitos cujas trajetórias escolares não puderam ser resgatadas 

em 2013); e, em seguida, o perfil dos 52 sujeitos da 2ª amostra (resultados concernentes aos 

sujeitos cujas trajetórias escolares foram resgatadas por telefone em abril de 2013, 

sistematizadas e discutidas).  

 

4.1 Perfil dos sujeitos da 1ª amostra da pesquisa 

  
Conforme mostra o Gráfico 1, a 1ª amostra foi constituída por: 93 sujeitos, em 

amarelo, que não moravam no município de São Paulo em abril de 2013 (83 já moravam fora 

por ocasião da orientação inicial na AACD, e 10 passaram a morar fora depois disso); 48 

sujeitos, em azul, que não conseguimos contatar em abril de 2013; e um sujeito, em vermelho, 

que em abril de 2013 já havia falecido. A mesma marcação de cor está presente no quadro 

geral do APÊNDICE C.  

 

Gráfico 1 – Número de sujeitos e critério de pertencimento à 1ª amostra da pesquisa 

1

93
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Insucesso no
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Fora do município

de SP

Falecimento

 

Fonte: Dados gerados pela pesquisa.  
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Quanto ao sexo, a 1ª amostra da pesquisa era composta por 88 meninos e 54 meninas 

(Gráfico 2), o que parece reiterar a tendência de maior encaminhamento masculino para os 

serviços de educação especial (SOUZA, 2005; GONZALEZ, 2013). Referindo-se a uma 

pesquisa desenvolvida por Sousa e Prieto
73

, Gonzalez (2013, p. 43) diz o seguinte:   

As autoras concluíram que, em 2004, quando foram coletados os dados para 

sua pesquisa, de 928 alunos que frequentavam as Sapnes para atender alunos 

com deficiência intelectual, 598 (64,45%) eram meninos e 330 (35,56%) 

eram meninas, indicando, assim, que havia uma maioria masculina sendo 

atendida em tais salas, melhor dizendo, reiterava a literatura também nessa 

área, reproduzindo o desequilíbrio de 2/3 de meninos, fato que, segundo as 

pesquisadoras, renovava a suposição de que poderia haver outros motivos 

para o encaminhamento de um número maior de garotos à Sapne, pois não se 

confirmava como justificativa plausível que a deficiência intelectual tenha 

maior incidência em garotos do que em garotas. Os dados, para as autoras, 

poderiam indicar que os alunos, mais do que as alunas, eram encaminhados 

às Sapnes com maior frequência por apresentarem, segundo os professores, 

comportamentos considerados inadequados aos padrões escolares, ainda que 

não apresentassem deficiência intelectual. 

 

Embora nossa pesquisa não tenha por escopo o estudo de sujeitos com deficiência 

intelectual e se refira justamente à DF, para a qual a literatura não corrobora essa incidência 

(SOUZA, 2005), o fato é que, para esta 1ª amostra, encontramos 61,9% de meninos. Não 

podemos atribuir esse resultado à prevalência de alguma condição física, como seria o caso, 

por exemplo, se tivéssemos um número grande de sujeitos com distrofia muscular de 

Duchenne, que só se manifesta em meninos.  

 

 

Gráfico 2 – Perfil dos 142 sujeitos da 1ª amostra quanto ao sexo  
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88

Meninas

Meninos

 

Fonte: Dados gerados pela pesquisa. 
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 A pesquisa citada por Gonzalez (2013) é: SOUSA, Sandra Zákia Lian de; PRIETO, Rosângela 

Gavioli. Salas de atendimento aos portadores de necessidades especiais na rede municipal de 

ensino de São Paulo: caracterização e avaliação do atendimento. Relatório de pesquisa. Feusp, 2008.  
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Quanto à idade, classificamos os 142 sujeitos da 1ª amostra em faixas etárias 

correspondentes às das etapas da educação básica
74

: 1) até cinco anos; 2) seis a 14 anos; 3) 15 

a 17 anos; 4) 18 anos ou mais. Consideramos apenas o ano da orientação e o de nascimento, 

sem levar em conta os meses. Assim, dos oito sujeitos orientados em 2004, um tinha até cinco 

anos, seis tinham de seis a 14 anos e um tinha de 15 a 17; dos 19 sujeitos orientados em 2005, 

seis tinham até cinco anos, 12 tinham de seis a 14 e um tinha de 15 a 17 anos; dos 26 sujeitos 

orientados em 2006, quatro tinham até cinco anos, e os demais, de seis a 14; dos 31 sujeitos 

orientados em 2007, três tinham até cinco anos, 26 tinham de seis a 14 e dois tinham 18 anos 

ou mais; dos 25 sujeitos orientados em 2008, nove tinham até cinco anos, 14 tinham de seis a 

14 e dois tinham 18 anos ou mais; dos 10 sujeitos orientados em 2009, três tinham até cinco 

anos, seis tinham de seis a 14 e um tinha de 15 a 17; e dos 23 sujeitos orientados em 2010, 

cinco tinham até cinco anos, 14 tinham de seis a 14, dois tinham de 15 a 17 e dois tinham 18 

anos ou mais. Apresentamos esses dados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Número de sujeitos por faixa etária por ano de orientação: 1ª amostra da pesquisa  

 

Ano da  

orientação 

inicial 

Faixas etárias (anos) 

0 a 5  6 a 14  15 a 17  18 ou mais 

2004 1 6 1 - 

2005 6 12 1 - 

2006 4 22 - - 

2007 3 26 2 - 

2008 9 14 - 2 

2009 3 6 1 - 

2010 5 14 2 2 

TOTAL 31 100 7 4 

 

Fonte: Dados gerados pela pesquisa. 

 

                                                 
74

 Segundo a LDB/96, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio são etapas da educação 

básica. Com a implantação do ensino fundamental obrigatório de nove anos (Lei nº 11.274, de 6 de 

fevereiro de 2006), a educação infantil vai até os cinco anos, o ensino fundamental passa a organizar-

se dos seis aos 14 anos, e o ensino médio, dos 15 aos 17 anos. Optamos por criar a faixa etária ―18 

anos ou mais‖ para marcar quantos estavam fora da idade de escolaridade obrigatória, mas lembramos 

que estudantes com 15 anos ou mais que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 

fundamental e médio na idade própria podem ser atendidos na EJA.  
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Esses números deveriam corresponder ao quantitativo de sujeitos em cada etapa de 

ensino
75

, mas não foi o que ocorreu, pois alguns sujeitos estavam no atendimento educacional 

substitutivo à classe comum ou fora de escola. Outros pareciam apresentar distorção 

idade/série (ou seja, atraso escolar de dois anos ou mais em relação à idade). Para esta 1ª 

amostra, entretanto, posto que só tínhamos a informação pontual registrada na orientação, 

optamos por não realizar este último estudo. O Gráfico 3 mostra que outras possibilidades 

estavam presentes, além do atendimento em classe comum.  

 

Gráfico 3 – Tipo de classe frequentada pelos 142 sujeitos da 1ª amostra no ano da orientação 
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Fonte: Dados gerados pela pesquisa.  

 

 Dentre os 142 sujeitos, 17 (11,97%) frequentavam atendimento educacional 

substitutivo à classe comum, 90 (63,38%) frequentavam classe comum, 28 (19,71%) sujeitos 

não frequentavam escola e familiares não souberam informar sobre a classe frequentada por 

sete sujeitos (4,92%).  

 Lembramos que o estudante com DF, quando matriculado em classe comum, tem 

direito ao atendimento educacional especializado, que é de caráter complementar. Não 

obstante, os resultados desta pesquisa fizeram com que nos referíssemos a outros tipos de 

atendimento educacional complementar à classe comum (não especializados) e ao 

                                                 
75

 A partir da Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013 (BRASIL, 2013c), a LDB/96 passa a vigorar com a 

seguinte alteração, dentre outras: ―A educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 

(dezessete) anos de idade [é] organizada da seguinte forma: a) pré-escola; b) ensino fundamental; c) 

ensino médio‖ (art. 4º, I). Dessa forma, a matrícula de todas as crianças na escola a partir dos quatro 

anos e a sua permanência até os 17 anos tornaram-se um dever dos pais, e as redes de ensino têm até 

2016 para se adaptarem à demanda. Essa lei oficializa a mudança na CF/88 por meio da Emenda 

Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009 (BRASIL, 2009a).  

Nº de sujeitos 
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atendimento educacional substitutivo à classe comum (instituições filantrópicas, classes 

especiais, escolas especiais ou regidas por professor especializado).  

Embora contenha dados referentes a vários anos (2004-2013, para o universo), nossa 

pesquisa não conseguiu mostrar a evolução das matrículas na classe comum após a PNEE-EI 

(BRASIL, 2008b), uma vez que, considerando os anos de 2008 e 2010 (em que fizemos quase 

o mesmo número de orientações: 25 e 23, respectivamente), registrou um número de sujeitos 

em classe comum menor em 2010 (12 estudantes em classe comum para um total de 23, ou 

52,17%) do que em 2008 (16 estudantes em classe comum para um total de 25, ou 64%). O 

índice de estudantes sem escola aumentou com o tempo (seis estudantes sem escola para um 

total de 25, em 2008, ou 24%; e seis estudantes sem escola para um total de 23, em 2010, ou 

26,08%), assim como o atendimento educacional substitutivo à classe comum (dois sujeitos 

no atendimento educacional substitutivo à classe comum para um total de 25, em 2008, ou 

8%; e dois para um total de 23, em 2010, ou 8,69%). A diminuição de sujeitos na classe 

comum contraria o que acontecia no Brasil, pois 2008 foi o primeiro ano em que o total de 

matrículas do público-alvo da educação especial em classes comuns ultrapassou o de 

matrículas do público-alvo da educação especial em classes especiais e escolas especiais 

(Gráfico 4). Não obstante, lembramos que não tínhamos a intenção de retratar a evolução das 

matrículas ocorridas no Brasil no mesmo período.  

 

Gráfico 4 – Evolução das matrículas da educação especial (Brasil − 1998-2010)              

             

Fonte: Inep, 2011. 
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Até aqui, apresentamos a 1ª amostra por dados bem gerais. Para aprofundar a análise, 

optamos por agrupar os 142 sujeitos por tipo de DF ou clínica em que eram atendidos na 

AACD: 1) PC (90 sujeitos); 2) Mielo (34 sujeitos); 3) DNM (oito sujeitos); 4) MFC (cinco 

sujeitos); 5) Leia (quatro sujeitos); 6) por último, havia um sujeito cujo diagnóstico estava a 

esclarecer
76

, conforme mostra o Gráfico 5.  

 

Gráfico 5 – Tipos de deficiência física dos 142 sujeitos da 1ª amostra  

90

34

8 5 4 1

PC

Mielo

DNM

MFC

Leia

a/e

 

Fonte: Dados gerados pela pesquisa.  

 

A PC afeta dois a cada 1.000 nascidos vivos em todo o mundo; embora 

desconheçamos uma estatística brasileira especificamente sobre PC, a estimativa referida com 

base em dados de outros países em desenvolvimento é de sete a cada 1.000 nascidos vivos 

(BRASIL, 2013d, p. 15), sendo a causa mais comum de DF na infância. Era também a maior 

clínica da AACD em número de pacientes e atendimentos, então não surpreende o fato de 

haver nesta 1ª amostra da pesquisa 90 sujeitos com PC, quase três vezes o número de sujeitos 

da segunda maior clínica relacionada (Mielo). 

Quanto à idade, classificamos os 90 sujeitos com PC da 1ª amostra da pesquisa nas 

mesmas faixas etárias referidas anteriormente: 1) até cinco anos; 2) seis a 14 anos; 3) 15 a 17 

anos; e 4) 18 anos ou mais. Novamente, consideramos apenas o ano da orientação e o de 

nascimento, sem levar em conta os meses. Depois, categorizamos pelo tipo de classe 

frequentada: 1) comum de escola municipal; 2) comum de escola estadual; 3) comum de 

                                                 
76

 Quando o diagnóstico não estava fechado, em geral a pessoa era atendida na instituição na clínica de 

PC, exceto quando vinha tendo perdas motoras (então era atendida na clínica de DNM) ou necessitava 

de acompanhamento regular de urologista (então era atendida na clínica de Mielo). 
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escola privada; 4) especial de escola municipal
77

; 5) especial de escola estadual; 6) escola de 

instituição filantrópica especializada; 7) especial de escola privada; 8) sem escola; e 9) dados 

incompletos porque os familiares não souberam informar.  

Cruzando os dados (Gráfico 6), dentre os 21 sujeitos com PC de até cinco anos de 

idade, sete frequentavam classe comum municipal (33,33%), dois frequentavam classe 

comum privada (9,52%), um frequentava classe especial municipal (4,76%), um frequentava 

escola em instituição filantrópica especializada (4,76%) e dez estavam sem escola (47,61%). 

Portanto, num desrespeito flagrante ao direito à educação, 47,61% dos sujeitos com PC de 

idade compatível com a educação infantil estavam fora de escola e 9,52% frequentavam 

atendimento educacional substitutivo à classe comum. Nenhum deles recebia atendimento 

educacional especializado.  

Assim, embora houvesse 21 sujeitos com PC até 5 anos de idade, estes não 

correspondiam aos que estavam em classe comum de educação infantil. O Gráfico 7  mostra 

que, dos 19 sujeitos com PC atendidos em classe comum na educação infantil, nove tinham 

até cinco anos e 10 tinham de seis a 14. Esse dado indica uma certa tendência de retenção 

desses alunos na primeira infância, ainda que o art. 10 da já referida Resolução CNE/CEB nº 

5 (BRASIL, 2009c) estabeleça que as instituições de educação infantil devam proceder ao 

acompanhamento do trabalho pedagógico e à avaliação do desenvolvimento das crianças, 

―sem objetivo de seleção, promoção ou classificação‖, garantindo ―a não retenção das 

crianças na educação infantil‖ (BRASIL, 2009c). Parece que existe a crença de que 

permanecer na educação infantil pode minimizar a deficiência ou deixar a criança ―mais 

preparada‖, como se o acesso ao ensino fundamental significasse sofrimento para elas.  

Benincasa et al. (2012, p. 434) estudaram a passagem de crianças com deficiência da 

educação infantil para o ensino fundamental no âmbito da rede municipal de ensino de Porto 

Alegre, no Rio Grande do Sul, identificando, além da participação ativa da família, pontos de 

tensão entre os professores do ensino fundamental e os educadores especializados:  

Interessante observar que, apesar de existir uma intencionalidade e um 

direcionamento da equipe da secretaria [municipal de ensino], esta lida com 

pontos de tensão junto às professoras especializadas. Apesar do 

reconhecimento de que toda criança ―ganha‖ no ensino regular, a professora 

percebe a presença da hesitação, da dúvida, do questionamento quanto ao 

encaminhamento, ou melhor, a permanência do aluno do ensino comum. Um 

primeiro ponto de tensão/reflexão refere-se ao por que a passagem da 

educação infantil ao ensino fundamental implicaria (para alguns alunos com 

deficiência) uma mudança de modalidade de ensino: de comum para o 

especial? Poderíamos pensar quais critérios decidem/incidem sobre essa 

escolha? Ou seja, quais alunos permanecem no ensino comum e quais são 

                                                 
77

 A rede municipal de ensino de São Paulo não oferece esse serviço. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13684:resolucoes-ceb-2009&catid=323:orgaos-vinculados&Itemid=866
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13684:resolucoes-ceb-2009&catid=323:orgaos-vinculados&Itemid=866
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encaminhados para o especial? Quais características devem apresentar esses 

alunos para serem inseridos em uma das possibilidades acima referendadas? 

E ainda, a interrogação de algumas professoras somente é possível porque 

para essas crianças (com deficiência) ainda continua a existir a possibilidade 

de vivenciarem seus processos de escolarização nos espaços escolares 

especializados.  

 

Benincasa et al. (2012, p. 429-430) entrevistaram 14 professoras atuantes no serviço 

de atendimento educacional especializado do município. Embora, segundo os autores, as 

Emeis e as creches comunitárias/conveniadas sejam os principais espaços oferecidos à 

educação de crianças de zero a cinco anos de idade em Porto Alegre, ―estes espaços não 

possuem salas de recursos multifuncionais para essa faixa etária‖, então historicamente a rede 

municipal de ensino ―concentra o atendimento educacional especializado para as crianças 

pequenas no espaço das quatro escolas municipais especiais‖. Os autores registraram o 

seguinte depoimento por parte de uma professora do serviço de psicopedagogia inicial, ou 

seja, responsável por atender crianças da educação infantil na escola especial: 

Então, fazemos esse encaminhamento [para o ensino fundamental com a 

garantia de atendimento educacional especializado] e, é claro, têm crianças 

que vão e voltam, porque fazemos essa tentativa e não dá certo. Tanto a 

criança quanto a escola não conseguem dar conta dessa demanda, e temos 

uma demanda de aprendizagem ainda para cobrar. No ano que vem, por 

exemplo, nós receberemos dois que estão voltando. (...) mas o pior momento 

é esse, quando temos que encaminhar uma criança na qual tu vês 

possibilidades, mas que tu sabes que ainda a escola regular não está 

preparada, não tem como atender. Então, eu digo assim: são crianças do 

limbo, que não são nem daqui nem de lá, e eu acho isso muito triste; crianças 

que tu sabes que têm um potencial, que poderiam ter condições de uma 

evolução, enfim. E tu tens que mandar e, tu sabes que vai voltar, e voltam 

detonados; então, realmente é muito cruel, é muito difícil mesmo. 

[Professora de Psicopedagogia Inicial – grifo nosso]. (BENINCASA et al., 

2012, p. 435). 

 

A análise de Benincasa et al. (2012) acerca desse depoimento revela a necessidade de 

ser quebrado o fio condutor do pensamento (de gestores, familiares e educadores) que leva 

inúmeras crianças com deficiência (como muitos sujeitos com DF desta pesquisa) a serem 

lesadas no direito de frequentar classe comum junto com seus pares etários: 

Qual o significado deste ―não dá certo?‖ Será que pressupõe, por parte da 

educadora especializada, uma expectativa de não existirem problemas a 

serem enfrentados, de não haver dificuldades por parte da escola? É como se 

fosse possível prever uma estabilidade no âmbito escolar. Quando há 

presença de uma criança com deficiência na escola, esta terá uma 

reorganização automática? Ou dependerá de um certo tempo, de uma 

aproximação dessa criança com a professora e demais crianças? A 

reorganização do espaço, do planejamento, a adaptação desta criança, tudo 

isso exige um tempo, até mesmo para a professora conhecer seu aluno. 

Ainda refletindo sobre a fala exposta anteriormente, qual o significado para 

uma professora saber que a criança vai voltar? Pergunta-se: quando se sabe 
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antecipadamente sobre o retorno desse aluno, quais apostas educacionais são 

realizadas? Ou, ainda, qual o sentido da expressão ―crianças do limbo?‖ São 

crianças que enfrentam dificuldades de acesso à escola comum devido à sua 

deficiência ou à deficiência da escola? (BENINCASA et al., 2012, p. 435). 

 

Quanto aos 61 sujeitos de seis a 14 anos, verificamos que 21 frequentavam classe 

comum municipal (34,42%), oito frequentavam classe comum estadual (13,11%), nove 

frequentavam classe comum privada (14,75%), um frequentava classe especial municipal 

(1,63%), três frequentavam classe especial estadual (4,91%), cinco frequentavam escola em 

instituição filantrópica especializada (8,19%), um frequentava classe especial privada 

(1,63%), nove estavam sem escola (14,75%) e quatro familiares não souberam dar 

informações (6,55%). Embora a maioria (62,28%) desses estudantes com PC e idade para o 

ensino fundamental fosse atendida em classe comum, os resultados mostraram que 16,36% 

estavam no atendimento educacional substitutivo à classe comum e que 14,75% estavam sem 

escola, totalizando 31,11% de sujeitos cujo direito público e subjetivo ao ensino fundamental 

vinha sendo desrespeitado (Gráfico 6). Além disso, apenas cinco sujeitos que estavam em 

classes comuns de escolas públicas recebiam atendimento educacional complementar (nem 

sempre especializado, pois dois casos foram descritos como reforço). 

Assim, embora houvesse 61 sujeitos com PC de seis a 14 anos nesta 1ª amostra, estes 

não correspondiam ao número de sujeitos no ensino fundamental. Voltando ao Gráfico 7, ele 

nos mostra que 30 sujeitos eram atendidos no ensino fundamental, dos quais 28 tinham de seis 

a 14 anos (93,33%) e dois tinham de 15 a 17 (6,66%).  

Quanto aos cinco sujeitos com PC de 15 a 17 anos, o Gráfico 6 nos mostra que dois 

frequentavam classe comum municipal (40%), um frequentava escola em instituição 

filantrópica especializada (20%) e dois estavam sem escola (40%), sendo que, respeitadas as 

associações idade-série ou ano escolar, todos deveriam estar no ensino médio. Entretanto, este 

direito estava sendo negligenciado até mesmo nos dois casos de classe comum, que 

frequentavam ensino fundamental − sem atendimento educacional especializado. Nenhum 

sujeito era atendido no ensino médio (Gráfico 7 ).  

Por último, dentre os três sujeitos com 18 anos ou mais, dois frequentavam classe 

comum estadual (66,66%), sem atendimento educacional especializado, na educação de 

jovens e adultos, e um (33,33%) estava sem escola (Gráficos 6 e 7 ). Desses, nenhum recebia 

atendimento educacional especializado.  

Os motivos alegados pelos familiares para a falta de escola ou para o atendimento 

educacional substitutivo à classe comum, discutidos mais adiante neste capítulo (Quadros 1, 2 
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e 3), mostraram que estudantes e familiares não recebiam do Estado a atenção a que tinham 

direito. 

 

Gráfico 6 – Tipo de classe frequentada pelos sujeitos com PC da 1ª amostra por faixa etária 
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Fonte: Dados gerados pela pesquisa. 

 

 

Os dados do Gráfico 6 mostram a própria organização do ensino, com municípios 

atendendo mais e nas faixas etárias correspondendo à educação infantil e ensino fundamental.  

A rede estadual não está presente na educação infantil, assim como a rede municipal, com 

raras exceções que não se aplicam a esta pesquisa, não está presente no ensino médio. A 

classe comum atende a grande maioria dos sujeitos. Na faixa etária correspondente ao ensino 

médio, o atendimento diminui vertiginosamente. Chama a atenção o grande número de 

sujeitos em escolas privadas, principalmente porque a população atendida na instituição era 

predominantemente de baixa renda. Parecia predominar a crença (registrada, como veremos, 

em alguns relatórios) de que a escola privada, seja ela qual fosse, tinha melhor qualidade de 

ensino do que a escola pública. 

Nº de sujeitos 

Anos 
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Gráfico 7 – Distribuição dos sujeitos com PC da 1ª amostra atendidos em classe comum por 

faixa etária e etapa/modalidade  
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Fonte: Dados gerados pela pesquisa. 

 

 

Em resumo, dos 90 sujeitos com PC da 1ª amostra da pesquisa, 51 frequentavam 

classe comum em escolas públicas ou privadas; 22 estavam sem escola; 13 recebiam 

atendimento educacional substitutivo à classe comum; e os dados referentes a quatro sujeitos 

ficaram incompletos (Gráfico 8). As características da PC, como vimos, variam muito, mas 

grande parte desses sujeitos não eram oralizados, tinham movimentação involuntária ou 

grande espasticidade (o que dificultava até o posicionamento sentado), comprometimentos 

sensoriais associados e sialorreia (escoamento não intencional de saliva pela boca, devido às 

alterações no desenvolvimento motor global), constituindo um grupo que chegava por último 

às classes comuns (com características que, historicamente, eram vistas como impeditivas à 

inclusão escolar), sendo frequentemente confundido com o de pessoas com deficiência 

intelectual. O fato de estarem, em sua maioria, em classes comuns, constitui um avanço do 

ponto de vista do acesso, embora saibamos que sua inclusão escolar ainda é precária do ponto 

de vista da permanência com aprendizagem. 

 

 

 

 

 

Nº de sujeitos 
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Gráfico 8 – Perfil dos 90 sujeitos com PC da 1ª amostra quanto ao tipo de 

classe
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Fonte: Dados gerados pela pesquisa. 

 

Em seguida, interessou-nos saber quais os principais entraves que levaram 51 sujeitos 

com PC, alunos de classe comum, a buscarem o Setor de Pedagogia de uma instituição 

filantrópica especializada. O tipo de DF não define o sujeito, a pessoa ou as experiências 

vividas; então, também os entraves, obviamente, variaram de sujeito para sujeito – vale 

lembrar a importância do meio, que, quando solidário, pode relativizar a DF. Porém, ainda 

assim, conseguimos identificar entraves comuns na escolarização desses sujeitos, comumente 

enfrentados por eles e seus familiares, os quais deveriam ter sido previstos e minimizados por 

meio de políticas públicas de cunho social. Seguindo os procedimentos metodológicos 

anteriormente descritos, a releitura de nossos relatórios revelou os seguintes entraves ante a 

escolarização em classe comum nos casos de PC: falta de vaga em creche ou escola; falta de 

transporte para garantir acesso à educação; falta de acessibilidade no espaço físico de escolas; 

falta de acolhimento (entendida como rispidez ou indiferença de profissionais da escola, da 

turma ou de outros pais) ou acolhimento inadequado (casos de superproteção); falta de 

atenção/ajuda ao aluno com DF na organização da rotina escolar; falta de orientação para a 

rotina de casa nos aspectos relacionados com a educação escolar; falta de auxílio humano para 

alimentação, higiene, troca de fraldas/roupas, deslocamento dentro da escola e ida ao 

banheiro; falta de atenção ao aluno desmotivado, desatento, desinteressado ou que precisava 

de novas explicações/estratégias para aprendizagem; e necessidade de tecnologia assistiva.  

A espera por uma vaga em creche ou escola foi um grande entrave relatado na 

reconstituição da vida escolar de cada sujeito pelos familiares. Uma questão era a ida da mãe 
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à creche ou escola de sua preferência, onde era feito um cadastro único, válido para todas as 

unidades da região. Muitas mães relataram não receber nenhum protocolo e chegaram à 

instituição especializada informando estar numa ―fila‖ na qual na verdade não estavam, pois, 

em contato com o Setor de Demanda Escolar da SME-SP, éramos informadas de que o nome 

da criança ―não constava‖ ou aparecia como ―abandono de vaga‖. Registre-se a falta crônica 

de creches no município de São Paulo não apenas para a criança com DF. Lembremos que, 

como vimos, o ECA (BRASIL, 1990) deu maior efetividade ao direito à educação, tornando 

possível à sociedade cobrar o Estado tanto pela falta de educação obrigatória dos quatro aos 

17 anos como por sua oferta inadequada ou insuficiente. Isso vale também para a creche e a 

EJA, que não são obrigatórias para todos os estudantes, mas devem ser ofertadas aos que as 

requererem, uma vez que foram previstas como dever do Estado na CF/88.  

Nossa experiência mostrou-nos que muitas mães buscavam informações quando a 

vaga demorava, cobravam, às vezes até em defesa do seu próprio direito constitucional de 

deixar o filho na creche, em segurança, para poderem trabalhar. Mas outras pareciam se 

acomodar, como se a deficiência do filho lhe tirasse o direito à educação ou como se fosse 

―exigir demais‖ de uma escola comum que se responsabilizasse por sua educação; ou 

simplesmente decidiam postergar a entrada do filho na escola para quando a criança estivesse 

―pronta‖; ou buscavam instituições filantrópicas especializadas que prestavam atendimento 

educacional de forma substitutiva à classe comum, nas quais as mães referiam se sentir 

acolhidas. Para a maioria delas, a palavra do médico (sim, porque há aqueles que palpitam 

sobre escola), do terapeuta ou do professor especialista tinha um peso enorme. Não raro 

apareciam familiares de sujeitos de outros municípios que não matriculavam os filhos em 

escolas regulares por medo de perder as terapias em suas instituições. Esses achados foram 

registrados também em outras pesquisas (PASSOS, 2007; SOUSA, 2009; TINÓS, 2010). 

Muitas vezes o problema alegado pelo familiar por ocasião da orientação na AACD 

era que a vaga ofertada era a da escola mais próxima e acessível, mas não a desejada, pois 

apresentava algum fator que a descredenciava a seus olhos: frequentemente violência, drogas 

ou um número grande de alunos mais velhos que, na agitação do pátio ou dos corredores, 

poderia vir a ―derrubar‖ a criança usando muletas. Angústia semelhante foi relatada por mães 

de crianças matriculadas em Emeis que desaprovavam a escola estadual para a qual a criança 

seria transferida no ensino fundamental.  

Freitas et al. (2005) fizeram uma pesquisa com 245 mães divididas em três grupos de 

acordo com o tipo de escola de seus filhos: regular, especial ou sem escola. Segundo os 

autores, os resultados mostraram que as mães de crianças que estavam sem escola 
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apresentaram ―alterações no estado psicológico para duas medidas: o estresse e a percepção 

da mãe sobre as características da criança (dependência e incapacidade)‖. Os autores 

ressaltaram a possibilidade de a relação entre o estado psicológico das mães e o tipo de escola 

ser recíproca. Assim, os maiores níveis de estresse e da percepção negativa de suas crianças 

poderiam contribuir para as exclusões escolar e social. Por fim, os autores trabalharam com a 

hipótese de que o suporte social oferecido pela escola diminuía o sofrimento psicológico de 

mães de crianças com PC. 

Importante é lembrar que a educação infantil não tem apenas a finalidade do cuidado 

com a criança, mas também tem uma função pedagógica. É também por meio dela que a 

criança se desenvolve social e cognitivamente, e, portanto, é sua responsabilidade manter-se 

aberta para acolher todas as crianças, reinventando-se, se preciso for, em função de cada uma 

delas. Como primeira etapa da educação básica, é dever do Estado e da família. 

Outro entrave no acesso à escola apontado pela pesquisa foi a falta de transporte 

adequado. Embora seja, conforme vimos, um direito garantido pelas redes públicas de ensino, 

muitos familiares se queixaram da morosidade para conseguir veículos adaptados e 

principalmente de não conseguirem levar a criança à escola nos dias de chuva. Isso ocorria ou 

porque a cadeira de rodas se molhava ou não podia ser conduzida através da lama ou 

enxurrada até o ponto de ônibus, ou porque ela ficava encharcada no trajeto da perua escolar 

até a sala de aula, podendo levar dias para poder ser reutilizada. 

 Nos relatos dos sujeitos e familiares desta pesquisa, o termo ―acessibilidade‖ foi 

utilizado sempre como sinônimo de acessibilidade física ou arquitetônica, diferentemente do 

registrado no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, segundo o qual o conceito 

significa:  

[...] condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, 

dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 

serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 

informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida 

(BRASIL, 2004a, p. 45-46). 
 

Em pesquisa na qual elaborou um protocolo de avaliação das condições de 

acessibilidade física das escolas de educação infantil, Corrêa (2010, p. 17), apoiada em vários 

autores, lembra que o acesso e a circulação no prédio pelos alunos com DF, dentre outros, são 

centrais para a garantia do seu direito à educação, razão pela qual podem ser necessárias ações 

que livrem esses estudantes de barreiras arquitetônicas. Caso contrário,  

[...] os alunos com deficiência não terão a oportunidade de participar, em 

igualdade de condições e de oportunidades, com os demais colegas, podendo 

ficar circunscritos a ilhas de isolamento físico e social (FERNANDES; 

ORRICO, 2008). Dessa forma, a deficiência apresentada pelos alunos não é 
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o fator causador da imobilidade, mas esta é causada pela falta de adequação 

do meio (SILVA, 2004).
78

  
 

Para Bagagi (2010, p. 34), a limitação na participação de alunos com PC, no ambiente 

escolar, relaciona-se ―às barreiras ambientais, como banheiros e transportes não adaptados, 

bem como à falta de adaptações simples, como de brincadeiras no momento do recreio, ou à 

falta de oportunidade para executar as atividades propostas‖.  

Ao encontro dessas pesquisas, a falta de acessibilidade na escola constituiu entrave 

recorrente em nosso arquivo; foi especialmente referida por estudantes com PC e seus 

familiares a presença de escadas, o que em vários casos provocou o abandono da escola, 

principalmente após cirurgias.  

A coleção ―A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar‖, com 

recomendações do MEC, traz a seguinte observação acerca da organização espacial da escola:  

[...] salas de aulas fechadas em si mesmas, organizadas com carteiras em fila, 

nas quais os alunos não se confrontam e nem mesmo se enxergam frente a 

frente, não favorecem o clima de busca e descoberta que deve permear toda 

atividade de aprendizagem. Os espaços escolares e sua organização precisam 

refletir a vontade de incluir, não só com construção de rampas, banheiros 

acessíveis, sinalização e alargamento de corredores, mas com posturas 

pedagógicas que incentivem a livre circulação de todos os alunos e, 

especialmente, das pessoas com deficiência (BOSCO et al., 2010, p. 12). 

 

Mais recorrente em nossas anotações foi a falta de acolhimento aos estudantes, com 

relatos sobre profissionais ―que gritavam‖ e casos como o de um menino de quatro anos que 

―escapou‖ da escola. Não nos foi possível assimilar o fato como uma peraltice aliada a um 

descuido imperdoável da escola, pois a criança em questão andava, era agitada, não respondia 

a solicitações verbais, apresentava estereotipias e a possibilidade de surdez vinha sendo 

investigada. Era uma criança que precisava de atenção constante – contudo, ficou tão ―à 

vontade‖, que foi encontrada na pracinha em frente à escola, segundo a mãe. No outro 

extremo, o relato de um estudante de 11 anos, com histórico de retenções, sobre a vergonha 

que sentia quando a professora, numa segunda série, entregava-lhe atividades da primeira 

diante dos outros alunos. Possivelmente a dedicada professora não percebia que a atenção 

diferenciada que lhe prestava o constrangia, assim como talvez não se desse conta dos 

gracejos da turma diante disso.  
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 Corrêa (2010) faz referência às seguintes produções: FERNANDES, E. M.; ORRICO, H. F. 

Acessibilidade e inclusão social. Rio de Janeiro: Descubra, 2008; e SILVA, R. M. Proposição de 

programa para implantação de acessibilidade ao meio físico. 2004. 137 f. Dissertação (Mestrado 

em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004.  
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Ramos (2010, p. 70) oferece-nos o seguinte exemplo da capacidade didática, de 

percepção e de acolhimento por parte de um professor:  

Ao entrar em uma sala em que a professora ensina equações, percebo que os 

números estão escritos na lousa em cores distintas. Ao perguntar-lhe sobre a 

razão do colorido nas atividades, ela explica que isso chama a atenção de 

uma aluna com deficiência que no momento está aprendendo as cores e lhe 

atrai copiar os números e trocar as cores dos lápis, sempre perguntando aos 

colegas que cor é aquela. Com isso, a aluna participa da atividade, embora 

não partilhe da resolução matemática das equações. Ou seja, incluir não 

significa apenas ter o aluno na sala, tampouco tratá-lo com distinção 

aplicando-lhe atividades adaptadas. Vale a pena relatar aqui que outros 

alunos sem deficiência também se beneficiaram com essa atividade, tendo 

em vista que a professora estabeleceu com eles regras de resolução baseadas 

nas cores.  
 

Em nossa pesquisa, um indício de acolhimento inadequado era o fato de estudantes 

com DF serem matriculados numa série ou ano escolar e, na prática, serem levados a assistir 

às aulas com alunos mais novos. O argumento, indefensável, era de que a criança não 

conseguia ―acompanhar‖ a sua classe. Ramos (2010, p. 63) registrou um comentário bastante 

persuasivo (embora, sabemos, ―politicamente incorreto‖) que ouviu numa comunidade na 

qual foi fazer uma palestra sobre inclusão escolar: 

O pai de um aluno, ao ouvir nossos argumentos sobre incluir uma criança 

com deficiência mental que estava sendo rechaçada pelos colegas – e 

ameaçada de voltar à escola especial −, concluiu: ―Eu entendi que esse 

negócio de inclusão é como a gente jogar futebol num time que só tem perna 

de pau. A gente não aprende nada. Mas se jogar num time de craques, a 

gente pode melhorar‖.  
 

 A autora também compartilha a seguinte experiência:  

Ao matricular o filho na EV
79

, sua mãe relutou em comprar o material 

escolar. Ela alegava que o filho não utilizaria o que fora solicitado, pois na 

época ainda não lia nem tinha escrita alfabética. Por insistência nossa, 

acabou comprando o material. Por imitação, Luiz utilizava cadernos, livros, 

régua, borracha etc. O tempo foi passando. Um dia, quando já estava no 7º 

ano, Luiz me disse que no dia seguinte ia passear com o pai e comer 

churrasco. Perguntei se ele não viria à escola. Respondeu-me que no dia 

seguinte não haveria aula porque era sábado. Perguntei-lhe como sabia que o 

dia seguinte era sábado. Ele coçou a cabeça e saiu andando. Minutos depois 

voltou e contou que sabia que o dia seguinte era sábado porque naquele dia 

havia escrito no caderno de SOLOGIA (Sociologia). Ao fazer outras 

perguntas, percebi que ele marcava o tempo com base nas aulas que tinha e 

no material que utilizava (RAMOS, 2010, p. 72). 
 

 

Até o momento, a literatura especializada não oferece comprovação científica de que a 

retenção ou a colocação do estudante em séries menos avançadas traga algum benefício para 

seu desenvolvimento cognitivo. Isso parece estar ligado a um certo desejo da escola de 
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 Escola Viva, em Caucaia do Alto, Cotia, escola fundada por Rossana Ramos em 1994. 
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trabalhar com turmas homogêneas e à superproteção de familiares, que temem por atitudes de 

rejeição da turma mais avançada ao aluno com deficiência. Mas essa antecipação da família à 

possível reação da turma não deixa de ser um preconceito, arraigado em suas próprias crenças 

(ou descrenças) acerca do aluno. Manter a pessoa com deficiência com seus pares etários, 

como é seu direito, a fortalece e educa:  

 
Mônica chegou à escola com 11 anos, apresentando, em face de sua 

deficiência mental, alguns comportamentos diferenciados, como o de 

beliscar os colegas e perturbá-los durante as aulas, entre outros. Sua 

aparência era desleixada: cabelos despenteados, unhas sujas, etc. Embora sua 

família pertencesse à classe média alta, percebia-se que Mônica não era 

cuidada, ou não se cuidava, devido à total ausência do sentimento de 

autoimagem. Contudo, chamou atenção de suas colegas e da professora o 

fato de que, ao ir ao banheiro, mesmo antes de chegar lá, abaixava as 

calcinhas, assim como fazem crianças de dois ou três anos. Em se tratando 

de um grupo de quinto ano, fase em que as meninas já têm atitudes de 

preservação da intimidade, suas colegas passaram a acompanhá-la ao 

banheiro, ensinando-a como se portar. A vaidade também é uma 

característica dessa fase. Assim, em pouco tempo, Mônica melhorou sua 

aparência – o que se evidenciava em seu cabelo penteado, às vezes com 

algum enfeite etc. Em conversa com sua mãe, soubemos que Mônica vinha 

de uma escola em que frequentava uma classe com crianças de dois e três 

anos, de onde, certamente, ―copiou‖ determinados modos de agir. A mãe 

relatou também que Mônica ultimamente vinha apresentando preocupação 

com a higiene e aparência. O fato é que com isso a menina tornou-se mais 

sociável, podendo ir com a família para qualquer lugar, sobretudo espaços 

públicos, já que passou a ter um comportamento adequado à sua idade 

cronológica (RAMOS, 2010, p. 45). 
 

 

 Algumas recomendações do MEC, em fascículo sobre deficiência múltipla e 

surdocegueira, na coleção ―A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar‖, as 

quais podem ser consideradas extensivas ao estudante com DF, lembram o papel do professor 

na prática pedagógica inclusiva: 

O professor interessado em incluir acolhe o aluno que lhe chega como 

pessoa real e única, tenha ele ou não deficiência. Essa atitude se manifesta 

em escuta e olhar atentos, sem pré-julgamentos ou prognósticos de 

desempenho baseados em preconceitos e/ ou procedimentos escolares 

excludentes (BOSCO et al., 2010, p. 12).    

 

Outro entrave referido pelos estudantes com PC e familiares foi a questão da falta de 

atenção/ajuda na organização da rotina escolar: crianças que ―se perdiam‖ na cópia de lousa 

(segundo os relatos, porque não a enxergavam bem ou se distraíam), tinham cadernos 

incompletos (que ―voltavam para casa como iam‖), não recebiam lições de casa como os 

demais colegas, etc. Sugere-se, então, que o uso da lousa seja repensado, assim como as aulas 

exclusivamente expositivas que não mobilizam os alunos − as quais, se rotineiras, acabam por 
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desmotivá-los. Para o aluno com baixa visão, a coleção ―A educação especial na perspectiva 

da inclusão escolar‖, com recomendações do MEC, sugere que na lousa sejam utilizadas letras 

maiúsculas, tendo entre seis e oito centímetros de altura; indica o giz amarelo sobre lousa 

negra, mantida o mais limpa possível, para aumentar o contraste e facilitar a leitura; assim 

como recomenda que os registros sejam lidos e interpretados; e que seja dado um tempo 

maior para a cópia e permitida a aproximação do aluno para a sua leitura (BOSCO et al., 2010).  

Em nossa pesquisa, registramos também uma série de relatos sobre a exigência de letra 

cursiva por escolas, o que acabava por desencantar a criança do processo de leitura e escrita. 

Foi o caso de um garoto de 12 anos com PC que chegou à instituição angustiado com a 

possibilidade de ser retido de novo no quinto ano, segundo ele, porque só conseguia escrever 

com letra de forma. O menino contou que trabalhava com o pai na feira, fazia o troco sem 

ajuda e chamava a clientela. Ali, na nossa frente, leu uma história de gibi, resumiu, escreveu 

sobre ela. Então, a questão da letra, a nosso ver, deveria ser flexibilizada: nem toda criança 

tem condições motoras para escrever, principalmente com lápis comuns, de diâmetros 

pequenos, e com letra cursiva. E não adianta o professor ―pegar na mãozinha‖ para 

diariamente cobrir uma página inteira de pontilhados mimeografados (os quais, 

frequentemente, nem enxergamos direito). Muitas vezes a cobrança não é explícita, mas o 

aluno com DF a percebe pela insistência dos treinos, pelos exemplos comparativos com as 

produções dos outros alunos e por não ser consultado sobre como prefere escrever. Melhor 

seria se o tempo dedicado a esse tipo de escrita fosse dedicado à leitura de textos em letra 

cursiva – esta, sim, necessária. Se o aluno puder se alfabetizar de forma prazerosa, com 

computador, pasta velcrada
80

, alfabeto móvel, com qualquer recurso ou estratégia, isso será 

maravilhoso! Mas não podemos nos esquecer de que a alfabetização não acontece na ponta do 

lápis.  

E temos de pensar em caminhos e objetivos alternativos, também. Tratando sobre a 

construção de formas alternativas de compreender o mundo escrito por meio de fatores 

extralinguísticos, Ramos (2010) lembra que muitas pessoas sem deficiência não são 

alfabetizadas e nem por isso deixam de viver em sociedade. Cita o seguinte exemplo da 

percepção da escrita por uma pessoa com deficiência, não pelo valor linguístico, mas social: 
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 O velcro é usado para fixar letras, palavras, figuras, fotos e até objetos em vários jogos, pastas de 

comunicação e atividades de escrita (principalmente por quem tem movimentos involuntários). No 

fascículo sobre recursos pedagógicos acessíveis e CAA da coleção ―A educação especial na 

perspectiva da inclusão escolar‖ (SARTORETTO et al., 2010), com recomendações do MEC, há 

várias ideias e fotos ilustrativas. 
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Um de nossos alunos com PC e sequelas físicas e mentais bastante severas 

foi à sorveteria com a mãe. Mesmo sem falar, escolheu o sabor do picolé 

pela cor da embalagem. Sem dar muita atenção aos detalhes, a mãe pegou 

um sorvete muito parecido com o que ele costumava tomar, mas o menino 

recusou-o. Em outra ocasião, ele recusou vários picolés até que o irmão 

perguntou-lhe se ele queria o que aparecia em um comercial de televisão. Ele 

sinalizou que sim. Esse mesmo aluno acertava questões de aritmética quando 

a professora trabalhava com jogos concretos, mostrando-lhe cores e formas 

geométricas (RAMOS, 2010, p. 74). 

 

Flexibilidade e caminhos alternativos (―entrar no mundo‖ daquela pessoa, aproveitar 

as pistas que ela nos dá), segundo nossa experiência profissional, podem nos trazer mais 

informações sobre os conhecimentos acumulados pelo aluno do que forçar uma avaliação com 

protocolos, materiais, espaços e tempos rígidos... Principalmente quando tratamos com 

pessoas frequentemente já tão desrespeitadas! Nesse grupo de sujeitos com PC, por exemplo, 

temos o caso de uma criança que, na AACD, nada quis mostrar do que aprendera na escola, 

mas que relatou toda a sequência de ―fazer esfihas‖, até mesmo a temperatura do forno, por 

ser esta uma atividade significativa para ela, que adorava acompanhar o pai no trabalho. 

Assim nos mostrou sequência temporal, conceitos (dentro/fora do forno, círculos de massa 

grandes/pequenos, muita/pouca carne ou cebola, quente/frio), etc.  

Um outro aspecto que identificamos em nosso arquivo pessoal como entrave passa 

despercebido por muitas famílias: a questão da organização da rotina de casa, sobretudo nos 

aspectos relacionados com a educação escolar. É preciso que percebam a riqueza das 

oportunidades que têm para estimular a aprendizagem das crianças, e a equipe escolar não 

pode se furtar a dar essa orientação. Capellini et al. (2008, p. 18) sugere uma abordagem:  

[...] comece enviando bilhetes de elogios, descrevendo eventos de sucesso do 

seu filho em sala de aula. É importante que os elogios sejam sinceros, 

descrevendo atividades que, de fato, a criança tenha realizado. Faça com que 

se sintam apoiados e percebam o quanto você tem trabalhado para o melhor 

desenvolvimento do aluno. Deixe claro também que há tarefas que precisam 

ser desenvolvidas em casa e mostre que eles podem, e muito, auxiliar seus 

filhos. Ofereça-lhes dicas, exemplos, enfim, dê-lhes orientações de como 

devem proceder para se tornarem colaboradores da escola. 

 

Pais ―que lidam na roça‖, por exemplo, segundo nossa experiência profissional, 

precisam saber que o melhor que podem fazer por seus filhos não é deixá-los superprotegidos, 

em casa, na frente da TV, no conforto macio e carinhoso de um mar de almofadas, 

frequentando duas vezes por semana as terapias de uma instituição do município vizinho. 

Precisam saber que levar a criança com DF para vivenciar os cuidados com a criação de 

animais, com o plantio, de onde vêm os alimentos e depois para onde vão, por exemplo, 

embora dê muito trabalho, pode ser significativo − e, ao contrário do que dizem alguns pais, 
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não ―força demais a mente‖ dela, não. Além disso, toda criança (adolescente também!) 

precisa de um tempinho diário para receber a atenção da família para suas atividades: 

conversar sobre o dia vivido, ter horário e local de estudo, horário para dormir, horário para 

brincar, rotina de leitura (de textos de gêneros diferentes, para e/ou com ela, na medida de 

suas possibilidades), verificação da agenda escolar nos casos de parceria entre família e 

escola, etc.  

A releitura de trechinhos como os seguintes de nossos relatórios indica que seria muito 

bom que a escola sempre valorizasse − e ensinasse as famílias a valorizar também − os 

conhecimentos construídos e acumulados pelo aluno e as suas produções. O primeiro foi feito 

acerca do encontro com um garoto de sete anos incompletos: 

Desenhou espontaneamente duas árvores e um menino; nomeou uma delas 

como ―macieira‖; disse que a ―menor‖ era um ―pessegueiro sem pêssegos‖; 

colocou raízes na ―maior‖; desenhou um menino, demonstrando domínio do 

esquema corporal (com detalhes do rosto, das mãos, etc.). Assinou o desenho 

usando letra cursiva e legível, espelhando o til no nome; escreveu 

espontânea e corretamente, sem modelo ou interferência, a palavra ―data‖, 

registrando outubro como mês 20 (―02/20/04‖). Ao escrever seu nome, 

perguntou à mãe se terminava com ―N‖ ou ―M‖: ―Com duas ou três 

perninhas?‖ Ao desenhar, nomeou todas as cores. Falou sobre as frutas de 

que gostava e também sobre as verduras. Neste ponto, a mãe o interrompeu 

para dizer que estava ―espantada‖ com as ―respostas‖ dele, porque na escola 

ele não fazia nada. Então, a criança protestou: ―Faço, sim! Fiz até dobradura 

na semana passada!‖ – E me perguntou se eu queria aprender a fazer um 

peixinho. Ao receber papel para fazer a dobradura, solicitou que eu cortasse 

a folha ―no formato de um quadrado‖; depois, dobrou a folha e foi fazendo 

passo a passo comigo o peixinho. [...] No final, escreveu o nome ―NEMO‖ 

na parte interna. Para isso, mais uma vez perguntou à mãe se era ―com duas 

ou três perninhas‖, ao que a mãe respondeu com impaciência: ―Ele me 

pergunta isso quinhentas vezes por dia!‖ (Relatório de 02/10/04, sujeito 3.) 

 

Outro caso, o de um menino de 11 anos, também com PC:  

 

A mãe, embora em outros momentos tenha parecido bastante carinhosa, 

demonstrou ser exigente: ―Mostra o seu caderno, com isso que você chama 

de letra!‖ G. empregava várias cores de caneta, pulava linhas 

adequadamente, demonstrando grande esforço de organização. Respondeu à 

mãe: ―É a melhor que eu consigo!‖ (Relatório de 01/03/06, sujeito 49.)  
 

Estes foram dois casos de estudantes com leves dificuldades motoras. Já o 

comprometimento motor acentuado parecia provocar reações de amargura ou de aparente 

indiferença em alguns familiares. Principalmente nestes casos, mas também nos demais, 

ressaltamos a importância da orientação da família pelo professor, que não pode sucumbir à 

pedagogia da negação, que  

[...] encontra sua fonte na superproteção, que é um parente próximo da 

rejeição. A superproteção de um professor em relação a um aluno que 
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apresenta deficiência intelectual pode se manifestar de várias maneiras. Por 

exemplo, quando o professor propõe frequentemente atividades que não 

provocam dificuldades verdadeiras para o aluno, com medo que ele perca a 

motivação para aprender ou com receio que ele não seja capaz de realizar a 

atividade. Quando aprova o trabalho do aluno sem que o aluno tenha 

demonstrado um esforço para a realização dele. Quando resolve o problema 

no lugar do aluno, logo que ele apresenta dificuldades. Quando o professor 

não desafia o aluno, provocando dúvida, contrapondo ideias. Quando o 

professor coloca na mochila do aluno
81

 o material necessário para os deveres 

e para as lições de casa ou quando resolve a tarefa para o aluno, ele está 

atuando sob o princípio da pedagogia da negação. É importante considerar 

que uma das grandes responsabilidades do professor de sala de aula, bem 

como do professor do atendimento educacional especializado, consiste no 

desenvolvimento intelectual e da autonomia do seu aluno (GOMES et al., 

2010, p. 7). 

 

Muitas vezes o choro constante após o período de adaptação e entrada na escola, as 

reações de medo no portão, os desenhos estranhos, a irritabilidade, as queixas da criança sobre 

falta de acolhimento, rispidez, frieza ou constrangimentos na escola são naturalizados, ao 

passo que, quando surgem pistas concretas, a família se mobiliza. Talvez por isso o fator mais 

referido como causador de mal-estar tenha sido a falta de AVEs, aquele profissional garantido 

pela rede municipal de ensino para oferecer auxílio nos cuidados relativos à mobilidade, 

higiene, alimentação, medicação, recreação e atividades escolares.
82

  

Entraves referidos a partir da constatação de falta ou insuficiência de aprendizagem 

também foram identificados: a falta de atenção ao aluno ―desmotivado‖, ―desatento‖, 

―desinteressado‖ ou que precisava de novas explicações/ estratégias para aprendizagem; a 

necessidade de tecnologia assistiva; o ingresso tardio na escola de estudantes que não haviam 

cursado educação infantil e que então demonstravam um certo retraimento, preocupando pais 
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 Há alunos que, em decorrência de características motoras, não conseguem fazer isso. Insistir numa 

atividade muito além de suas possibilidades no momento pode acarretar um enorme gasto energético 

para o estudante e lhe causar grande frustração. Apenas gostaríamos de frisar a importância de 

estimular a autonomia do aluno, cujo conceito é diferente de independência. Fundamentada em vários 

autores, Bersch (2009, p. 54-55) explica que ter autonomia ―não significa fazer as coisas sem ajuda 

nem é uma característica exclusiva de quem tem uma habilidade cognitiva plena‖. Uma pessoa que 

dependa de outra em qualquer medida em função de características etárias, cognitivas ou físicas 

sempre poderá aspirar a um nível de autonomia que seja compatível com suas próprias expectativas ou 

com o ambiente. Ao falar de autonomia, conceito que traspassa toda a sua dissertação, a autora lembra 

a necessidade de motivação, a capacidade de identificar as próprias necessidades, formular objetivos e 

projetos e a vontade de persegui-los.  
82

 No âmbito da rede estadual, existe uma medida resultante de um Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC) entre o governo de São Paulo e o Ministério Público no sentido de disponibilizar cuidadores 

para os estudantes que necessitem de algum tipo de auxílio para acompanhar as aulas. Até o 

fechamento desta pesquisa, entretanto, não observamos seu cumprimento.  Disponível em: 

<http://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2013/03/escolas-estaduais-paulistas-deverao-ter-

cuidador-para-auxiliar-criancas-com-necessidades-especiais> . Acesso em: 15 set. 2014. 
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e professores por parecerem ―atrasados‖ ou ―pouco estimulados‖ no seu desenvolvimento; a 

interrupção da escolarização (durante meses, por cirurgias) causando lacunas...  

A DF não exime o estudante das necessidades que têm os demais alunos. 

Identificamos pessoas que nem sempre estavam em boas escolas, com bons professores e 

projetos de trabalho. Estudantes sem experiências significativas de letramento, que mal 

conheciam o supermercado da esquina de casa, que dirá uma biblioteca infantil. Filhos de pais 

analfabetos ou analfabetos funcionais com rotinas árduas de trabalho, cujo único respiro era 

aproveitado para levar o filho com deficiência às terapias. Para muitas crianças – entre elas, 

algumas com DF –, o simples fato de serem estimuladas a se corresponder com alunos do 

período letivo oposto poderia ajudar a dar um ―salto‖ na leitura e escrita, assim como o 

empréstimo de livros e revistas, a construção de jogos com regras escritas, receitas de 

culinária etc. São estratégias que podem e devem ser usadas com alunos com DF também (por 

que não?), mas que não trazem nenhuma tamanha especialidade que o ensino comum não 

possa oferecer.  

Identificamos estudantes com as mais variadas dificuldades, principalmente em 

matemática − quantificação, passando pela tabuada e chegando à geometria. Neste ponto, 

retomamos o conceito de pedagogia da negação, abordado pelo MEC na coleção ―A educação 

especial na perspectiva da inclusão escolar‖, em fascículo voltado ao atendimento educacional 

especializado de alunos com deficiência intelectual:  

Ao invés de apelar para situações de aprendizagem que tenham raízes nas 

experiências vividas pelo aluno, atividades essas capazes de mobilizar seu 

raciocínio, propõem atividades baseadas na repetição e na memória. 

Frequentemente, essas atividades são desprovidas de sentido para os alunos. 

[...] Os professores não reconhecem nesse aluno capacidades cognitivas as 

quais convém mobilizar para favorecer a melhor interação com o meio onde 

ele vive. Consequentemente, eles negam um aspecto absolutamente 

fundamental do desenvolvimento humano, a saber, o intelectual. Em suma, 

eles se fecham em uma pedagogia da negação. Uma pedagogia que não 

reconhece o potencial dos alunos (GOMES et al., 2010, p. 7).  

 

Como exemplo de atividades inadequadas, muitas vezes também aplicadas a 

estudantes com DF, foram lembrados os longos exercícios de multiplicação com ajuda de 

tabuadas sem a prévia construção do conceito de multiplicação: 

Nem todos os alunos que apresentam deficiência intelectual chegam a 

assimilar as operações de multiplicação e de divisão e a compreender o 

sentido destas. Este professor seria mais bem sucedido em sua ação 

pedagógica se tivesse como objetivo o desenvolvimento lógico-matemático 

de seus alunos, se propusesse atividades de aprendizagem próximas aos 

interesses deles com base nas experiências vivenciadas por eles. Deste 

modo, o professor, provavelmente, teria contribuído mais para o 
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desenvolvimento dos alunos e permitido a eles aprendizagens mais 

significativas (GOMES et al., 2010, p. 8). 

 

Antes de abordar o número escrito, o professor poderá realizar atividades mais 

concretas para a construção do conceito de número, buscando com o aluno com DF formas 

para a sua participação. Na pesquisa de Santana (2010), a inabalável confiança da professora 

na capacidade de aprendizagem de seu aluno com tetraplegia estudando em classe comum 

motivou exatamente isso: 

Professora Rosa: Juntando tudo, deu quanto? 

Pesquisadora: Faz com o seu corpo! 

A professora Rosa e a pesquisadora ficaram em silêncio. 

Bruno: ―esticou os olhos‖, ―esticou os olhos‖, ―esticou os olhos‖, ―esticou os 

olhos‖, ―esticou os olhos‖, ―esticou os olhos‖, ―esticou os olhos‖, ―esticou os 

olhos‖, ―esticou os olhos‖, ―esticou os olhos‖ – e sorri. 

A pesquisadora: Certinho! (risos) Eu contei, Rosa! Dez! 

Bruno sorriu. (SANTANA, 2010, p. IV)  

 

Portanto, o atendimento educacional especializado pode começar bem antes da 

construção da pasta, da prancha, do uso do computador... Santana (2010, p. 26) explica o caso 

da matemática: 

Desde seu nascimento o sujeito está em constante processo de aprendizagem, 

desenvolvendo noções de objeto, espaço, causalidade e tempo e suas 

relações, ou seja, objetos do pensamento matemático. Interagindo com o 

meio, ele está em contato permanente com o mundo das representações 

semióticas, pois, para cada representação reelabora significados, constrói 

conceitos. Assim, muito antes de entrar na escola, o sujeito tem contato 

diário com o sistema numérico, reconhecendo os números da sua casa e do 

telefone, sua idade, preços de produtos, as horas do relógio, o calendário. É 

nesta relação entre signo e significado que o sujeito tenta compreender e 

construir o significado sobre os números.  
 

Se faltam experiências nesse sentido para muitos alunos com DF, ou se elas foram 

insuficientes, primeiramente será preciso: 

[...] perceber em que contexto matematizador o sujeito está inserido. Qual é 

o valor dado à construção destes conceitos, quando lhe é proporcionado 

participar de situações de escolhas de produtos de supermercados e em 

feiras, e quando lhe é permitindo utilizar a agenda telefônica para identificar 

o número do telefone de um amigo, de identificar e memorizar o número da 

sua casa e do ônibus, contar docinhos, arrumar os pares de sapatos, arrumar 

a mesa do almoço e então fazer a correspondência biunívoca, um prato para 

cada pessoa da família e, assim, também podendo se perceber pertencido 

(SANTANA, 2010, p. 26). 

 

Para além dessas dificuldades, alguns sujeitos da 1ª amostra da presente pesquisa 

necessitavam do ―clássico‖ atendimento educacional especializado previsto para estudantes 

com DF, assim descrito:  
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[...] o atendimento educacional especializado pode fazer uso das seguintes 

modalidades da Tecnologia Assistiva, visando à realização de tarefas 

acadêmicas e a adequação do espaço escolar: a) Uso da CAA, para atender 

as necessidades dos educandos com dificuldades de fala e de escrita. b) 

Adequação dos materiais didático-pedagógicos às necessidades dos 

educandos, tais como engrossadores de lápis, quadro magnético com letras 

com ímã fixado, tesouras adaptadas, entre outros. c) Desenvolvimento de 

projetos em parceria com profissionais da arquitetura, engenharia, técnicos 

em edificações para promover a acessibilidade arquitetônica. Não é uma 

categoria exclusivamente de responsabilidade dos professores especializados 

que atuam no atendimento educacional especializado. No entanto, são os 

professores especializados, apoiados pelos diretores escolares, que levantam 

as necessidades de acessibilidade arquitetônica do prédio escolar. d) 

Adequação de recursos da informática: teclado, mouse, ponteira de cabeça, 

programas especiais, acionadores, entre outros. e) Uso de mobiliário 

adequado: os professores especializados devem solicitar à Secretaria de 

Educação adequações de mobiliário escolar, conforme especificações de 

especialistas na área: mesas, cadeiras, quadro, entre outros, bem como os 

recursos de auxílio à mobilidade: cadeiras de rodas, andadores, entre outros 

(SCHIRMER et al., 2007). 

 

A coleção ―A educação especial na perspectiva da inclusão escolar‖, com 

recomendações do MEC, não traz um fascículo dedicado à educação da pessoa com DF, como 

os voltados para a pessoa com deficiência intelectual, deficiência visual, surdez, deficiência 

múltipla e surdocegueira, TGD e altas habilidades/superdotação. Tem, entretanto, um 

fascículo com informações sobre recursos pedagógicos adaptados e CAA, no qual Sartoretto 

et al. (2010)  dão noções importantes de tecnologia assistiva; apresentam recursos de alta e de 

baixa tecnologia para produção escrita (vários tipos de teclado, mouses, acionadores, 

acessórios para preensão, pulseira imantada sobre prancha de metal para limitação de 

movimentos involuntários, lápis e canetas engrossados, prancha de letras, alfabeto e números 

móveis de diferentes materiais, etc.); mostram possibilidades de acesso à leitura (textos 

apoiados em símbolos, fichas de palavras com a representação em desenho do objeto, livro de 

histórias usados com símbolos de CAA, uso de acionador para virar páginas de livro, 

vocalizadores, etc.); sugerem materiais acessíveis, como um tipo de tesoura elétrica que é 

ativada por acionador.  

A coleção também traz um fascículo sobre orientação e mobilidade, adequação 

postural e acessibilidade espacial, no qual Giacomini et al. (2010) ressaltam a importância do 

posicionamento adequado do aluno, sob pena de ele não conseguir manter a atenção: 

 
À medida em que construirmos as condições básicas para a adequação da postura, 

conforto e segurança, perceberemos efeitos práticos no aluno, tais como: a 

adequação do tônus muscular; diminuição da atividade tônica e reflexa; aumento de 

movimentos controlados e maiores possibilidades de exploração de objetos e 

participação em atividades variadas; melhora do campo visual, do seguimento visual 
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e da coordenação viso-motora; melhora da atenção e da concentração do aluno nas 

atividades (GIACOMINI et al., 2010, p. 24-25). 

 

Por último, na mesma coleção há um fascículo (MELO; PUPO, 2010) que trata de 

livros acessíveis, acessibilidade em bibliotecas, apoio de tecnologia assistiva em salas de 

recursos multifuncionais e bibliotecas, bibliotecas digitais, informática acessível nas 

atividades escolares. Nesta última parte, são abordados editores de texto e recursos de 

tecnologia assistiva (equipamentos e programas), dentre outros aspectos, que também 

interessam ao trabalho com o estudante com DF. 

Dentre as necessidades apresentadas por este grupo de crianças com PC, destacaram-

se as dificuldades de comunicação: crianças não oralizadas, sem fazer uso de CAA, seja por 

não terem sido apresentadas ainda a um dos sistemas de símbolos, seja porque o recurso 

ficava invariavelmente esquecido na mochila (sem uso em casa ou na escola, só nas terapias), 

seja porque faltavam parceiros de comunicação ou símbolos ou contextos para a sua 

implementação dinâmica e funcional. Dificuldades visuais ou cognitivas acabavam por 

dificultar ainda mais o processo.  

Neste ponto cabe ressaltar que não basta imprimir uma série qualquer de símbolos de 

CAA: cada aluno pode requerer um determinado tipo, de um determinado tamanho ou com 

fundo de uma determinada cor, fixado em um determinado tipo de suporte, com um espaço 

específico entre os símbolos, os quais deverão ser apresentados numa determinada 

quantidade, etc. Ao tratar de CAA, Sartoretto et al. (2010, p. 22) discutem ―o que considerar 

ao projetar um recurso‖; apresentam vários sistemas simbólicos (como Bliss, PIC e PCS
83

) e 

mostram a sua utilização (onde, com quem e como); dão exemplos de cartões, pranchas, 

pastas, carteiras, mesas com pranchas, coletes, agendas, calendários, vocalizadores e 

softwares para comunicação.  

E, se o espaço do atendimento educacional especializado é uma das possibilidades 

dessa construção, é importante que se diga que muitos alunos não compreendem de imediato a 

utilização dos símbolos. Antes de chegar ao símbolo propriamente dito, o professor pode ter 

de recorrer a objetos concretos ou parte deles, contornos feitos com a criança a partir desses 

objetos, ou a fotografias, etc. No fascículo sobre surdocegueira e deficiência múltipla da 

coleção citada, há alguns recursos e estratégias para aprendizagem, como o uso de objetos de 
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Foge ao escopo deste trabalho apresentar esses sistemas de símbolos; eles estão explicados e 

ilustrados na referida coleção do MEC, de fácil acesso pela internet. Na AACD o sistema mais 

utilizado era o dos Picture Communication Symbols (PCS), que tinha um grande número de símbolos, 

podia ser colorido e era de fácil compreensão.  
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referência e caixas de antecipação. O sistema de calendários
84

, por exemplo, pode ajudar na 

compreensão das rotinas escolares, no desenvolvimento da comunicação e na construção das 

noções de ―tempo, espaço, ambientes, pessoas e pensamento‖ (BOSCO et al., 2010, p. 15), 

prestando-se muito bem a alunos com DF que precisem desenvolver comunicação. No 

fascículo sobre recursos pedagógicos acessíveis e CAA, Sartoretto et al. (2010) também se 

referem ao sistema de calendários, bem como ao uso de cadernos de comunicação e de 

receitas.  

O caso do sujeito 185, uma adolescente de 15 anos, com PC coreoatetóide, utilizando 

cadeira de rodas e apresentando grande movimentação involuntária, também pode ilustrar a 

importância do atendimento educacional especializado para o estudante com DF. A menina 

aprendeu a usar prancha de CAA com PCS, softwares educacionais e editor de texto, dentre 

outros recursos. Alfabetizada, era capaz de ler um texto e responder sobre ele por meio da 

prancha, empregando também outras estratégias, como apontar letras, respostas escritas ou 

figuras. Mas, de acordo com nossos apontamentos, permanecia em atendimento para 

aprimorar a produção textual: confundia algumas sílabas complexas, privilegiava verbos e 

substantivos na estrutura frasal, não utilizava conectivos nem pontuação.   

Outros entraves, relacionados com condições orgânicas ou psicológicas, foram 

registrados nos relatórios a partir do contato com familiares e sujeitos da pesquisa. Muitos 

casos foram encaminhados para avaliação neurológica (presença de convulsões; pico de ação 

de medicamentos coincidindo com o horário escolar e prejudicando a participação), fisiátrica 

(espasticidade; hipotonia), psicológica (suspeita de maus-tratos; resistência reiterada a 

orientações, como a de matricular o filho na escola), psiquiátrica (suspeita de depressão; 

presença de estereotipias; crianças que, sem motivo aparente, passavam a se morder, arrancar 

os próprios cabelos, bater a cabeça na parede), odontológica (bruxismo; evidência de cáries de 

mamadeira; hábitos deletérios), fonoaudiológica (suspeita de perda auditiva; respiração bucal; 

trocas fonêmicas interferindo na escrita; disartrias; dificuldades de comunicação), 

oftalmológica (baixa visão; suspeita da necessidade de óculos), nutricional, dentre outras.
85

 

Vale dizer que a legislação já referida situa a atenção integral a esses estudantes no âmbito 
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 Tivemos a oportunidade de realizar curso de formação para educadores de pessoas com deficiência 

múltipla e surdocegueira no Instituto Presbiteriano Mackenzie, em 2002, e nosso estágio foi realizado 

na Ahimsa, instituição de referência na área. Muito do que aprendemos utilizamos ao longo dos anos 

no atendimento de pessoas com DF, principalmente acerca da adequação de materiais pedagógicos e 

da importância do registro para o planejamento, acompanhamento e avaliação da aprendizagem. 
85

Todos os casos eram discutidos em equipe minimamente composta por fisiatra, fisioterapeuta, 

terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, assistente social, psicólogo e pedagogo. A medicalização era 

vista com reserva, ministrada em casos extremos, a critério médico.  
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dos direitos, e não na esfera da caridade ou do assistencialismo. Por exemplo, o ECA, 

conforme redação dada pela Lei nº 11.185, de 7 de outubro de 2005, diz o seguinte:  

Art. 11. É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do 

adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e 

recuperação da saúde.  § 1º A criança e o adolescente portadores de 

deficiência receberão atendimento especializado. § 2º Incumbe ao poder 

público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, 

próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação 

(BRASIL, 2005, Título II, Cap. I).  

 

Passando agora a analisar os dados referentes aos 34 sujeitos com mielo desta 1ª 

amostra da pesquisa, observamos no Gráfico 9 que 26 frequentavam classe comum (76,47%) 

em escolas públicas ou privadas; quatro estavam sem escola (11,76%) e quatro estavam em 

atendimento educacional substitutivo à classe comum (11,76%). 

 

 

Gráfico 9 – Perfil dos 34 sujeitos com mielo da 1ª amostra quanto ao tipo de atendimento 
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Fonte: Dados gerados pela pesquisa. 

 

Já o Gráfico 10 mostra que, dos 10 sujeitos com mielo atendidos na educação infantil 

comum, seis (60%) tinham até cinco anos e quatro (40%) tinham de seis a 14; dos 15 sujeitos 

atendidos no ensino fundamental, 14 (93,33%) tinham de seis a 14 anos e um (6,66%) tinha 

16 anos (este era o sujeito que em 2013 soubemos que havia falecido). Por último, havia um 

sujeito no ensino médio que já tinha mais de 18 anos. Esses resultados indicam distorção 

idade/série ou ano escolar ao menos em relação ao sujeito com 16 anos ainda no ensino 

fundamental e para os com mais idade na educação infantil, mas não realizamos este estudo 

para esta 1ª amostra. 
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Gráfico 10 – Distribuição dos sujeitos com mielo atendidos em classe comum por faixa etária 

e ensino  
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Fonte: Dados gerados pela pesquisa 

 

De acordo com nosso arquivo pessoal, os principais entraves enfrentados por esses 26 

sujeitos com mielo ante a escolarização em classe comum, os quais provavelmente 

contribuíram para que buscassem orientação no Setor de Pedagogia de uma instituição 

filantrópica especializada, foram os seguintes: falta de vaga em creche e demora para iniciar 

educação infantil; falta de acolhimento da equipe escolar para a questão do uso de fraldas, que 

não poderia ser descontinuado; falta de acessibilidade nos banheiros (espaço reservado e 

asséptico para o cateterismo e troca de fraldas); acolhimento inadequado em turma de alunos 

mais novos; falta de atenção ao aluno na organização da rotina escolar (considerado ―lento‖, 

―preguiçoso‖ ou ―disperso‖ pela dificuldade na cópia de lousa). Apenas três sujeitos com 

mielo recebiam atendimento educacional complementar à classe comum, sendo que um deles 

foi descrito como reforço, e não como atendimento educacional especializado. No final deste 

tópico, apresentaremos estes casos, bem como os de falta de escola e os de atendimento 

educacional substitutivo à classe comum.  

Dois casos ilustram a necessidade de parceria entre família e profissionais (da saúde, 

educação especial e comum). Um deles, o de uma menina com uma queimadura extensa no 

joelho por desatenção familiar à sua falta de sensibilidade devido à lesão medular por 

mielomeningocele. Outro, o de um menino de 11 anos com surdez bilateral profunda 

associada à mielo enfrentando dois entraves, que deveriam ser previstos e solucionados no 

âmbito da oferta de políticas públicas de educação, para não causar prejuízo ao aluno: 1) 

aparelhado, seu atendimento para aprender Libras era individual, uma vez por semana, na sala 

de recursos de uma escola estadual. Discutir a educação escolar dos surdos e seu atendimento 
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educacional especializado (em seus três momentos didático-pedagógicos: atendimento 

educacional especializado em Libras, ensino de Libras e de Língua Portuguesa, na 

modalidade escrita) foge ao escopo deste trabalho. Mas, independentemente do referencial 

adotado, um estudante que esteja aprendendo a se comunicar numa nova língua deve ter 

parceiros de comunicação nessa língua, inclusive na própria família. No caso em questão, 

nem a mãe conhecia Libras; 2) o estudante havia sido afastado da classe comum a pedido da 

escola, por 15 dias ainda, enquanto aguardava a contratação de um AVE, o que é um 

desrespeito ao seu direito à educação. 

Dentre os sujeitos com mielo, havia também um estudante que foi orientado por nós 

em 2007, quatro anos antes de falecer numa cirurgia. Na época, a família queria encaminhá-lo 

para um centro integrado de educação de jovens e adultos, da RME-SP, pois ele estava 

estudando com uma turma de alunos bem mais jovens. Foi também encaminhado para 

avaliação psicológica, pois estava apresentando o hábito de mutilar com gilete os próprios 

membros que não sentia. Esse caso exemplifica a já referida falta de sensibilidade, decorrente 

de comprometimentos neurológicos advindos da patologia, e a atenção que se deve ter a isso. 

Acompanhamos dois casos de crianças com dois e três anos que tiveram os dedinhos dos pés 

roídos por ratos durante o sono noturno. Como nada sentiram, não se mexeram nem choraram, 

e as famílias só perceberam o problema na manhã seguinte.  

A 1ª amostra também compreendia oito sujeitos com DNM: seis (75%) frequentavam 

classe comum e um (12,5%) frequentava atendimento educacional substitutivo à classe 

comum (em instituição filantrópica especializada); a família do outro sujeito (12,5%) não 

soube dar informações sobre a classe da criança (Gráfico 11). 

 

 

Gráfico 11 – Perfil dos oito sujeitos com DNM da 1ª amostra quanto ao tipo de atendimento 
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Fonte: Dados gerados pela pesquisa. 
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Quanto à distribuição dos seis sujeitos com DNM atendidos em classe comum 

(Gráfico 12), nota-se que um (16,66%) frequentava educação infantil, e os outros cinco 

(83,33%), ensino fundamental. Todos tinham de seis a 14 anos. Não realizamos estudo sobre 

a relação entre idade e série/ano escolar para esta 1ª amostra, mas um estudante de oito anos 

ainda estava na educação infantil, e dois estudantes de 13 anos, de acordo com o APÊNDICE 

C, ainda estavam nos anos iniciais do ensino fundamental.  

 

 

Gráfico 12 – Distribuição dos sujeitos com DNM atendidos em classe comum por faixa etária 

e ensino  
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Fonte: Dados gerados pela pesquisa 

 

 Como entraves enfrentados por esses sujeitos, de acordo com nosso arquivo pessoal, 

identificamos: queixa de desempenho escolar insatisfatório, falta de acessibilidade nos 

banheiros, falta de acolhimento da turma (indisciplina), falta de atenção ao aluno na 

organização da rotina escolar (criança sem força muscular para fazer cópia de lousa), 

necessidade de tecnologia assistiva (lápis jumbo, mais macio e escuro; tesoura adaptada etc.). 

Apenas dois sujeitos com DNM recebiam atendimento educacional complementar à classe 

comum em escolas públicas, ambos descritos pelos familiares como reforço, e não como 

atendimento educacional especializado, o que neste caso significa que a abordagem priorizava 

a ideia de que pudessem acompanhar o ―conteúdo‖ curricular em detrimento de um 

acompanhamento que poderia proporcionar melhor qualidade de vida e maior participação nas 

atividades escolares. Voltaremos no final deste tópico aos casos de atendimento educacional 

complementar à classe comum e aos casos de atendimento educacional substitutivo à classe 

comum. Nenhum sujeito com DNM desta 1ª amostra estava sem escola.  
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 A maioria dos sujeitos com DNM desta 1ª amostra apresentava distrofia muscular de 

Duchenne (DMD), doença progressiva de natureza muscular periférica, razão pela qual, ―a 

priori, não se esperariam alterações nas funções corticais superiores‖; entretanto: 

A observação de que crianças com DMD que apresentam atraso motor e de 

linguagem são exatamente as mesmas que desenvolverão no futuro diversas 

dificuldades acadêmicas nos mais variados domínios da cognição 

proporciona a constatação de que o baixo rendimento intelectual desse grupo 

não se deve apenas a incapacitação motora e transtornos emocionais, mas 

principalmente a alterações precoces do sistema nervoso central. Isso reflete 

a necessidade da criação de estratégias de estimulação pedagógica e 

fonoaudiológica precoces para o grupo de crianças com DMD e atraso 

neuropsicomotor, pois as dificuldades escolares já serão previstas. Para 

professores e educadores, é importante o conhecimento de que, diferente da 

natureza progressiva da fraqueza muscular, o déficit intelectual não se 

acentua com o passar do tempo. Mesmo aqueles mais limitados do ponto de 

vista motor são capazes de executar suas funções superiores. Conforme 

sugerem Hinton et al., algumas estratégias de ensino podem ser úteis para 

minimizar o déficit de memória de curta duração nesses pacientes, tais 

como: uso de frases diretas e curtas, fracionamento de comandos, repetição 

da informação e uso de recursos visuais no processo pedagógico (NARDES 

et al., 2012, p. 15). 

  

Se, por um lado, pesquisas recentes mostram que dificuldades cognitivas podem estar 

presentes nesses casos, por outro, não constituíam o único fator responsável pelo desempenho 

escolar insatisfatório dos sujeitos em questão, uma vez que existiam fatores ambientais 

desfavoráveis, como indisciplina e falta de acessibilidade. Além disso, nem as dificuldades 

motoras (dois sujeitos já estavam em cadeira de rodas) nem as dificuldades cognitivas podem 

justificar o atraso escolar de alguns sujeitos. Mais do que um desrespeito ao direito à 

educação, privar um aluno nessas condições do carinho dos amigos em função de um 

―conteúdo‖ não aprendido parece-nos uma crueldade.  

A 1ª amostra comportava ainda cinco sujeitos com MFC, dentre os quais dois (40%), 

com dez e 13 anos, estavam em classe comum, no ensino fundamental; um sujeito de 15 anos 

(20%) estava sem escola; e sobre dois (40%), com nove e 11 anos, não temos informações 

completas. Quanto aos entraves identificados, foram referidas dificuldades em matemática, 

bem como histórico de retenções. Nenhum deles recebia atendimento educacional 

especializado. O caso do sujeito sem escola será abordado no final deste tópico. 

Já dentre os quatro casos de Leia da 1ª amostra, encontramos três estudantes (75%) 

atendidos em classe comum, sendo um deles em escola privada, todos no ensino fundamental, 

em faixa etária compatível (tinham 12 ou 13 anos). Um dos estudantes recebia atendimento 

educacional complementar à classe comum com ―uma professora de apoio‖. A quarta criança, 

de quatro anos, permanecia sem escola, devido a intercorrências clínicas que a impediam de 
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frequentar a escola. Nos casos de Leia, os principais entraves enfrentados, segundo nosso 

arquivo pessoal, eram de ordem médica. Citemos neste ponto o caso de uma menininha de 

quatro anos, vítima de afogamento em piscina dois anos antes de chegar à instituição, com 

uma lesão cerebral difusa que comprometeu sua visão, fala, audição e movimentos. Nem 

mesmo se alimentar por via oral ela podia. Como vinha tendo pneumonias, passou a ser 

estimulada apenas em casa e ainda não recebera liberação para retornar à escola. Seu caso nos 

lembrou o de uma outra menina, fora do universo da pesquisa, vítima do mesmo problema, 

com a mesma idade, que passou a frequentar a escola de educação infantil que a irmã 

frequentava. Pois foi essa irmã quem primeiro notou que a menina esboçava um leve 

movimento de lábios, como se fosse um sorriso, e mexia os dedos de uma mão, quando a 

professora lhe trazia a boneca no recreio. O que poderia parecer pouco aos olhos de quem a 

visse na escola, significava a primeira demonstração de prazer diante de um brinquedo desde 

o acidente.  

Para crianças como estas, a escola é uma ―aposta‖, um fio de ―vida de criança‖, uma 

alegre esperança numa rotina de aventais brancos. Ramos (2010) nos oferece outro exemplo: 

Mariana chegou à escola com cinco anos e foi matriculada no Jardim II [...] 

Precisava ficar deitada em uma cadeira apropriada, inclusive com suporte 

para a cabeça, que não se mantinha ereta. Não apresentava qualquer 

movimento nos membros inferiores ou superiores. Não falava e tinha 

dificuldade de ingerir alimentos, o que a obrigava a tomar mamadeira. 

Estando incluída com crianças de sua idade, ainda que passivamente, das 

atividades escolares, com três meses, passou a apresentar reações, 

principalmente nas aulas de musicalização. Iniciou movimentos com as 

mãos, tentando balançá-las ao ritmo da música, como faziam as outras 

crianças. Passou também a alimentar-se melhor e a dormir melhor, segundo 

a mãe. Durante todo aquele ano, Mariana apresentou avanços significativos, 

a ponto de começar a balbuciar algumas palavras (RAMOS, 2010, p. 90). 

 

Os casos de atendimento educacional complementar à classe comum e de falta de 

escola serão abordados no final deste tópico. 

 Quanto ao último sujeito da 1ª amostra, aquele cujo diagnóstico ainda estava a 

esclarecer, era atendido numa classe comum de escola estadual, no ensino fundamental, sem 

atendimento educacional especializado.  

Uma vez concluída a análise por diagnóstico, recorremos ao APÊNDICE C e a nosso 

arquivo pessoal para identificar o perfil dos 20 sujeitos da 1ª amostra que se encontravam no 

atendimento educacional substitutivo à classe comum por ocasião da orientação (Quadro 1): 

quatro crianças (20%) na faixa etária da educação infantil (com até cinco anos de idade), 15 

(75%) na faixa do ensino fundamental (com idades de seis a 14 anos) e um sujeito (5%) com 

idade para ensino médio (17 anos). 
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Quadro 1 – Atendimento educacional substitutivo à classe comum dos sujeitos da 1ª amostra 

 

Faixa 

etária 

 

Sujs. Tipo 

de DF 

Idade na 

orientação 

(anos) 

Tipo de 

atendimento  

Procedência 

(município, 

estado) 

Motivos  

Alegados 

0
 a

 5
 a

n
o
s 

149 PC trip. 

esp.  

3 Nunca 

frequentou 

escola. Fazia 

―grupo de 

estimulação‖ 

em 

instituição 

filantrópica 

especializada. 

São Lourenço, 

MG 

A mãe referiu 

intenção de que 

a criança 

iniciasse escola 

regular aos 

quatro anos. 

36 PC 5 Escola 

especial 

conveniada 

com 

município. 

Embu, SP Dificuldades 

visuais e para 

comunicação 

(usava o sorriso 

para sim/ não).  

56 PC dip. 5 Escola 

especial de 

instituição 

filantrópica 

especializada. 

Campo Limpo 

Paulista, SP 

A mãe 

considerava a 

instituição a 

melhor opção 

ante o 

diagnóstico. 

167 Mielo 

LA 

5 Escola 

especial de 

instituição 

filantrópica 

especializada. 

São Carlos, SP Tinha medo de 

perder as 

terapias caso 

matriculasse a 

filha em escola 

regular. 

6
 a

 1
4
 a

n
o
s 

133 Mielo 

T. 

6 Escola 

especial de 

instituição 

filantrópica 

especializada. 

Mogi-Mirim, 

SP 

A pedagoga da 

instituição só 

pretendia dar 

alta depois de 

três anos, 

quando a criança 

já estaria pronta 

para a escola 

comum. 

11 PC 

córeo 

7 Classe 

especial de 

escola 

estadual. 

SP, SP Dificuldades 

visuais e no uso 

de CAA. 

47 PC 7 Classe 

especial 

(3x/semana) 

de escola 

privada + 

instituição 

Santos, SP Fala 

ininteligível; 

pasta de 

comunicação em 

casa; mãe 

fisioterapeuta 
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filantrópica 

especializada. 

achava que a 

filha ―não tinha 

condições‖ para 

classe comum. 

103 PC 

tetra 

7 Atendimento 

educacional 

em 

instituição 

filantrópica 

especializada 

(sem escola). 

Cambé, PR Neurologista 

encaminhou 

a criança para 

escola comum, 

mas a instituição 

onde ela fazia 

terapias 

respondeu que a 

criança ―ainda 

não tinha 

condições‖.  

113 DNM 7 Escola 

especial de 

instituição 

filantrópica 

especializada. 

Pereira 

Barreto, SP 

Começou para 

acompanhar o 

irmão nas 

terapias 

(falecido devido 

à doença). 

135 PC dip. 

esp. 

7 Escola 

especial de 

instituição 

filantrópica 

especializada. 

Cornélio 

Procópio, PR 

Mãe conseguiu 

bolsa em escola 

regular 

acessível, mas 

tinha medo de 

que a criança 

perdesse as 

terapias se 

optasse por ela. 

37 PC 

hemi  

8 Classe 

especial de 

escola 

estadual 

desde a 1ªEF. 

SP, SP Dificuldade 

cognitiva para 

―acompanhar‖ a 

classe comum. 

60 PC 8 Escola 

especial de 

instituição 

filantrópica 

especializada.

após um ano 

de EI. 

Cruzeiro, SP Havia 26 alunos 

na sala regular; 

a mãe achou que 

era muita 

criança. 

110 PC 

hemi  

com 

compo-

nente 

atetóide 

8 Classe 

especial de 

escola 

municipal 

(desde um 

mês antes da 

orientação) + 

instituição 

Presidente. 

Prudente, SP 

Criança 

encaminhada 

após 

confirmação de 

perda auditiva.  
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filantrópica 

especializada. 

174 PC dip. 

esp. 

8 Escola 

especial de 

instituição 

filantrópica 

especializada. 

Passa-Quatro, 

MG 

Segundo 

relatório da 

instituição, a 

criança deveria 

ser incluída 

quando 

terminasse a 

2ªEF, pois seu 

raciocínio era 

lento, tinha 

dificuldade com 

a memorização, 

praxia fina e 

concentração. 

179 Mielo 

T. 

11  Escola 

especial 

conveniada 

com o 

município. 

São Vicente, 

SP 

Professoras do 

ensino comum 

não tinham 

paciência com a 

agitação da 

criança, 

solicitando que 

a avó fosse 

buscá-la com 

frequência. 

87 PC dip. 12  Escola 

especial de 

instituição 

filantrópica 

especializada.

no último 

ano. 

Mogi-Guaçu, 

SP 

Frequentou 1ªEF 

por quatro anos; 

avó atualmente 

satisfeita. 

22 PC 13  Escola 

especial de 

instituição 

filantrópica 

especializada 

desde 

pequena. 

Pirajuí, SP Escola regular 

exigia que a mãe 

ficasse com a 

criança para 

levá-la ao 

banheiro, mas a 

mãe precisava 

trabalhar. 

102 Mielo 

sacral 

13  Classe 

especial de 

escola 

municipal 

desde a 4ªEF 

Peruíbe, SP No seu caderno 

só havia 

rabiscos; não 

acompanhava a 

classe comum. 

163 PC 

hemi  + 

distonia 

13  Classe 

especial de 

escola 

estadual 

SP, SP ―Só rabiscava‖; 

mãe referia ter 

solicitado ajuda 

do Conselho 
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desde a 2ªEF. Tutelar para 

voltar à classe 

comum, sem 

sucesso; 

estudante 

identificava o 

nome escrito. 

1
5
 a

 1
7
 a

n
o
s 

10 PC dip. 

esp. 

17  Mesma 

escola 

especial de 

instituição 

filantrópica 

por dez anos. 

Pindamonhanga

ba, SP 
Só no ano 

anterior à 

orientação as 

atividades de 

alfabetização 

começaram, a 

pedido da mãe, 

que não tirava o 

filho da escola 

especial da 

instituição por 

medo de que ele 

perdesse as 

terapias. 

Legenda: Sujs.: sujeitos; PC: paralisia cerebral; LA: lombar alto; T.: torácico; DNM: doença 

neuromuscular; dip.: diparesia; trip.: triparesia; esp.: espástica; MG: Minas Gerais; SP: São Paulo; PR: 

Paraná; EF: ensino fundamental; EI: educação infantil. Asterisco (*): Nunca frequentaram escola. 

Fonte: Dados gerados pela pesquisa. 

 

 

Das quatro crianças com até cinco anos já em atendimento educacional substitutivo à 

classe comum, três (75%) frequentavam escolas especiais de instituições filantrópicas 

especializadas, e uma (25%), escola especial conveniada com o município − nenhuma criança 

era do município de São Paulo. Três tinham PC (75%), e uma (25%), mielo. Chamou-nos a 

atenção a força das instituições filantrópicas especializadas, tidas como única opção de 

―tratamento‖ por muitas famílias, que acabavam mantendo os filhos sob tais cuidados também 

na esfera escolar, mesmo que as ―limitações‖ motoras e cognitivas constatadas fossem 

mínimas e ainda que a criança não tivesse enfrentado nenhum entrave na classe comum 

(porque jamais estivera numa). A matrícula no atendimento educacional substitutivo à classe 

comum se dava, muitas vezes, pela ―confiança‖ na instituição ou pela ―obediência‖ às suas 

recomendações, sem questionamento acerca da necessidade e até da existência de um 

―especial‖ ou ―diferencial‖ na educação. O que justificaria a matrícula no atendimento 

educacional substitutivo à classe comum de uma criança com mielo (que, aos cinco anos, 

possuía como diferenças o fato de não andar sem ajuda de aparelhos e de continuar usando 

fralda) ao lado de alunos com dificuldades motoras tão acentuadas, que não conseguiam nem 

falar? Por outro lado, a melhor forma de desenvolver a comunicação de um aluno não 
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oralizado seria colocá-lo numa classe de alunos não oralizados para ―fazer atividades 

direcionadas‖ ao suposto incremento de sua comunicação?  

A comunicação é primordial para o processo de ensino e aprendizagem, embora com 

frequência seja negligenciada por profissionais da educação e da saúde ou por seus 

formadores. É um indicador disso o fato de muitos alunos serem encaminhados para terapias 

e/ou para o atendimento educacional substitutivo porque supostamente ―não sabem se 

comunicar‖, sendo desconsideradas as formas de comunicação não verbais e as possibilidades 

de CAA. Numa classe em que todos os alunos estão aprendendo a utilizar suas pranchas, por 

exemplo, pode haver menos estímulo para o uso e aprendizado desse tipo de comunicação.  

Outro aspecto é a necessidade de a prancha ser de fato utilizada rotineiramente na 

comunicação. Se as mães sentem ou interpretam tudo o que o filho deseja, se os professores 

pensam que o aluno está satisfeito e entendendo tudo porque está sempre sorrindo (sem 

contexto) e se a prancha só é utilizada nas terapias, então a chance de essa pessoa desenvolver 

uma comunicação expressiva eficiente é zero. Por comunicação expressiva eficiente não 

entendemos ―responder tudo‖ (pelo olhar, pelo apontar, pelo sorriso, etc.), mas efetiva e 

espontaneamente comunicar sentimentos, contar histórias, explicar fatos da rotina, fazer 

perguntas, inventar estratégias para contar alguma coisa: sobre a gravidez da mãe, sobre o 

cachorrinho que ganhou de aniversário, que teve uma virose, o que quiser! Assim, não 

consideramos comunicação expressiva eficiente meramente atender a solicitações do tipo: 

―Fulano, mostra a mamãe aí na sua pasta!‖ Olhar ou apontar para um símbolo nessas 

condições, em geral, dá mais indícios de um certo condicionamento do que de uma intenção 

comunicativa propriamente dita.  

Vale dizer que a prancha é necessária mesmo quando há gestos previamente 

conhecidos pela família mais próxima: dependendo da situação e do parceiro de comunicação, 

o gesto de ―olhar para cima‖ pode significar alto, olho, avião; ―olhar para a barriga‖ pode 

significar apenas barriga, mas também dor de barriga, fome... Suspeitamos de que falte 

formação nessa área inclusive para os fonoaudiólogos, uma vez que muitos privilegiam 

massagens e exercícios para melhorar a mastigação e a fala em detrimento do trabalho com 

CAA.  

Dos 15 estudantes com seis a 14 anos em atendimento educacional substitutivo à 

classe comum, sete (46,66%) frequentavam escolas especiais de instituições filantrópicas 

especializadas, cinco (33,33%) frequentavam classes especiais de escolas públicas municipais 

ou estaduais (um deles também frequentava instituição filantrópica especializada), um 

(6,66%) frequentava classe especial de escola privada três vezes por semana e instituição 
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filantrópica especializada no contraturno (o que havia de tão especial nesse atendimento que 

até dispensava o estudante de frequentar escola duas vezes por semana?), um (6,66%) 

frequentava escola especial conveniada com município, e um (6,66%) recebia atendimento 

educacional numa instituição filantrópica especializada sem frequentar escola. Este último, de 

sete anos, dentre os sujeitos com PC que frequentavam instituições filantrópicas 

especializadas, era o único que tinha comprometimento motor acentuado nos quatro membros 

(tetraparesia espástica): segundo familiares, um neurologista chegou a encaminhá-lo para uma 

escola regular, mas a instituição alegou que a criança ―ainda não tinha condições‖. Os 

familiares não souberam informar os objetivos do atendimento nem a tecnologia assistiva 

possivelmente ofertada à criança na instituição. Quanto aos demais estudantes com PC, os 

motivos alegados para estarem em atendimento em instituições filantrópicas especializadas, e 

não em escolas regulares, foram: medo de perder terapias (mesmo com bolsa em escola 

privada regular e acessível), excesso de alunos na escola regular, dificuldades do aluno 

(raciocínio lento, memorização, praxia fina e concentração), retenção por quatro anos numa 

1ªEF, exigência da escola de que a mãe (que precisava trabalhar) permanecesse em classe para 

levar a filha ao banheiro. Relacionado a este último motivo, um comentário: é importante 

pensar na formação do ―acompanhante‖ da criança em sala de aula – tanto daquele auxiliar 

que a leva ao banheiro quanto do profissional que serve como escriba, por exemplo, para 

alunos com grande movimentação involuntária. Não basta que as tarefas sejam cumpridas, 

pois é preciso estimular a autonomia e participação do estudante em cada atividade: fazer as 

tarefas por ele não o ajuda. Por outro lado, exigir que pais fiquem dentro da sala de aula com 

o estudante é um absurdo dos mais frequentes, pois é um incômodo para o aluno, que fica 

sempre ainda mais diferenciado, tendo alguém ali para lhe fazer todas as vontades, e um 

desrespeito também ao direito dos pais de ter um período para trabalhar, cuidar dos outros 

filhos e de suas vidas.  

Havia também um sujeito com DNM − aos sete anos, ainda andando e com boa função 

bimanual − que frequentava a instituição desde pequeno, inicialmente para acompanhar o 

irmão, falecido da mesma doença. Quanto aos três sujeitos com mielo: um deles, com seis 

anos, só receberia alta da instituição filantrópica especializada aos nove, quando ficaria 

―pronto‖ para frequentar classe comum (difícil entender por que teria de ―ficar pronto‖ para 

uma escola; mais difícil ainda descobrir como a pedagoga podia prever que isso aconteceria 

em três anos); o segundo, de onze anos, frequentava uma escola especial conveniada com o 

município porque as professoras da classe comum ―não tinham paciência‖ com ele porque era 
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muito agitado; e o último, com 13 anos, tinha menor comprometimento motor (nível sacral), 

sendo capaz de andar sem ajuda de aparelhos. Um trechinho de seu relatório: 

Moram em Peruíbe, a cerca de duas horas de São Paulo. A sra. [nome da 

mãe] informa que  até a quarta série [nome da filha] não sabia ler ou 

escrever. Segundo ela, os professores eram muito desinteressados, e o 

caderno da filha, que se sentava no fundo da sala, ―só tinha riscos‖, até que a 

diretora se deu conta de que o desempenho da menina não era compatível 

com sua idade e a transferiu para uma classe especial em outra escola. 

Segundo a mãe, [nome da filha] está na classe especial com nove crianças de 

sua idade, mas, ―de vez em quando, fica na sala regular‖. Ainda segundo ela, 

a Secretaria de Educação está acompanhando o caso para que, em 2008, a 

menina seja incluída. (Relatório de 08/08/07, sujeito 102.) 

 

Mais adiante, o mesmo relatório informava que a adolescente já estava finalizando o 

processo de alfabetização, tendo sido capaz de ler um texto ―de forma silabada, mas com 

compreensão‖, e de escolher uma palavra com a qual ―formulou e redigiu uma frase, já 

utilizando espontaneamente maiúsculas e pontuação‖. Para as tarefas escolares em sala de 

aula, a estudante nem sequer necessitava de recursos pedagógicos adaptados; quanto ao seu 

desempenho, por que atribuir a ela a ―culpa‖ de não estar aprendendo de forma compatível 

com a idade se estava sendo mantida no fundo da sala e com professores desinteressados? O 

que lhe terá sido ofertado de ―especial‖ na classe especial que não fosse seu direito receber na 

classe comum? Quem poderia afirmar que não estaria bem se tivesse recebido atenção na 

classe comum? Não há garantia de resultados para nenhuma criança, mas sabemos que as 

condições de permanência e para aprendizagem não devem ser desfavoráveis para nenhuma 

delas.  

O último estudante em atendimento educacional substitutivo à classe comum tinha 17 

anos: de acordo com nosso arquivo pessoal, foi por medo de que o filho perdesse as terapias 

que a família deixou-o por dez anos na mesma escola especial da instituição filantrópica 

especializada. Quando ele completou 16 anos, a mãe percebeu que ele se interessava por 

leitura e escrita. Foi então, a seu pedido, que as atividades de alfabetização começaram na 

instituição.  

Os 26 sujeitos da 1ª amostra que estavam fora de escola foram também pesquisados a 

partir do APÊNDICE C e de nosso arquivo pessoal. Os dados gerados foram dispostos no 

Quadro 2.  
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Quadro 2 – Sujeitos da 1ª amostra fora de escola por faixa etária: motivos alegados por 

ocasião da orientação  

 

Faixa 

etária 

Sujs. Idade 

(em anos) 

Tipo de 

DF 

Ano/série em 

que parou 

Procedência 

(município, 

estado) 

Motivos alegados  

0
 a

 5
 a

n
o
s 

173 3 PC dip. * SP, SP  Aguardava início 

em escola 

privada. 

15 4 Mielo * Carapicuíba, 

SP  

Aguardava vaga 

em escola 

privada. 

48 4 PC * SP, SP  Mãe considerava 

o 

desenvolvimento 

da criança 

normal, porque 

ela ―nem andava 

nem falava 

ainda‖. 

Aguardava a 

criança se 

desenvolver para 

colocá-la na 

escola.  

139 4 Leia (após 

TCE) 
* SP, SP  Família muito 

fragilizada após 

lesão cerebral 

difusa por quase 

afogamento em 

piscina: perda das 

habilidades 

motoras, 

sensoriais etc.   

147 4 PC dip. 

esp. 
* SP, SP  Aguardava vaga 

em escola 

privada. 

165 4 Mielo * Guarulhos, 

SP  

Aguardava vaga 

em escola 

municipal. 

30 5 PC tetra * SP, SP  Questão escolar 

em segundo plano 

para a família, 

devido ao quadro 

motor e à baixa 

visão.  

42 5 PC Creche SP, SP  Após seis meses 

ficando o tempo 

todo na creche 

com a criança, a 

continua 

continuação 
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mãe foi orientada 

por instituição de 

assistência a 

pessoas com 

deficiência visual 

a mudar de 

postura, decisão 

com a qual o 

diretor da creche 

não concordou.  

105 5 PC dip. 

esp. 
* SP, SP  Mãe se 

reorganizava para 

cuidar da criança 

após nascimento 

de outro filho.  

129 5 PC córeo * SP, SP  A expectativa era 

por vaga em 

escola especial da 

rede privada; 

desistiu de vaga 

em escola 

municipal após 

ouvir que teria de 

ficar na escola 

com a criança 

porque esta não 

falava e usava 

fralda. Mãe tinha 

outro filho, mais 

novo.   

193 5 PC tetra * SP, SP Aguardava vaga 

em escola 

municipal. 

194 5 PC tetra * SP, SP  Pai resistente à 

inclusão escolar 

da criança. Mãe 

aguardava vaga 

em escola 

municipal.   

6
 a

 1
4
 a

n
o

s 

2 6  PC  * Elói Mendes, 

MG  

Não conseguia 

nem fazer terapias 

por falta de 

transporte (região 

rural, a 20 km de 

Elói Mendes, 

MG). 
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17 6 Mielo * Rolândia, PR  Aguardava vaga 

em escola 

municipal a 30 

km de Londrina, 

PR. 

72 6 PC * Guarulhos, 

SP  

Criança com 

deficiência 

múltipla; a 

expectativa dos 

pais era por vaga 

em instituição 

filantrópica 

especializada. 

146 6 PC dip. * SP, SP  Aguardava vaga 

em escola 

municipal. 

189 6 PC Só frequentou 

escola especial 

conveniada 

com o 

município. 

Embu-Guaçu  Frequentou 

durante dois anos 

uma escola 

especial; pais 

tiraram porque 

uma professora 

nova entregava a 

criança com fome 

e urinada. 

Visitaram escolas 

privadas, mas não 

eram acessíveis.  

192 6 PC tetra * Diadema, SP  Estava 

matriculada numa 

escola municipal, 

em turma com 

trinta crianças, 

uma delas com 

necessidades 

educacionais 

especiais. 

Aguardava 

auxiliar em 19 

dias. Dificuldades 

visuais.  

34 8 PC tetra 2ªEF Guarulhos, 

SP  

Estava 

matriculado em 

escola estadual, 

numa turma com 

30 crianças ―mais 

três de inclusão‖; 

não tiravam a 

blusa da criança 

quando fazia 
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calor, não lhe 

davam suco nem 

o ―material 

escolar do 

governo‖. A 

criança 

convulsionou e a 

mãe decidiu 

deixá-la em casa. 

44 10 PC dip. Só frequentou 

instituição 

especializada. 

São 

Lourenço, 

MG  

Moravam em 

Lambari, MG, 

onde a criança 

frequentava a 

escola de uma 

instituição 

especializada, 

como requisito 

para fazer 

terapias. 

Mudaram-se. 

Fazia dois anos 

que aguardavam 

vaga em escola 

privada. 

53 12 PC EI Santa Rita de 

Cássia, BA 

Em dois anos, a 

criança passou 

por três mudanças 

de escolas e 

estados. A 

expectativa da 

mãe era mudar-se 

novamente, para 

que a criança 

voltasse a estudar 

na escola ―do 

sindicato‖, numa 

turma de 

alfabetização com 

crianças de seis 

anos.  

143 13 Mielo 4ªEF Embu-Guaçu, 

SP  

Estava em escola 

municipal. 

Criança afastou-

se para cirurgia. 

Mãe optou por 

aguardar chegada 

do novo prefeito, 

pois no momento 

a escola não tinha 

trocador para a 
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sondagem. 
1
5
 a

 1
7
 a

n
o
s 

29 15 PC hemi  5ªEF SP, SP  Estava em escola 

municipal. Parou 

por desinteresse, 

aos 12 anos. Não 

ficava na escola, e 

a mãe só 

descobriu no final 

do ano. 

Adolescente 

queria trabalhar, 

mas ―não sabia 

fazer nada‖, não 

estava 

alfabetizado e já 

tinha sido 

acusado de dar 

uma pedrada num 

aluno.  

91 15 MFC 5ªEF Araraquara, 

SP  

Estava em escola 

estadual. Faltava 

transporte; a 

escola não era 

acessível. 

156 16 PC * SP, SP  Mãe referia que o 

filho nunca pôde 

frequentar escola 

porque as escolas 

exigiam que ela 

permanecesse lá 

para trocar fraldas 

e cuidar da 

alimentação. 

1
8
 a

n
o
s 

o
u

 m
a
is

 

191 18 PC córeo 5ªEF Tremembé, 

SP  

Parou por 

desinteresse; 

frequentou até 

5
a
EF em escola 

privada com 

matrícula de 

acordo com a 

idade, mas 

assistindo às aulas 

em turma de 

crianças 

pequenas. 

Legenda: Sujs.: Sujeitos; PC: paralisia cerebral; dip.: diparesia; DNM: doença neuromuscular; Leia: 

lesão encefálica infantil adquirida; TCE: traumatismo crânio-encefálico; EI: educação infantil; EF: 

ensino fundamental; MG: Minas Gerais; SP: São Paulo; PR: Paraná; BA: Bahia. Asterisco (*): Nunca 

frequentaram escola. Fonte: Dados gerados pela pesquisa.  
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Doze sujeitos com até cinco anos estavam fora de escola, dos quais apenas um 

(8,33%) frequentara creche durante seis meses, com a mãe junto. Os demais aguardavam vaga 

em escolas privadas (três sujeitos: 25%), municipais (três sujeitos: 25%) ou especial da rede 

privada (um sujeito: 8,33%); esperavam pelo próprio desenvolvimento (um sujeito: 8,33%) ou 

pela iniciativa dos familiares (três sujeitos: 25%). Os dados gerados apontam para a falta de 

acolhimento a essas crianças e familiares, seja porque lhes faltava orientação acerca da 

importância da escola para o desenvolvimento infantil, seja porque não havia vagas, seja 

porque faltavam auxiliares ou cuidadores que pudessem lhes garantir boas condições de 

atendimento escolar sem a presença de familiares. O quadro gera ainda mais perplexidade 

quando constatamos que em sua maioria eram sujeitos procedentes do próprio município de 

São Paulo (capital do estado e cidade brasileira mais influente do ponto de vista econômico no 

âmbito nacional) ou de proximidades (Guarulhos ou Carapicuíba, que ficam a 21,2 e 34 km de 

São Paulo, respectivamente).   

Dez sujeitos de seis a 14 anos estavam fora de escola, três (30%) com dez anos ou 

mais. Motivos alegados pelos familiares: falta de transporte para chegar à escola (um sujeito: 

10%), falta de vaga em escola municipal (dois sujeitos: 20%), falta de vaga em instituição 

filantrópica especializada (um sujeito: 10%), falta de auxiliar (dois sujeitos ou 20%: o 

primeiro, com seis anos, apresentava tetraparesia espástica e não demonstrava atenção visual 

ou fazia seguimento nem de balão laminado inflado; o segundo, dois anos mais velho, 

apresentava o mesmo comprometimento motor), falta de vagas em novas escolas após 

mudança da família (dois sujeitos: 20%), falta de trocador para sondagem na escola (um 

sujeito: 10%). Um sujeito (10%), de seis anos, já havia frequentado uma escola especial, de 

onde tinha sido retirado após dois anos porque uma professora nova o entregava à família com 

fome e urinado. Os pais já haviam buscado escolas privadas em seu município, a 49 km do 

município de São Paulo, mas não eram acessíveis. A criança não era oralizada. Durante a 

orientação, demonstrou algumas de suas preferências, como pelas músicas do programa 

televisivo Cocoricó, dando indícios de que estava ―presa‖ naquele corpinho com deficiência, 

necessitando urgentemente de recursos para o incremento de sua comunicação.  

 Três sujeitos de 15 a 17 anos estavam fora de escola, embora tivessem idade para 

cursar ensino médio. Um deles (sujeito 29 do APÊNDICE C), com habilidades motoras para 

andar, falar e escrever (apresentava hemiparesia, com nível de comprometimento motor 

considerado leve para PC, permitindo a marcha e boa função com uma das mãos), havia 

abandonado a escola aos 12 anos, na quinta série de uma escola municipal paulistana, 
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portanto já apresentando distorção idade/série, por iniciativa própria, sem que os familiares se 

dessem conta. Por ocasião da orientação, referiu desejo de trabalhar, mas, segundo a mãe, não 

tinha capacitação, não estava alfabetizado e apresentava comportamento agressivo. O segundo 

adolescente, com MFC, tinha a mesma idade que o primeiro (15 anos) e havia abandonado a 

escola estadual em que estudava também na quinta série, por falta de transporte e de 

acessibilidade. Já o terceiro adolescente, com PC, jamais frequentara escola, mesmo residindo 

no município de São Paulo, porque, segundo a mãe, as escolas exigiam que ela permanecesse 

com o filho para higiene e alimentação. 

 O último sujeito sem escola, com PC e grande movimentação involuntária (PC com 

coreoatetose), tinha 18 anos e frequentara escola privada até a quinta série, matriculado de 

acordo com a idade, mas assistindo às aulas em turma de crianças mais jovens. Parou por 

desinteresse, de acordo com nossos registros, sem ser alfabetizado ou receber recursos 

pedagógicos adaptados na escola. 

O alto índice de sujeitos sem escola ilustra o desrespeito aos direitos da pessoa com 

DF. Havia até mesmo pessoas aguardando vaga em escolas privadas e especializadas! A 

educação é direito público subjetivo, dever do Estado e da família (OLIVEIRA, 1999, 2007; 

COHEN, 1999; FÁVERO, 2004). Nem esta última pode negligenciar o direito de uma criança 

a frequentar escola, o que configuraria crime de abandono intelectual. Esses casos indicavam, 

também, pontos de insuficiência do sistema público: apesar de garantidos pela legislação, de 

acordo com os relatos familiares, faltavam vagas escolares, transporte adaptado, auxiliar de 

vida escolar e acessibilidade.  

Por ocasião das orientações, perguntávamos se o sujeito em classe comum recebia 

algum outro atendimento educacional. As respostas foram registradas nos relatórios e 

relacionadas no Quadro 3. Embora esses atendimentos, realizados por professores, fossem 

considerados complementares ao trabalho desenvolvido em classe comum, em sua maioria 

não eram especializados, contrariando a recomendação da PNEE-EI (BRASIL, 2008b), que 

assevera para o público-alvo da educação especial:  

Dentre as atividades de atendimento educacional especializado são 

disponibilizados programas de enriquecimento curricular, o ensino de 

linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização e tecnologia 

assistiva. Ao longo de todo o processo de escolarização esse atendimento 

deve estar articulado com a proposta pedagógica do ensino comum 

(BRASIL, 2008b). 
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Quadro 3 – Atendimentos educacionais complementares à classe comum dos sujeitos da 1ª 

amostra 

 

Sujs. Idade 

(em 

anos) 

Tipo de DF Procedência 

(município, 

estado) 

Tipo 

de 

escola 

Atendimento 

em classe 

comum 

Atendimento 

educacional 

complementar 

5 13 DNM Diadema, SP EE 3ª série do EF Reforço 

14 13 DNM 

 

Guanambi, 

BA 

P 2ª série do EF Psicopedagogia 

21 11 PC dip.  Guarulhos, 

SP 

P 1ª série do EF Reforço 

38 7 Mielo Cruzeiro, SP MU 1ª série do EF Reforço 

59 10 PC Guarulhos, 

SP 

EE 4ª série do EF Sala de recursos 

75 7 Mielo  Diadema, SP MU EI Terapias em 

instituição; 

acompanhamento 

pelo Cais
86

 

76 10 PC dip.  Carapicuíba, 

SP 

EE 3ª série do EF Reforço 

83 8 PC tetra São José do 

Rio Preto, 

SP 

EE 1ª série do EF Reforço 

88 11 PC hemi Embu, SP P 5º ano do EF Reforço + Profa. 

Particular 

93 10 DNM  SP, SP EE 4ª série do EF Reforço 

123 7 PC Tabapuã, SP MU ? Sala de recursos 

125 12 PC SP, SP MU 5ª série do EF Sala de recursos, 

referida como 

Sapne 

138 12 Leia SP, SP P 4ª série do EF Kumon 

144 6 Leia  Cachoeiro de MU 1º ano do EF Professora de 

                                                 
86

 O Cais é o Centro de Atenção à Inclusão Social da Secretaria Municipal de Educação de Diadema, 

SP.  
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Itapemirim, 

ES 

apoio 

157 11 Mielo  Arapongas, 

PR 

MU 2º ano do EF Sala de recursos 

(Libras em EE) 

Legenda: Sujs.: Sujeitos; DF: deficiência física; PC: paralisia cerebral; dip.: diparesia; DNM: doença 

neuromuscular; Leia: lesão encefálica infantil adquirida; BA: Bahia; SP: São Paulo; PR: Paraná; ES: 

Espírito Santo;  EE: escola estadual; MU: escola municipal; P: escola privada; EF: ensino 

fundamental; EI: educação infantil. Fonte: Dados gerados pela pesquisa. 

 

É possível constatar pelo Quadro 3 que o atendimento educacional complementar à 

classe comum mais frequente, segundo os familiares declararam, era o reforço
87

, presente em 

sete dos 15 casos relatados (46,66%), em escolas estaduais, municipais e da rede privada de 

vários municípios do estado de São Paulo (Diadema, Guarulhos, Cruzeiro, Carapicuíba, São 

José do Rio Preto, Embu, São Paulo). 

O documento do Ministério Público Federal ―O acesso de alunos com deficiência às 

escolas e classes comuns da rede regular‖ (BRASIL, 2004b), que contém uma análise da 

legislação de educação especial, pronuncia-se contra o reforço ao tratar do atendimento 

educacional especializado:  

Na visão inclusiva, não se segregam os atendimentos escolares, seja dentro 

ou fora das salas de aula e, portanto, nenhum aluno é encaminhado a salas de 

reforço ou aprende a partir de currículos adaptados. É uma ilusão pensar que 

o professor consegue predeterminar a extensão e a profundidade dos 

conteúdos a serem construídos pelos alunos, assim como facilitar as 

atividades para alguns, porque de antemão já prevê a dificuldade que possam 

encontrar para realizá-las. Na verdade é o aluno que se adapta ao novo 

conhecimento e só ele é capaz de regular o seu processo de construção 

intelectual (BRASIL, 2004b). 
 

 

                                                 
87

No Resumo Técnico do Censo Escolar − 2012, o reforço (em matemática ou português) aparece 

listado conjuntamente às seguintes atividades complementares: letramento e alfabetização; futebol e 

futsal; danças, brincadeiras, jogos não estruturados, recreação/lazer, festas etc.; banda, fanfarra, 

percussão; artes marciais (taekwondo, jiu-jitsu, judô, karatê etc.); leitura e teatro; pintura, grafite, 

desenho, escultura, colagem, desenho gráfico, mosaico etc.; voleibol, basquetebol, handebol, basquete 

de rua, natação; informática e tecnologia da informação (Proinfo); capoeira; outra categoria de arte e 

cultura; canto coral; horta escolar e/ou comunitária; outra categoria de esporte e lazer; xadrez 

tradicional e xadrez virtual; leitura e produção de texto; línguas estrangeiras e indígenas; rádio escolar. 

Segundo análise do Inep, ―Em relação à atividade complementar, cabe o destaque à atividade de 

acompanhamento pedagógico/reforço escolar em matemática, que, em 2009, ocupava a 20ª posição em 

número de matrículas e, em 2012, encontra-se na primeira posição, com um crescimento de 85,4% em 

relação a 2011‖ (BRASIL, 2013a, p. 22). 
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Alguns outros serviços inespecíficos foram referidos nesta 1ª amostra: atendimento 

com professora de apoio; atendimento com psicopedagoga
88

; professora particular; aulas pelo 

método Kumon
89

. Reiteramos que não eram atendimentos educacionais especializados para o 

estudante com DF, ainda que de alguma forma pudessem ter efeito complementar ao trabalho 

desenvolvido em classe comum. Não nos foi possível (nem era nosso objetivo) descrever tais 

serviços, que foram apenas citados nos relatórios. 

Não nos parece prudente afirmar que nenhum aluno possa ser beneficiado pelo reforço 

escolar ou por outro atendimento complementar não especializado: há alunos, por exemplo, 

cuja maior dificuldade está nas faltas que apresentam (por intercorrências clínicas, cirurgias 

etc.), de forma que geralmente são beneficiados quando o professor lhes ensina a matéria que 

ainda não viram. Porém, o atendimento não especializado, sozinho, dificilmente dará uma 

resposta adequada às necessidades educacionais especiais de alguns alunos. Nesta 1ª amostra, 

por exemplo, havia três alunos com DNM que, além do fato de não estarem alfabetizados 

(embora tivessem de 10 a 14 anos), já estavam perdendo a força muscular até para o 

movimento de escrita e, por terem uma doença degenerativa, logo necessitariam de recursos 

pedagógicos adaptados, como um teclado de tamanho reduzido com caneta para digitação (o 

que diminuiria a amplitude de movimentos necessária), teclado virtual, mouses adaptados, 

acionadores por piscar de olhos ou outros. Os alunos com PC também não pareciam bem 

assistidos: alguns não tinham fala inteligível e precisavam urgentemente de CAA; um, 

inclusive, apresentava tetraparesia espástica, necessitando de recursos pedagógicos adaptados 

para leitura e escrita, uso de computador, dentre outras possibilidades. Dificuldades auditivas 

                                                 
88

 O relato era de um ―acompanhamento com uma psicopedagoga do Cetep‖, sem outros detalhes. 

Pensamos  inicialmente tratar-se do Centro Territorial de Educação Profissional do Sertão Produtivo 

(Cetep), criado em abril de 2009, fazendo parte da ―[...] política pública do Governo da Bahia, que 

visa ampliar racionalmente a oferta de cursos técnicos profissionalizantes a partir da consulta aos 

diversos agentes sociais em seus territórios de identidade, visando ao desenvolvimento e à 

sustentabilidade destes‖. O Cetep em questão pertence a uma rede de outros 26 centros territoriais 

localizados em diversos pontos do estado. Disponível em: 

<http://www.direc24.com.br/unidades_escolares_ver.php?cod=16>. Acesso em: 11 jun. 2013. Porém, 

a política foi criada em 2009, e a orientação ocorreu em 2005. Pensamos então tratar-se da rede de 

escolas privadas chamada Cetep, mas obtivemos a informação de que esta também foi criada em 

2009.
88

 O método Kumon foi elaborado em 1958, pelo ―[...] professor de matemática Toru Kumon, 

[que] criou um material didático auto-instrutivo, para que o filho estudasse sem depender dos 

ensinamentos de alguém e orientou-o conforme o ritmo de aprendizagem dele. [...] hoje o método 

Kumon está presente nos cinco continentes. É aplicado em 47 países no mundo, para mais de quatro 

milhões de alunos.‖ (Disponível em: < http://www.kumon.com.br/web/index.php?id_canal=22>. 

Acesso em: 13 abr. 2013. 

 
 

http://www.direc24.com.br/unidades_escolares_ver.php?cod=16
http://www.kumon.com.br/web/index.php?id_canal=22
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e visuais também foram identificadas, conforme vimos quando reportamos os entraves, e 

exigiam estratégias específicas.  

Importante lembrar que não basta apenas avaliar a dificuldade: é preciso enfrentá-la, 

até para que a avaliação em si não se torne um entrave. O sujeito 138 foi atropelado ainda na 

educação infantil e, como consequência, teve uma Leia. Ficou três anos em atendimento 

educacional especializado na AACD. Passou em orientação aos 12 anos, quando estava na 4ª 

série: andava, verbalizava, estava alfabetizado, suas dificuldades práxicas estavam 

minimizadas. A escola privada, certamente com a intenção de descobrir outras formas de 

trabalhar com ele, encaminhou-o para uma avaliação fonoaudiológica e psicopedagógica 

numa clínica particular. O resultado que observamos foi desastroso: uma lista de rótulos, 

segredo sobre a revolucionária possibilidade de intervenção, e uma família absolutamente 

fragilizada após tantas conquistas inimagináveis logo após o atropelamento.  

De qualquer forma, os relatos familiares sobre os atendimentos educacionais 

complementares (privados ou públicos) habitualmente foram vagos e semelhantes. Os pais 

não pareciam ter clareza sobre seus objetivos. As ―atividades mais individualizadas‖, que 

muitas vezes pareciam se configurar como reforço ou aula particular, e não atendimento 

educacional especializado, eram recebidas por eles como atenção e acolhimento aos filhos. 

Depositar nesse atendimento toda a expectativa de aprendizagem do estudante parece-nos um 

erro tão crasso quanto abrir mão de um atendimento que de fato complemente o da classe 

comum. A base deve ser a classe comum. Parece-nos que, em relação ao aluno com 

necessidades educacionais especiais, a maior dificuldade do professor da classe comum é 

planejar como ensinar, ao passo que, para o professor da educação especial, o maior desafio é 

planejar o que ensinar que de fato complemente o atendimento na classe comum. Ganham 

ambos, e principalmente o estudante, na abordagem colaborativa. Em outros termos: 

Há uma diferença entre a atuação do professor da sala comum e a do 

professor do atendimento educacional especializado. Enquanto o primeiro 

ocupa-se do ensino dos conhecimentos acadêmicos, o segundo identifica as 

possíveis barreiras impostas pela deficiência e pelo meio e disponibiliza 

recursos e estratégias para que este aluno consiga participar, por meio da 

ampliação de sua comunicação e intervenção no meio, dos vários desafios à 

aprendizagem na escola. Os trabalhos desses professores são 

complementares e exigem deles uma estreita parceria (SARTORETTO et 

al., 2010, p. 55). 

 

Mas se cabe aos professores esse planejamento, cabe ao Estado prever e garantir 

condições para isso: formação, tempos, espaços e recursos. Já em relação aos pais, o enorme 

esforço (físico e psicológico) que fazem para que o filho com DF chegue à escola e nela 
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permaneça deveria correr por conta do poder público: transporte, acessibilidade arquitetônica, 

auxiliar de vida escolar para cuidados com higiene e alimentação, auxiliar pedagógico que 

facilite a participação do aluno nas várias atividades escolares, etc. Trata-se de um direito dele 

previsto na CF/88, dentre outros documentos. Por outro lado, a organização da rotina da 

criança em casa com atividades interessantes, local e horário de estudos, ler com e para a 

criança, incentivar sua autonomia, acompanhar e valorizar o que está aprendendo na escola, 

ouvi-la, conversar sobre seus sentimentos, estimular a sua comunicação são (alguns dos) 

deveres (e prazeres) dos famíliares. 

Nesta 1ª amostra, houve também relatos de atendimento educacional complementar 

em sala de recursos (numa escola estadual de Guarulhos, SP; e numa escola municipal de 

Tabapuã, SP) e em Sapne (para um sujeito que estudava em escola municipal de São Paulo, 

SP)
90

; aula de Libras numa sala de recursos de uma escola estadual de Arapongas, Paraná (o 

sujeito estudava numa escola municipal); terapias ou atendimento educacional especializado 

em instituições especializadas filantrópicas conveniadas (que se configuravam como centros 

de atendimento educacional especializado).  

A análise dos serviços de apoio à classe comum referidos pelos sujeitos da 1ª amostra 

indicou a exiguidade da oferta, tanto quantitativa quanto qualitativamente, o que pareceu 

contribuir para que esses sujeitos e familiares deslocassem-se pelo país na expectativa de 

encontrar atendimento educacional especializado ―de qualidade‖.  

Caracterizamos, então, os 142 sujeitos da 1ª amostra pela sua procedência por ocasião 

da orientação na instituição; mais especificamente, quisemos demonstrar a enorme distância 

que boa parte deles percorreu para chegar ao município de São Paulo. Independentemente de 

qualquer julgamento acerca da qualidade dos serviços disponibilizados, chama-nos a atenção 

o fato de os sujeitos viajarem por tantas horas, em sua maioria em peruas ou ônibus da 

prefeitura de suas cidades, para receber atendimento. Como mostra a Figura 2, 83 sujeitos 

residiam em outros municípios ou estados. Para além de qualquer possível esforço das 

instituições não governamentais especializadas para ampliar suas redes de atendimento, o que 

sobressai neste cenário é a escassez de serviços públicos considerados ―de qualidade‖, tanto 

na saúde quanto na educação. Aliás, embora fuja ao propósito desta pesquisa focalizar o 

atendimento prestado nas instituições filantrópicas especializadas, o profissional que trabalha 

                                                 
90

 Essas salas de atendimento educacional especializado, em 2013, são denominadas Saai. De acordo 

com a Portaria nº 2.496 (SÃO PAULO, 2012), ―[...] devem ser entendidas como espaços organizados 

para a realização do atendimento educacional especializado, em caráter complementar ou suplementar, 

aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento – TGD e altas 

habilidades/superdotação, que dele necessitar‖. 
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em locais como a AACD sabe que é preciso manter o bom senso e orientar a busca de 

atendimento para o mais próximo possível do local de residência das famílias, pois há aquelas 

que impulsivamente se prontificam a abandonar emprego, casa, família, amigos, para se 

mudar para perto da instituição ou a viajar semanal ou até diariamente para a cidade para que 

o sujeito com deficiência faça terapias, sem sequer considerar o tempo que elas vão durar (até 

serem substituídas por orientações periódicas). Apesar da distância, pela experiência da 

equipe e as condições precárias de atendimento encontradas na região de origem do sujeito, 

muitas vezes a instituição se configurava realmente como a melhor opção. Nesses casos, o 

máximo que podíamos fazer era concentrar diferentes consultas e orientações num mesmo 

período, otimizando a periodicidade com a qual o sujeito e seus familiares teriam de retornar. 

Como já registrado, dentre os 142 sujeitos da 1ª amostra da pesquisa, 59 residiam no 

município de São Paulo por ocasião da orientação na instituição e 83 eram procedentes das 

seguintes regiões: 44 municípios do estado de São Paulo (totalizando 66 sujeitos); um 

município do Pará (um sujeito); três da Bahia (três sujeitos); sete de Minas Gerais (oito 

sujeitos), um do Espírito Santo (um sujeito) e quatro do Paraná (quatro sujeitos). Para chegar 

à AACD, os sujeitos procedentes dos outros municípios de São Paulo percorreram de 20 a 

628 km (Diadema e Pereira Barreto, respectivamente); os sujeitos procedentes de Minas 

Gerais percorreram de 243 a 907 km (Delfim Moreira e Pirapora, nesta ordem); os sujeitos 

procedentes do Paraná percorreram de 476 a 577 km (Cornélio Procópio e Arapongas); o 

sujeito procedente do Espírito Santo percorreu 833 km (Cachoeiro de Itapemirim); os sujeitos 

procedentes da Bahia percorreram de 1.358 a 1.777 km (Guanambi e Santa Rita de Cássia); o 

sujeito procedente do Pará percorreu 2.943 km (desde Belém). Assim, os 83 sujeitos da 1ª 

amostra que não residiam no município de São Paulo viajaram de 20 a 2.943 km
91

 para chegar 

ao município e passar por orientação.  
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 Distâncias rodoviárias disponíveis no website: <br.distanciacidades.com/> . Acesso em: 11 jun. 

2013.  
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Figura 2 – Procedência fora do município de São Paulo e número de sujeitos: 1ª amostra da 

pesquisa  

 

Fonte: Dados gerados pela pesquisa. 

 

Finalizando a análise dessa 1ª amostra da pesquisa, buscamos concentrar-nos nos 

dados gerados sobre alfabetização. A sondagem sobre a alfabetização condicionava-se ao 

planejamento de alguma proposta pedagógica na instituição ou à necessidade de obter dados 

para conversar com as equipes escolares de origem dos estudantes. Não obstante, alguns 

números nos pareceram interessantes − principalmente considerando o fato de que alguns 

documentos nacionais revelam ideais de alfabetização que vêm se fortalecendo há alguns 

anos, como o da Alfabetização na Idade Certa: assegurar que todas as crianças estejam 

alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do terceiro ano do ensino fundamental
92

.  

A Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010 (BRASIL, 2010), fixou as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o ensino fundamental de nove anos e estabeleceu, no art. 30, que 

os três anos iniciais do ensino fundamental devem assegurar a alfabetização e o letramento, 

bem como o desenvolvimento da língua portuguesa e de outras áreas, como artes e 

                                                 
92

 O atual Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005, foi aprovado em 25 de junho de 2014, fora do 

recorte temporal desta pesquisa, e por isso não foi abordado por ela. Porém, a título de nota, vale dizer 

que sua meta 5 é a alfabetização de todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do ensino 

fundamental; uma das estratégias enumeradas para esse objetivo é apoiar a alfabetização das pessoas 

com deficiência, considerando suas especificidades. 

PA: um município (1) 

SP: 44 municípios (66) 

PR: quatro municípios (4) 

ES: um município (1) 

BA: três municípios (3) 

MG: sete municípios (8) 



164 

 

    

 

matemática. Estabeleceu ainda que haja continuidade na aprendizagem, levando em conta os 

prejuízos que a repetência pode causar no ensino fundamental como um todo e, 

particularmente, na passagem do primeiro para o segundo ano de escolaridade e deste para o 

terceiro.  

Alguns dados oficiais sobre a alfabetização de estudantes com menos de nove anos de 

idade: 

Entre 2000 e 2010, a taxa de analfabetismo no Brasil, até os oito anos de 

idade, caiu 28,2%, com variações entre os estados da federação, alcançando 

uma taxa de alfabetização média de 84,8% (IBGE 2010). Apesar deste 

avanço, constata-se no mesmo Censo (IBGE 2010) que há variações 

regionais importantes, chegando a taxa de analfabetismo a 27,3% na região 

Norte e 25,4% no Nordeste. Cabe ressaltar, entretanto, que os dados 

utilizados pelo IBGE para apurar estas taxas são provenientes de uma 

pergunta simples, feita ao informante do domicílio recenseado: ―a criança 

sabe ler e escrever?‖. Esta pergunta não reflete o que entendemos por 

alfabetização, indica que o problema é mais amplo e manifesta-se em 

diferentes intensidades em todo o país (BRASIL, 2012, p. 19)
 
.
93

 

 

Mesmo considerando uma concepção restrita de alfabetização, posta a serviço de 

verificar apenas se o estudante compreendia o sistema alfabético de escrita, sendo capaz de ler 

e escrever textos simples sobre temáticas que lhes fossem familiares, os dados gerados com 

base em nosso arquivo pessoal de relatórios foram preocupantes. Nessa 1ª amostra de 

pesquisa, dos 65 sujeitos com nove anos ou mais
94

, apenas 23 estavam alfabetizados por 

ocasião da orientação.  

Quanto ao tipo de DF, localizamos dois sujeitos alfabetizados com Leia; dez sujeitos 

com PC (inclusive um com coreoatetose, sobre o qual já discorremos); seis sujeitos com 

mielo; um sujeito cujo diagnóstico não estava fechado; dois sujeitos com DNM; e dois 

sujeitos com MFC. Esses resultados evidenciam a possibilidade de aprendizagem nos diversos 

tipos de DF e a importância de se investir na educação, independentemente do laudo médico e 

das características físicas da pessoa.     

Quanto ao tipo de atendimento escolar, identificamos 15 sujeitos alfabetizados 

frequentando classes comuns públicas; cinco sujeitos em classes comuns privadas; dois 

sujeitos sem escola e apenas um sujeito (de 13 anos, com mielo) em classe especial pública. A 

julgar por esses resultados, ponto positivo para a classe comum, em detrimento das escolas 

das instituições filantrópicas especializadas, que não contabilizaram nenhum sujeito 

alfabetizado nesta 1ª amostra.  

                                                 
93

 O livreto do MEC (2012) sobre o Pacto de Alfabetização na Idade Certa está disponível em: 

<http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/pacto_livreto.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2014. 
94 

O Pacto é para que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos; em nossa pesquisa, 

consideramos nove anos como idade-limite.  

http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/pacto_livreto.pdf
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Uma última informação: no website do MEC, localizamos um caderno de formação 

para alfabetizadores dedicado à educação especial, relacionado ao Pacto de Alfabetização na 

Idade Certa, cujos objetivos são:  

 

[...] compreender e desenvolver estratégias de inclusão de crianças 

com deficiência visual, auditiva, motora e intelectual, no cotidiano da 

sala de aula; criar um ambiente alfabetizador, que favoreça a 

aprendizagem das crianças em espaços comuns; conhecer a 

importância do uso de jogos e brincadeiras no processo de apropriação 

do sistema alfabético de escrita, analisando jogos e planejando aulas 

em que os jogos sejam inclusivos, aplicados como recursos didáticos 

(BRASIL, 2012, p. 5).  

 

 

Foge ao escopo desta pesquisa analisar este material, mas não podemos deixar de abrir 

um parêntese para comentar o seguinte excerto:  

 

Antes de iniciar o trabalho pedagógico, devemos conhecer os recursos 

disponíveis na escola, desde as condições de acessibilidade física, como 

rampas, banheiros adequados, sinalizações; assim como os recursos que 

auxiliam a mobilidade do aluno, como cadeiras de rodas e corrimões. Além 

disso, como bem enfatizam Sartoretto e Bersch (2010), devemos pensar nos 

materiais pedagógicos adequados, como lápis e canetas ajustados à condição 

do aluno, alfabeto móvel, pranchas com letras e palavras, computadores, 

teclados e mouses acessíveis, acionadores, órtese de mão funcional para 

escrita e digitação, ponteiras de boca ou cabeça. E se não houver esses 

recursos? Uma questão importante já mencionada é que alguns recursos 

podem ser elaborados pelo professor. Dessa forma, não precisamos esperar 

que as tecnologias assistivas apareçam em nossas salas. Podemos 

confeccionar materiais interessantes e acessíveis e compartilhar com os 

nossos colegas, como as pranchas em material emborrachado e jogos 

(BRASIL, 2012, p. 11-12, grifo nosso).  

 

 

Concordamos, sim, com a possibilidade de, após verificar os recursos disponíveis na 

escola (frequentemente escassos), o professor preparar materiais pedagógicos para o seu 

aluno. Mas ―alguns recursos podem ser elaborados pelo professor‖... E os outros?! As 

recomendações do MEC deveriam incluir o ―caminho das pedras‖ para se obter cada recurso. 

Os recursos teriam de ser previamente conhecidos pelo professor, estudados, e só então 

testados com o aluno. Depois, aquele(s) que fosse(m) avaliado(s) positivamente para o aluno 

em questão teria(m) de ser disponibilizado(s) rapidamente para ele, em todos os tempos e 

espaços escolares necessários, e até mesmo fora da escola (para as lições de casa, por 

exemplo). Os professores da classe comum e os pais teriam de participar desse processo. O 
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AVE ou cuidador também. Em suma, realmente não deveríamos ―precisar esperar‖ que as 

tecnologias assistivas ―aparecessem‖ em nossas salas! Mas faltou informar que o estudante 

com DF tem direito à tecnologia assistiva necessária, ao atendimento educacional 

especializado, a materiais, a professores bem formados (não só a distância, mas com 

laboratório) e atualizados, que para isso devem poder contar com órgãos públicos (Cefai, 

Cape, por exemplo) e redes de apoio (BENDINELLI, 2012). Não é justo contar apenas com a 

boa vontade do professor! Não pense o professor que dispor do equipamento mais caro do 

mundo vai ajudá-lo em todos os momentos: ele deve, sim, ser criativo. Mas, até para saber 

criar, tem de ter acesso a uma formação continuada adequada. Criatividade, sim: mas 

improvisação permanente, precariedade, jamais!  

 

 

 

4.2 Perfil dos sujeitos da 2ª amostra da pesquisa  

 

 

 

Neste item apresentamos o perfil dos sujeitos da 2ª amostra da pesquisa, ou seja, os 

resultados obtidos concernentes aos 52 sujeitos que, assim como na época da orientação na 

AACD, continuavam a residir no município de São Paulo em abril de 2013, quando suas 

trajetórias escolares foram resgatadas por telefone. No Capítulo 5, sistematizamos e 

discutimos essas trajetórias. Por ora, com base na análise dos dados gerados e registrados nos 

Instrumentos de Pesquisa A e B, identificamos o perfil desses sujeitos em termos de: tipo de 

DF, sexo, faixa etária em 2013, tipo de atendimento escolar recebido e de escola frequentada 

em 2013.  

Os 52 sujeitos da 2ª amostra da pesquisa pertenciam às seguintes clínicas ou 

apresentavam os seguintes tipos de DF: 1) clínica de PC (29 sujeitos ou 55,76%); 2) clínica de 

Mielo (16 sujeitos ou 30,76%); 3) clínica de DNM (um sujeito ou 1,92%); 4) clínica de MFC 

(três sujeitos ou 5,76%); 5) clínica de Leia (dois sujeitos ou 3,84%); 6) por último, havia um 

sujeito (1,92%) cujo diagnóstico estava a esclarecer
95

, conforme mostra o Gráfico 13. 

 

 

 

 

 

                                                 
95

 Ver nota de rodapé 76. 
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Gráfico 13 – Clínicas especializadas dos 52 sujeitos da 2ª amostra 
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Fonte: Dados gerados pela pesquisa. 

 

Quanto ao sexo, esta 2ª amostra apresentava 33 meninos e 19 meninas, o que significa 

63,4% de meninos, indicando que também na DF, de forma semelhante ao que ocorre na 

deficiência intelectual (SOUZA, 2005; GONZALEZ, 2013), pode haver prevalência de 

meninos, independentemente de diagnósticos exclusivamente masculinos, como seria o caso 

se todos os sujeitos tivessem distrofia muscular de Duchenne (Gráfico 14).  

 

Gráfico 14 – Perfil dos 52 sujeitos da 2ª amostra quanto ao sexo 

19

33

Meninas

Meninos

 
Fonte: Dados gerados pela pesquisa. 

 

Para classificar os 52 sujeitos da 2ª amostra quanto à idade, concebemos faixas etárias 

correspondentes às das etapas da educação, da mesma forma que para a 1ª amostra da 

pesquisa: 1) até cinco anos; 2) seis a 14 anos; 3) 15 a 17 anos; 4) 18 anos ou mais. Porém, em 
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vez de considerarmos a idade com a qual cada sujeito foi orientado (como fizemos para a 1ª 

amostra), consideramos a idade que cada sujeito completava em 2013, ano em que 

aconteceram as entrevistas por telefone, sem levar em conta os meses. Em 1989, nasceu o 

sujeito mais velho da amostra, e em 2006, o mais jovem. Assim, em 2013, por ocasião das 

entrevistas por telefone, a 2ª amostra tinha 29 sujeitos (55,76%) de seis a 14 anos, 12 sujeitos 

(23,07%) de 15 a 17 anos e 11 sujeitos (21,15%) com 18 anos ou mais
96

, como mostra o 

Gráfico 15. 

 

Gráfico 15 – Número de sujeitos da 2ª amostra por faixa etária em 2013 

29

12

11 6 a 14 anos

15 a 17 anos

18 anos ou mais

 

Fonte: Dados gerados pela pesquisa. 

 

Esses números deveriam corresponder ao número de sujeitos em cada etapa de ensino, 

mas, assim como na amostra anterior, isso não ocorreu, pois alguns sujeitos estavam no 

atendimento educacional substitutivo à classe comum ou fora de escola. Outros apresentavam 

defasagem idade/série, estudo que, no capítulo seguinte, realizamos para esta 2ª amostra. Dos 

29 sujeitos de seis a 14 anos de idade, 22 (ou 75,86%) estavam no ensino fundamental (quatro 

estavam fora de escola sem terem terminado o ensino médio e três recebiam atendimento 

educacional substitutivo à classe comum); dos 12 sujeitos com 15 a 17 anos de idade, sete (ou 

58,33%) estavam no ensino médio (três estavam no ensino fundamental e dois estavam fora 

de escola sem terem concluído o ensino médio); e, por último, dos 11 sujeitos com 18 anos ou 

mais, apenas três (27,27%) haviam concluído o ensino médio (um ainda cursava o ensino 

médio e sete estavam fora de escola sem terem terminado o ensino médio). Nesta 2ª amostra, 

                                                 
96

 Optamos por criar a faixa etária ―18 anos ou mais‖ apenas para marcar quantos estavam fora da 

idade de escolaridade obrigatória, mas vale lembrar a possibilidade de EJA para estudantes com 15 

anos ou mais que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na 

idade própria. 
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não havia alunos na educação infantil nem na EJA em 2013. A Tabela 4 apresenta os dados 

gerados sobre o atendimento escolar desses sujeitos.   

 

Tabela 4 – Número de sujeitos da 2ª amostra em cada tipo de atendimento escolar por faixa 

etária em 2013 

 
 

Faixas 

etárias 

(anos) 

ETAPAS  EJA Atendimento 

educacional 

substitutivo 

à classe 

comum 

Fora de 

escola sem 

conclusão 

do EM 

Concluíram 

EM 

TOTAL 

EI EF EM 

6 a 14  - 22 -  3  4 - 29 

15 a 17  - 3 7 - - 2  - 12 

18 ou 

mais 

- - 1 - - 7 3 11 

TOTAL - 25 8 - 3 13 3 52 

Legenda: EI (educação infantil); EF (ensino fundamental); EM (ensino médio); EJA (educação de 

jovens e adultos). Fonte: Dados gerados pela pesquisa.  

 

 

Nesta 2ª amostra, havia, portanto, 33 sujeitos em classe comum (63,46%), três sujeitos 

em atendimento educacional substitutivo à classe comum (5,76%), 15 sujeitos ou 28,84%  

sem escola (treze que não haviam concluído o ensino médio e dois que já haviam concluído o 

ensino médio, mas não frequentavam educação superior) e um sujeito que já estava na 

faculdade (1,92%). Quanto ao tipo de escola, 12 ou 23,07% eram da rede privada (incluindo 

uma escola de instituição filantrópica especializada e uma faculdade) e 25 ou 48,07% eram 

das redes públicas (12 municipais e 13 estaduais). Nenhuma escola foi frequentada por mais 

de um sujeito.  

Finalizando, foi possível observar que esta 2ª amostra da pesquisa era composta 

predominantemente por meninos, pertencentes à clínica de PC, na faixa etária correspondente 

à do ensino fundamental, em classe comum de escola pública.  

No próximo capítulo, complementando o estudo das trajetórias escolares, 

apresentaremos, em relação a 2013: 1) os casos de atendimento educacional complementar ou 

substitutivo à classe comum e os casos de sujeitos fora de escola; 2) para os sujeitos que 

frequentavam classe comum, apresentamos entraves que podem ter dificultado ou atrasado 

sua progressão escolar; 3) o estudo da relação entre idade e série/ano; 4) os casos de sujeitos 

alfabetizados com nove anos ou mais por tipo de DF e por tipo de atendimento escolar 

(público/privado, comum/especial).  
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5 SISTEMATIZAÇÃO E DISCUSSÃO DAS TRAJETÓRIAS ESCOLARES DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA  

 

 

As trajetórias escolares sistematizadas e discutidas nesta pesquisa são as dos 52 

sujeitos com DF residentes no município de São Paulo, com os quais foi possível entrar em 

contato por telefone em 2013, atualizando e complementando os dados gerados nas 

orientações. Trata-se da 2ª amostra da pesquisa. Inicialmente, estes sujeitos foram 

classificados por idade, conforme o Quadro 4.  

 

Quadro 4 – Sujeitos da 2ª amostra da pesquisa classificados por idade 
 

Nascimento
97

 Idade em 2013 Sujeitos* 

1989 24 1 (20) 

1990 23 1 (55) 

1992 21 1 (57) 

1993 20 1 (97) 

1994 19 3 (112, 150, 154) 

1995 18 4 (25, 31, 39, 145) 

1996 17 3 (6, 7, 82) 

1997 16 3 (28, 63, 81) 

1998 15 6 (18, 65, 66, 115, 134, 151) 

1999 14 6 (4, 23, 45, 62, 73, 186) 

2000 13 9 (24, 26, 33, 35, 89, 131, 137, 142, 

155) 

2001 12 2 (12, 54) 

2002 11 2 (40, 95) 

2003 10 2 (114, 140) 

2004 9 5 (120, 153, 158, 160, 162) 

2005 8 1 (177) 

2006 7 2 (130, 187) 

*Os números entre parênteses correspondem aos números dos sujeitos no APÊNDICE C. Fonte: 

Dados gerados pela pesquisa.  
 

                                                 
97

 O ano de 1991 não foi considerado porque nenhum sujeito desta pesquisa nasceu nesse ano. 



171 

 

    

 

Conforme os procedimentos metodológicos anteriormente descritos, os sujeitos desta 

2ª amostra de pesquisa foram agrupados, de acordo com idade, tipo de DF e semelhanças na 

trajetória escolar, para facilitar a discussão. As trajetórias escolares, por sua vez, foram 

sistematizadas e transformadas em ―mapas‖, como veremos agora.  

 

 

 

5.1 Primeiro grupo: sujeitos fora de idade de escolaridade obrigatória  

 

 

 

O primeiro grupo constituiu-se pelos 11 sujeitos que completaram 18 anos ou mais em 

2013 (fora de idade de escolaridade obrigatória), ou seja, nascidos de 1989 a 1995. Em 1989, 

nasceu o sujeito mais velho da amostra. Eles foram reagrupados pelos tipos de DF 

encontrados: PC, DNM, Leia e diagnóstico a esclarecer. Depois, em cada subgrupo, reunimos 

as trajetórias escolares semelhantes, de acordo com o tipo de atendimento escolar ofertado, 

para discussão.  

 

 

5.1.1 Trajetórias escolares dos sujeitos com PC do 1º grupo 

 

 

 

Sujeito 25 - Sistematização 

 Sexo masculino; nascido em 1995; tem PC (diparesia espástica). 

 2003: aos oito anos, inicia 1ªEF na escola municipal Ⓐ. 

 2003-2010: cursa 1ªEF a 8ªEF na mesma escola. 

 2011-2012: cursa 1ºEM e 2ºEM na escola estadual Ⓐ; no final de 2012, esta escola 

fecha e o estudante é transferido para a escola estadual Ⓑ. 

 Frequentou atendimento educacional especializado oferecido por uma instituição 

especializada; segundo ele, ―uma criança que tremia‖ ajudava-o na escola.  

  2013: aos 18 anos, cursa o 3ºEM na escola estadual Ⓑ. 
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Sujeito 25-PC 

     1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

     - - - - - - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- 1ªEF 

MU

Ⓐ 

2ªEF 

MU

Ⓐ 

3ªEF 

MU

Ⓐ 

4ªEF 

MU

Ⓐ 

5ªEF 

MU

Ⓐ 

6ªEF 

MU

Ⓐ 

7ªEF 

MU

Ⓐ 

8ªEF 

MU

Ⓐ 

1º 

EM 

EEⒶ 

2º 

EM 

EEⒶ 

3º 

EM 

EE

Ⓑ 

Legenda 

EF – ensino fundamental; EM – ensino médio; MU – escola municipal; EE – escola estadual  

      – classe comum de escola pública  

       – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

 

Sujeito 31- Sistematização 

 Sexo masculino; nascido em 1995; tem PC (diparesia espástica). 

 Por ocasião da orientação, em 2005, a queixa materna era não conseguir escola para o 

filho. 

 2007: aos 12 anos, inicia 1ªEF numa escola pública (familiar não soube informar se 

municipal ou estadual). 

 2007-2009: cursa os três primeiros anos do ensino fundamental na mesma escola, até 

que sua mãe falece; então, aos 14 anos, deixa a escola.  

 2013: aos 18 anos, continua sem escola; o pai informa que ―o Cefai está vendo a 

possibilidade de ele cursar 5ªEF‖. O rapaz fala bem; não escreve, mas conhece as 

letras do próprio nome. 

 

 

Sujeito 31-PC 

     1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

     - - - - - - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- - - - - 1ªEF 

? 

2ªEF 

? 

3ªEF 

? 

- - - - 

Legenda 

EF – ensino fundamental; ? – dados incompletos (familiar não soube informar).  

      – classe comum de escola pública  

      – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 
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Sujeito 112 - Sistematização 

 Sexo masculino; nascido em 1994; tem PC (hemiparesia). 

 2002: aos oito anos, inicia educação infantil na escola municipal Ⓐ. 

 2003: inicia 1ªEF aos nove anos na escola estadual Ⓐ, onde estuda até a 4ªEF (em 

2006). 

 2007: deveria cursar a 5ªEF, mas na prática fica na 1ªEF na escola estadualⒷ (nem é 

oferecida 5ªEF nessa escola, série que ele nunca chegou a cursar na prática).  

 2008-2010: é transferido para a escola municipal Ⓑ, uma escola em que são 

oferecidos ensino fundamental e educação complementar. A mãe não soube informar 

que séries cursou. Segundo ela, sempre frequentou turmas menos avançadas do que as 

correspondentes à sua idade e matrícula, pois o filho ―só rabiscava, não conseguia 

acompanhar as outras turmas‖; por outro lado, tinha medo de que crianças mais velhas 

batessem nele, razão pela qual sempre consentiu que estudasse com os pequenos. No 

início, havia uma professora que tirava o estudante da sala de aula, junto com outras 

―crianças com dificuldade‖, e o ensinava. A mãe referiu que o estudante adorava essa 

professora. Mas logo ocorreu aquilo que chamou de ―o pior problema de sua vida‖: a 

supervisora de ensino soube e impediu que o atendimento continuasse a ocorrer. 

―Tinham de ver a necessidade da pessoa! Pronto: ele não aprendeu mais nada.‖ Ainda 

segundo ela, não poderia levá-lo para atendimento educacional especializado no 

contraturno, nem na escola nem na instituição especializada, devido ao trabalho.  

 2010: pela idade, aos 16 anos, no meio do ano, é transferido para a escola estadual Ⓒ, 

onde é oferecido apenas ensino médio. Segundo a mãe, estaria numa 8ªEF, mas essa 

série não era oferecida na escola em questão. Ela relata que o filho ficava perdido na 

escola, sem saber para onde ir nas trocas de salas.   

 2012: no final do ano, aos 18 anos, devido à idade, tem de deixar a escola.  

 2013: aos 19 anos, alguns dias após a entrevista telefônica, deve iniciar atividades de 

iniciação profissional numa instituição filantrópica. Não foi alfabetizado. 
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Sujeito 112-PC 

    1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

    - - - - - - - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EI 

MU 

Ⓐ 

1ªEF

EE 

Ⓐ 

2ªEF

EE 

Ⓐ 

3ªEF

EE 

Ⓐ 

4ªEF

EE 

Ⓐ 

1ªEF

EE 

Ⓑ 

? 

MU 

Ⓑ 

? 

MU

Ⓑ 

? 

MU

Ⓑ → 

1ºEM 

EEⒸ 

2º 

EM 

EEⒸ 

3º 

EM 

EEⒸ 

- 

Legenda 

EI – educação infantil; EF – ensino fundamental; EM – ensino médio; MU – escola municipal; EE – 

escola estadual; ? – dados incompletos (familiar não soube informar).  

      – classe comum de escola pública  

      – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

 

Sujeito 97- Sistematização 

 Sexo feminino; nascida em 1993; tem PC (diparesia espástica).  

 2007: aos 14 anos, recém-chegada do Uruguai, inicia 7ªEF na escola municipal Ⓐ. 

 2007-2009: cursa 7ºEF ao 9ºEF. 

 2010-2012: cursa o ensino médio na escola estadual Ⓐ junto com um curso 

profissionalizante de técnico em Administração na rede privada. 

 Em 2007, por ocasião da orientação, a mãe queria ―um laudo que orientasse a escola‖ 

sobre o que fazer com sua filha ―PC, anoréxica, disléxica e com discalculia‖.  

 2013: aos 20 anos, está no primeiro ano do curso de Filosofia de uma universidade 

privada, com bolsa de 50%.  

 

 

Sujeito 97-PC  

   1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

   - - - - - - - - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- - - - - 7ºEF 

MU

Ⓐ 

8ºEF 

MU

Ⓐ 

9ºEF 

MU

Ⓐ 

1º 

EM 

EEⒶ 

2º 

EM 

EEⒶ 

3º 

EM 

EEⒶ 

ES 

Legenda   
EF – ensino fundamental; EM – ensino médio; EE – escola estadual; MU – escola municipal; ES – 

educação superior (faculdade privada) 

              – classe comum de escola pública  

              – classe comum de escola privada 

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 



175 

 

    

 

Sujeito 57 - Sistematização 

 Sexo feminino; nascida em 1992; tem PC. 

 2001: aos nove anos, inicia 1ªEF na escola Ⓐ da rede privada. 

 2001-2004: faz 1ªEF a 4ªEF na mesma escola. 

 2005: faz uma grande cirurgia ortopédica; o pai deixa o emprego em outro estado para 

acompanhar a filha e fica muito fragilizado com o pós-operatório, solicitando 

orientação em 2006. Por razões financeiras, a menina não retorna à escola Ⓐ. 

 2006: passa a frequentar a escola Ⓑ da rede privada, a 100 metros de sua residência, 

onde cursa até o 3ºEM. 

 2012: conclui o ensino médio. 

 Alfabetizou-se. Utiliza letra cursiva. 

 2013: aos 21 anos, por ter mais irmãos que também estudam e por dificuldades de 

transporte, fica o tempo todo em casa, sem nenhuma perspectiva de novos cursos ou 

trabalho. 

 

 

 

Sujeito 57-PC 

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

  - - - - - - - - - 1ºEF 

Ⓐ 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2ºEF 

Ⓐ 

3ºEF 

Ⓐ 

4ºEF 

Ⓐ 

5ºEF 

Ⓐ 

6ºEF 

Ⓑ 

7ºEF 

Ⓑ 

8ºEF 

Ⓑ 

9ºEF 

Ⓑ 

1ºEM 

Ⓑ 

2ºEM 

Ⓑ 

3ºEM 

Ⓑ 

- 

Legenda   
EF – ensino fundamental; EM – ensino médio  

              – classe comum de escola privada 

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

Sujeito 145 - Sistematização 

 Sexo masculino; nascido em 1995; tem PC (diparesia espástica). 
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 2006: aos 11 anos, inicia na escola municipal Ⓐ em classes comum e especial, 

concomitantemente. Mas, como ela não era acessível, ele acaba evadindo e fica sem 

escola durante sete meses.   

 2007: inicia numa escola municipalⒷ, mas a sala tinha tantos alunos, que a mãe 

solicita transferência. Foram então avisados de que ele seria transferido para uma outra 

escola municipal: aguardaram um mês pela vaga, e nada. Procuraram uma diretoria de 

ensino; então conseguiram vaga numa classe especial ―de primeira série‖ na escola 

estadual Ⓐ. Só foi possível agendar o Atende
98

 três vezes por semana. A escola exigia 

que a mãe ficasse com o estudante dentro da sala, pois havia treze alunos com graves 

comprometimentos, e a professora não dava conta sozinha. A mãe referiu até preferir 

dessa forma, pois havia um garoto de 18 anos na sala com ―problemas mentais‖ que 

agredia fisicamente os demais alunos. 

 Na orientação, em 2008, o estudante diz que a professora não deixa que ele aprenda a 

ler e escrever ―porque a mão não obedece‖; pede que eu converse com ela sobre o uso 

de letras móveis. Para surpresa dos pais, diz que quer ser médico. 

 2010: sua mãe falece; e, aos 15 anos, o menino deixa a escola. 

 2013: aos 18 anos, continua sem escola. 

 

 

Sujeito 145-PC 

     1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

     - - - - - - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- - - - 1ªEF 

MU

Ⓐ 

EEⒶ EEⒶ EEⒶ EEⒶ - - - 

Legenda   
EF – ensino fundamental; EE – escola estadual; MU – escola municipal  

              – classe comum de escola pública  

              – classe especial de escola pública 

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

                                                 
98

 ―O Serviço de Atendimento Especial (Atende), criado pelo decreto 36.071, de 9 de maio de 1996, é 

uma modalidade de transporte porta a porta, gratuito, com regulamento próprio, oferecido pela 

Prefeitura do Município de São Paulo, destinado às pessoas portadoras de deficiência física com alto 

grau de severidade e dependência, impossibilitadas de utilizar outros meios de transporte público. O 

gerenciamento é feito pela SPTrans e sua operação compete às empresas de transporte coletivo do 

município de São Paulo.‖ Disponível em: < 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/servicos/index.php?p=3620>. Acesso 

em 12 jun. 2013. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/servicos/index.php?p=3620
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Sujeito 39 - Sistematização 

 Sexo masculino; nascido em 1995; tem PC (diparesia). 

 2002: aos sete anos, inicia na classe especial de uma escola estadualⒶ. 

 2002-2012: frequentou a mesma classe especial até deixar a escola devido à idade, aos 

17 anos.   

 2005: por ocasião da orientação, a mãe estava apreensiva ante a possibilidade de ter de 

matricular o filho em outra escola em 2006, uma vez que, segundo ela, ―as crianças 

mais velhas já estão [estavam] sendo encaminhadas e já não houve primeira série este 

ano‖. Informou que era uma classe de alfabetização com nove crianças, mas que havia 

uma mocinha de 18 anos que já teria de ir para outra escola. Referia muita troca de 

professores.  

 Trecho do relatório: ―[pareceu-me] uma criança curiosa e agitada, concentrando-se 

numa atividade proposta desde que estimulado diretamente; se eu perguntava algo à 

mãe e ela passava a responder, ele logo se levantava para explorar a sala. Interessou-se 

por um brinquedo de encaixes para crianças pequenas, mas que não o manteve 

entretido por muito tempo. Não obstante, aceitou todos os materiais propostos, 

explorando-os sobretudo com a mão esquerda; a mão direita, salvo solicitação minha 

em contrário, permaneceu em abandono, sob a mesa. [O sujeito 39] pareceu ouvir bem 

a fala e enxergar tudo o que lhe foi mostrado (estava de óculos). Verbalizou pouco, 

respondendo por palavras, sem a construção de frases; apresentou fala infantilizada e 

sialorreia. [...] sua mãe informou que toma regularmente três medicamentos [...], 

estando controladas as crises convulsivas‖. 

 2013: A mãe relata com tristeza que ―não deram histórico escolar e não houve 

formatura‖. Questionada sobre o que havia de ―especial‖ na classe especial e sobre o 

uso de computadores na escola pelos alunos, a mãe respondeu: ―a aula de informática 

tinha dez alunos por computador‖. Diz ainda que o filho nunca se alfabetizou. No final 

do ano, em 2012, a escola solicitou que fosse transferido para uma quinta série ou para 

uma oficina. A mãe desde então procura oficina para que o jovem, agora com 18 anos, 

se ocupe. 
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Sujeito 39-PC 

     1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

     - - - - - - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EEⒶ EEⒶ EEⒶ EEⒶ EEⒶ EEⒶ EEⒶ EEⒶ EEⒶ EEⒶ EEⒶ - 

Legenda   
EE – escola estadual  

              – classe especial de escola pública 

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

 

Discussão 

Os sujeitos deste subgrupo, em 2013, tinham de 18 a 21 anos.  

Os sujeitos 25, 31, 112 e 97 estudaram sempre em classe comum de escolas públicas. 

O sujeito 57 também estudou sempre em classe comum, só que da rede privada. Já os sujeitos 

145 e 39 cursaram basicamente classe especial de escola pública. O sujeito 145, em 2006, 

chegou a cursar, concomitantemente, classe comum e especial (o que não é permitido pela 

legislação), mas não havia acessibilidade, então ele acabou abandonando a escola e ficando 

sete meses fora dela. Depois de enfrentar falta de vaga e de transporte, foi colocado na classe 

especial de uma escola estadual em que não havia nenhum cuidador, razão pela qual a mãe era 

obrigada a ficar em sala com ele. Desde que ela morreu, em 2010, o estudante não voltou à 

escola. Por sua vez, o sujeito 39 frequentou a mesma classe especial dos sete aos 17 anos.    

 Quanto ao acesso e progressão, somente o sujeito 112 cursou educação infantil – um 

único ano. Os sujeitos 25, 112 e 57 alcançaram o 3ºEM; e o sujeito 97, de nacionalidade 

uruguaia, que só entrou em escola pública brasileira no 7ºEF, chegou à educação superior. Era 

uma menina ―PC, anoréxica, disléxica e com discalculia‖, segundo a mãe, que queria um 

―laudo que orientasse a escola‖. Embora fuja ao escopo deste trabalho discutir anorexia 

(distúrbio alimentar), ou mesmo dislexia e discalculia, faremos algumas considerações tendo 

em vista a estudante em questão, que, segundo diagnóstico médico, apresentava PC.  

A primeira é que a definição de dificuldades de aprendizagem, entre as quais se situam 

as dislexias e discalculias, não é consensual. Segundo Fonseca (2007, s/p): 

Trata-se de um tema de reflexão interdisciplinar complexa, exatamente 

porque o sujeito (aluno, estudante, formando, etc.) quando aprende uma 

dada tarefa (ler, escrever, contar, pensar, etc.) apresenta uma combinação 

única e original de talentos (áreas fortes) e de vulnerabilidades (áreas fracas), 

ou seja, um perfil de aprendizagem muitas vezes não detectável pelos 

instrumentos de diagnóstico habitualmente mais utilizados. Os próprios 

testes formais de inteligência (que apuram o Quociente Intelectual − QI) não 
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são suficientes para identificar dificuldades de aprendizagem, pois há 

crianças e jovens superdotados, com QIs superiores à média, que revelam 

dislexias, disgrafias e discalculias, ou sejam, dificuldades específicas na 

aprendizagem. 
 

A segunda observação é que existem axiomas ou parâmetros de definição sobre 

dificuldades de aprendizagem, dentre os quais dois nos interessam mais especialmente. O 

primeiro diz que o estudante deve estar num sistema de ensino ―de qualidade‖, pois as 

dificuldades de aprendizagem:  

Ocorrem num contexto educacional adequado, com condições e 

oportunidades de ensino suficientes, ditas eficientes, consequentemente, não 

atípicas ou irregulares, isto é, sugerem que a criança ou o jovem está, ou foi, 

integrado num sistema de ensino adequado para a maioria, quer no 

ajustamento do currículo, quer na competência pedagógica e instrucional dos 

professores. Caso contrário, as dificuldades de aprendizagem podem refletir 

dificuldades de ensino ou dispedagogia (FONSECA, 2007, s/p). 
 

 

O segundo axioma é o fato de a presença de deficiência ser um fator de exclusão para 

dificuldades de aprendizagem:  

A criança ou o jovem e o jovem com dificuldades de aprendizagem não 

aprendem normalmente ou harmoniosamente, mas não são portadores de 

deficiência visual, auditiva, mental, motora ou socioemocional, nem as 

dificuldades de aprendizagem podem resultar, ou emergir, num contexto 

social de privação afetiva, de miséria, de pobreza, de abandono ou 

desvantagem socioeconómica ou socioafetiva (FONSECA, 2007, s/p). 
 

Assim, levando em conta o fato de as condições de ensino e aprendizagem no sistema 

público de ensino brasileiro ainda não serem consideradas ideais pela literatura especializada 

e o fato de a referida estudante ter DF, ouvimos com reserva sua classificação como disléxica 

e discalcúlica.  

Independentemente disso, entendemos que o ato educativo não pode faltar nem ao 

estudante equivocadamente enquadrado nas classificações nosológicas nem àquele que recebe 

um diagnóstico médico acertado. Informações sobre diagnóstico são bem-vindas se iluminam 

os caminhos do professor na remoção de barreiras à aprendizagem e o auxiliam no 

planejamento e execução do ensino, mas não devem constituir entrave na inclusão escolar. O 

importante é que a escola sempre procure buscar estratégias para garantir a aprendizagem, 

lembrando que o sujeito não pode ser desqualificado como aprendente por ter ou não DF. 

Neste sentido, consideramos pertinente o questionamento de Santana (2010, p. 56): ―Qual a 

medida da importância de um laudo médico no contexto escolar, se o espaço é destinado à 

aprendizagem?‖  
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Bautheney (2011, p. 37) fornece elementos para essa discussão na tese Transtornos 

de aprendizagem: quando "ir mal na escola" torna-se um problema médico e/ou psicológico. 

A autora analisa, ancorada em referencial foucaultiano, relatórios de educadores e 

profissionais da saúde sobre estudantes com supostas dificuldades de aprendizagem, 

mostrando a ―[...] circulação do discurso psicológico/médico em meios escolares, [a qual 

produz e acentua] o esvaziamento do ato educativo‖. Emprega as expressões ―transtornos de 

aprendizagem‖, ―distúrbios de aprendizagem‖, ―problemas de aprendizagem‖, ―déficit de 

aprendizagem‖ e ―dificuldades de aprendizagem‖, sem maiores distinções, com a intenção de 

assinalar que, ―com um linguajar mais ‗científico‘ ou mais ‗comum‘, todas remetem a um 

problema que residiria apenas no aluno, e indicam que algo lhe falta e/ou não funciona 

‗adequadamente‘‖(BAUTHENEY, 2011, p. 31). 

No caso em questão, a estudante enfrentou todos os rótulos que lhe foram atribuídos e, 

independentemente de laudo médico, não apenas teve acesso ao ensino médio, como foi 

aprovada no vestibular e, em 2013, estava cursando Filosofia. 

Ainda com relação à progressão, chama-nos a atenção o caso do estudante 112, que 

sempre frequentou turmas menos avançadas do que as correspondentes à sua idade e 

matrícula, pois ―só rabiscava‖. Segundo a mãe, o filho estava se beneficiando de atendimento 

educacional no turno, mas a supervisora de ensino proibiu que continuasse. No contraturno, 

para atendimento educacional especializado, a mãe não podia levá-lo, pois trabalhava. Que 

fazer em casos como este? Talvez seja necessário, para garantir o direito ao atendimento 

educacional especializado, dar condições de acesso (transporte) e permanência 

(AVE/cuidador) para que o aluno chegue antes à escola ou saia posteriormente dela; ou, 

então, pensar em atendimento educacional especializado domiciliar; ou, ainda, prever na 

legislação trabalhista algum tipo de redução da jornada diária ou licença especial para que os 

familiares possam atender às necessidades desses alunos. E, por falar em permanência, temos 

aí vários exemplos da importância do AVE/cuidador: dois estudantes (31 e 145) que só 

conseguiram estudar enquanto suas mães estavam vivas; o caso do estudante 25, sempre 

ajudado por outro aluno ―que tremia‖ (talvez tivesse uma ataxia?); e também exemplos da 

falta de perspectivas para vidas tão jovens: a estudante 57, que, por falta de acessibilidade 

tinha menos possibilidades do que seus irmãos para fazer novos cursos ou trabalhar; o 

estudante 145, que um dia quis ser médico e, com a morte da mãe, não conseguiu nem mesmo 

voltar à escola; e o estudante 39, que deixou a escola para buscar uma oficina ―para se 

ocupar‖, sem receber atenção, festa ou certificação. 
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O que justificaria o fato de um estudante (112) cursar um ano de educação infantil, 

1ºEF, 2ºEF, 3ºEF, 4ºEF... E depois retroceder, numa segunda escola estadual, para o 1ºEF? 

Depois ele saiu desta escola e foi para uma municipal, onde ficou três anos. No final deste 

último ano, foi então promovido, pela idade, para o 1ºEM; no ano seguinte, para o 2ºEM; e, 

por fim, para o 3ºEM! A matrícula era feita de acordo com a idade, conforme a legislação, 

mas ele era convidado a assistir às aulas com alunos mais novos.      

Alguém poderia dizer: a DF comprometia demais os movimentos desses sujeitos! Não: 

todos eram oralizados, tinham diparesia ou hemiparesia, habilidades motoras básicas para as 

tarefas escolares. Então, alguém argumentaria: ―Estariam melhor no atendimento educacional 

substitutivo à classe comum‖. Por que, então, o estudante 39, após onze anos de classe 

especial, nem mesmo estava alfabetizado? 

 

 

5.1.2 Trajetória escolar do sujeito com DNM do 1º grupo 

 

 

Sujeito 20 - Sistematização 

 Sexo feminino; nascida em 1989; atendida na clínica de DNM (Strumpell Lorraine, 

obesidade e diabetes). 

 1996: aos sete anos, inicia 1ªEF na escola estadual Ⓐ. 

 1996 a 1999: cursa 1ªEF a 4ªEF na mesma escola e é retida na 4ªEF. 

 2000: cursa 4ªEF pela segunda vez na mesma escola.  

 2001 a 2003: é transferida para uma classe especial (da mesma escola estadual Ⓐ). 

 2004: fica meio período letivo diário numa 3ªEF, ainda na mesma escola.  

 2005-2012: como já estudou dois anos na 4ªEF, é promovida para a 5ªEF e transferida 

para a escola estadual Ⓑ, onde estuda até o 3ºEM (não havia 5ªEF na escola anterior). 

 Em 2005, por ocasião da orientação, a estudante não queria aceitar o uso de lupa na 

escola, que, segundo o ortoptista, poderia lhe trazer maior conforto visual. Após 

avaliação funcional, seu uso foi flexibilizado até que (e se) ela própria sentisse essa 

necessidade.  

 Alfabetizou-se. Utiliza letra cursiva
99

.  

 2013: aos 24 anos, concluiu o ensino médio em 2011 e pensa em fazer faculdade. 

                                                 
99

 Assinalamos a habilidade para escrever com letra cursiva não por valorizá-la em detrimento da letra 

de forma ou do texto digitado, mas para dar uma ideia da coordenação motora fina da estudante. 
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Sujeito 20-DNM 

           1989 

           - 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

- - - - - - 1ªEF 

EEⒶ 

2ªEF 

EEⒶ 

3ªEF 

EEⒶ 

4ªEF 

EEⒶ 

Retida 

4ªEF 

EEⒶ 

 

EE

Ⓐ 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EEⒶ EEⒶ 3ªEF 

EEⒶ 

5ªEF 

EEⒷ 

6ªEF 

EEⒷ 

7ªEF 

EEⒷ 

8ªEF 

EEⒷ 

1ºEM 

EEⒷ 

2ºEM 

EEⒷ 

3ºEM 

EEⒷ 

- - 

Legenda   
EF – ensino fundamental; EM – ensino médio; EE – escola estadual  

              – classe comum de escola pública.  

              – classe especial de escola pública 

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

 

Discussão 

O caso em questão é curioso para pensar o trabalho em equipe na educação especial. 

Para a simples indicação de uma lupa podem contribuir o fisiatra, o neurologista, o 

oftalmologista, o ortoptista, o psicólogo, o terapeuta ocupacional... Mas, lá no final, no 

momento do uso da lupa, o tiflopedagogo ou o professor é que estará com o estudante em sua 

implementação − por exemplo, nas condições de iluminação daquela classe, àquela distância, 

com aquele tipo e cor de letra, com aquele tipo de caderno, na aula de matemática com aquele 

conteúdo e planejamento etc. Às vezes, contrariando o diagnóstico, ouvir a criança, trabalhar 

com ela um pouco, analisar seu material escolar etc. pode levar a concluir que um 

determinado recurso (ainda) não é necessário... Obrigar a pessoa a usá-lo com base em casos 

clínicos semelhantes é um despautério!  

As recomendações do MEC direcionadas ao aluno com baixa visão vão nessa direção. 

No terceiro fascículo da coleção ―A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar‖ 

são abordados tópicos sobre campo visual, acuidade visual, avaliação funcional da visão, 

recursos pedagógicos adaptados e recursos de tecnologia da informação e comunicação (TIC), 

os quais frequentemente são aplicáveis a estudantes com DF, como os que apresentam PC 

com baixa visão associada: 

 
O tipo e o tamanho das letras, a distância do material a ser visualizado, o 

contraste oferecido e a incidência de luz sobre o material devem ser 
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considerados quando o professor prepara os materiais e em atividades 

desenvolvidas no cotidiano da escola. Ou seja, é necessário considerar 

sempre as necessidades visuais do aluno e oferecer condições e recursos para 

melhorar a eficiência visual (o uso da visão). Em muitos casos, observa-se 

que duas pessoas com o mesmo grau de acuidade visual podem apresentar 

um desempenho visual diferente uma da outra, porque o uso da visão 

residual não está relacionado apenas aos fatores orgânicos, mas também aos 

aspectos objetivos, subjetivos e a outras variáveis externas que envolvem as 

condições ambientais, como iluminação, contrastes, ampliação, 

acessibilidade, uso dos recursos ópticos e não ópticos e materiais didáticos, 

bem como a habilitação/formação e a reabilitação/reformulação. Nesse 

processo, devem-se considerar as características individuais, as reações 

emocionais, o tipo de perda, o tempo decorrido desde a ocorrência do déficit 

visual, as experiências visuais vivenciadas e a aceitação frente à deficiência 

visual. Assim, não se devem estabelecer regras fixas, procedimentos 

padronizados ou uso dos mesmos recursos para todos os alunos com baixa 

visão (DOMINGUES et al., 2010, p. 10-11). 

 

Nem sempre é possível respeitar totalmente a vontade da criança ou adolescente, como 

nos casos em que o uso de órteses é rejeitado por questões estéticas. Podem ser aplicados 

enfeites adesivos ao gosto do aluno (assim como se faz nas cadeiras de rodas), mas o uso 

precisa ser disciplinado, para prevenir fraturas, deformidades e outros problemas. O suporte 

psicológico para a pessoa com DF e familiares ajuda bastante.  

Via de regra, porém, é fundamental valorizar a avaliação do próprio usuário acerca da 

tecnologia assistiva que usará. Alves (2009) desenvolveu pesquisa de mestrado sobre os 

efeitos da utilização de tecnologia assistiva na escolarização do estudante com PC com 

grandes prejuízos motores (níveis IV e V do Sistema de Classificação da Função Motora 

Grossa – GMFCS) na escola regular segundo as percepções do próprio sujeito, professores e 

cuidadores. De forma geral, as crianças do estudo consideraram os recursos como:  

[...] práticos, fáceis de serem utilizados e que auxiliaram na execução de 

tarefas e na participação nas atividades em classe comum, [mas] em relação 

ao processo de implementação do recurso, as crianças relataram que não 

tiveram nenhuma participação no processo de escolha e que apenas algumas 

delas receberam treinamento (ALVES, 2009, p. 121).  

 

Toda a trajetória desse sujeito 20 se deu em duas escolas públicas estaduais. Entre 

1999 e 2004, a estudante foi retida uma vez na 4ªEF, frequentou classe especial três anos, na 

sequência cursou classe especial e classe comum concomitantemente (retrocedendo para a 

3ªEF) e, a partir de 2005, frequentou da 5ªEF ao 3ºEM, sem interrupções. Nessa trajetória 

escolar, quais terão sido as contribuições do atendimento educacional substitutivo à classe 

comum? Esta pergunta deveria orientar a tomada de decisões a respeito do recurso ao 

substitutivo, que pode inclusive prejudicar a aluna. Neste caso, não garantiu que tivesse, no 

seu retorno ao ensino comum, sequer o acesso a um nível mais elevado de ensino. 
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5.1.3 Trajetórias escolares dos sujeitos com Leia do 1º grupo  

 

 

Sujeito 150 - Sistematização 

 Sexo masculino; nascido em 1994; atendido na clínica de Leia.  

 2002: aos sete anos, inicia 1ºEF na escola Ⓐ da rede privada. 

 2002-2006: cursa 1ºEF a 5ºEF na mesma escola. 

 2006: é retido no 5ºEF, um ano escolar que ele refaz na mesma escola no ano seguinte. 

 2007: refaz 5ºEF.  

 2008: refaz 5ºEF (pela terceira vez, na mesma escola da rede privada). 

 Por ocasião da orientação, em 2008, referiu que o filho frequentava pela terceira vez o 

5ºEF, embora a matrícula fosse de 7ºEF. No contraturno, o garoto participava de um 

projeto da prefeitura
100

 de apoio pedagógico para pessoas com deficiência. Deixou de 

frequentar a escola em 2010, no 7ºEF (matriculado no 9ºEF).  

 2013: aos 19 anos, desde 2011 sem escola, quer fazer ―algum curso‖, para não ficar 

parado. Segundo a mãe, sabe nomear as vogais. 

 

 

 

Sujeito 150-Leia 

    1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

    - - - - - - - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1ºEF 

Ⓐ 

2ºEF 

Ⓐ 

3ºEF 

Ⓐ 

4ºEF 

Ⓐ 

5ºEF 

Ⓐ 

Retido 

5ºEF 

Ⓐ 

Retido 

5ºEF 

Ⓐ 

 

8ºEF 

Ⓐ 

 

9ºEF 

Ⓐ 

 

- - - 

Legenda   
EF – ensino fundamental           

              – classe comum de escola privada.             

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

 

 

                                                 
100

 Não descobrimos muitas informações sobre o projeto, que se chamava Senha. A família soube 

informar apenas que ocorria no Tatuapé, bairro da zona leste do município de São Paulo, uma vez por 

semana, das 8 às 12h, voltado para crianças com deficiência. A mãe referiu a existência de uma classe 

com dez alunos, cujos pais gostariam que fossem atendidas juntas, numa classe especial que nunca se 

legitimou. No projeto, o estudante tinha terapia ocupacional e curso de panificação. 
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Sujeito 154 - Sistematização  

 Sexo masculino; nascido em 1994; atendido na clínica de Leia (atetose e deficiência 

visual após parada cardiorrespiratória). 

 2000: aos seis anos, inicia 1ªEF na escola municipal Ⓐ. 

 2000-2005: cursa 1ªEF a 6ªEF na mesma escola. 

 2008: retoma 6ªEF na mesma escola após parada cardiorrespiratória. 

 2009: faz 6ªEF (pela terceira vez) ainda na mesma escola. 

 Na orientação, em 2009, reclamou de estar pela terceira vez ―com criancinhas na sexta 

série‖. Segundo a mãe, ele nem constava da lista de alunos na reunião de pais e 

mestres do final do ano letivo. Veio encaminhado de uma instituição especializada em 

deficiência visual, que também o orientou a manter-se na escola comum. Com 

algumas instruções verbais, conseguiu orientar-se até a sala de atendimento e sentar-se 

sem ajuda. Estava exultante por ter conseguido jogar futebol com os amigos sem bola 

adaptada. Identificou pela visão objetos de cerca de 10 cm sobre mesa branca e os 

mesmos objetos em fotos de 15 cm com fundo preto. Citou inclusive as cores. Não fez 

contato visual comigo. ―O problema é que, na hora de eu ler, as letras se 

embaralham!‖ (Entretanto, quando eu soletrava para ele as palavras, guardava na 

memória a sequência de letras, sendo capaz de identificar palavras complexas como 

―filho‖). Com letras móveis de cerca de 5 cm, tentava chegar à resposta pelo tato: 

―Não é a letra A... Esta letra (H) tem traços que não se tocam na parte de cima!‖ Disse 

querer aprender línguas e violão. 

 2010: faz 7ªEF. 

 2011: na 8ªEF, aos 17 anos, deixa a escola, na qual, segundo a mãe, era apenas 

―ouvinte‖. Não reaprendeu a ler e escrever. Não quis mais frequentar a escola nem a 

instituição especializada em deficiência visual, onde frequentava um grupo de apoio 

psicológico para adolescentes. Cansou-se, segundo a mãe, de acordar às quatro horas 

da manhã para ir à instituição e não receber apoio para a escola. Um Cefai, segundo a 

mãe, marcou duas vezes de comparecer à escola e não o fez.  

 2013: aos 19 anos, tem convulsões frequentes e não refere nenhum projeto de vida. 
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Sujeito 154-Leia 

    1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

    - - - - - - 1ªEF 

MU

Ⓐ 

2ªEF 

MU

Ⓐ 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

3ªEF 

MU

Ⓐ 

4ªEF 

MU

Ⓐ 

5ªEF 

MU

Ⓐ 

6ªEF 

MU

Ⓐ 

Retido 

- - 6ªEF 

MU

Ⓐ 

Retido 

6ªEF 

MU

Ⓐ 

7ªEF 

MU

Ⓐ 

8ªEF 

MU 

Ⓐ 

- - 

Legenda   
EF – ensino fundamental; MU – escola municipal  

              – classe comum de escola pública  

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

 

Discussão 

 Os estudantes 150 e 154, ambos com 19 anos, tiveram Leias que interferiram 

brutalmente em suas trajetórias escolares. Ambos foram retidos duas vezes no ensino 

fundamental. O estudante 150 cursou três vezes o 5ºEF, e o estudante 154, três vezes a 6ªEF. 

O primeiro estava numa escola da rede privada, e o segundo, numa escola pública municipal. 

Do ponto de vista da progressão, concluíram o ensino fundamental, mas não cursaram o 

ensino médio. Ambos se desencantaram com a escola e evadiram. Na alfabetização, um ficou 

―patinando‖ a nomeação de vogais, e o outro, juntando as letras mentalmente, reconhecendo-

as pelo tato, sem recursos pedagógicos adaptados para avançar na leitura e escrita! Se a escola 

não lhes prestou atendimento educacional especializado, se não mudou a estratégia de ensino 

e se não lhes deu acessibilidade ao currículo, com que objetivo os reteve?  

Se pensarmos que grande parte das famílias com que tratamos numa instituição como 

a AACD é de origem humilde; que condições socioeconômicas precárias − nem sempre, mas 

muitas vezes − podem reduzir as expectativas das mães acerca da escolarização de seus filhos 

com DF, como nos mostrou Passos (2007) em nossa revisão da literatura; que a baixa 

escolaridade familiar pode limitar a consciência, informação ou compreensão da educação 

como direito de todos, dever do Estado e da família; que não há palavra que dê conta de 

dimensionar o sofrimento dessas mães na luta diária por seus filhos, devido às intercorrências 

clínicas (convulsões, perdas cognitivas e motoras, riscos, incertezas); que esse sofrimento é 

agravado pela insuficiência do sistema público (transporte, saúde, educação...); e que, com 

tudo isso, essas mães têm imensa força e resiliência, consideramos premente o azeitamento 
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dos programas direcionados para a pessoa com deficiência e seus familiares, o fortalecimento 

de órgãos públicos responsáveis (como Cape e Cefai) e o consequente incremento de serviços 

de acolhimento, orientação e ouvidoria de familiares. 

 

 

 

5.1.4 Trajetória escolar do sujeito com diagnóstico a esclarecer (a/e) do 1º grupo 

 

 

Sujeito 55 - Sistematização 

 Sexo masculino; nascido em 1990; com diagnóstico a esclarecer. 

 2004: aos 14 anos, inicia 1ªEF na escola estadual Ⓐ. 

 2004-2005: 1ªEF e 2ªEF na mesma escola. 

 2006: na 3ªEF, passa a frequentar, na mesma escola estadual Ⓐ, uma classe especial 

duas vezes por semana, no turno da classe comum. 

 Por ocasião da orientação, em 2006, os pais deixaram claro que estavam satisfeitos e 

que não confiariam em outra escola. Segundo eles, ―o rapaz é filho único e dependente 

até para ir ao banheiro ou escovar os dentes‖.  

 2007: deixa a escola estadual Ⓐ pela idade e inicia terapias numa clínica 

multidisciplinar privada.  

 Alfabetizou-se. Usa computador para escrever. 

 2013: aos 23 anos, continua fazendo apenas terapias (musicoterapia, fisioterapia, e tem 

uma professora com quem mexe no computador, fazendo pesquisas. Tema atual: 

cantor Roberto Carlos). Segundo o pai, há cerca de dez alunos ―inocentes em relação a 

sexo‖ na instituição (caso contrário, não poderiam permanecer). Recebeu histórico 

escolar com certificação de sua aprendizagem apenas na escola estadual. 

 

 

Sujeito 55-a/e 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

- - - - - - - - - - - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- - 1ªEF 

EEⒶ 

2ªEF 

EEⒶ 

3ªEF 

EEⒶ 

4ªEF 

EEⒶ 

- - - - - - 

Legenda   
EF – ensino fundamental; EE – escola estadual  

              – classe comum de escola pública  
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              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

              – atendimento partilhado (meio período em classe especial e meio período na classe comum 

públicas, na mesma tarde ou manhã) 

 

 

Discussão 

 O estudante 55 teve uma curta trajetória escolar, com apenas quatro anos de escola 

pública estadual, com passagem por classe especial. Tinha recursos pedagógicos adaptados 

para uso de computador, leitura e escrita, e pais muito dedicados. Se, com uma trajetória 

escolar de tão modesta amplitude, conseguiu se alfabetizar (processo a que muitos estudantes, 

com menores limitações motoras e mais de dez anos de escola, não conseguiram concluir), o 

que teria ele conquistado se tivesse cumprido a trajetória escolar regular a que tinha direito? 

Será que, suplantadas as dificuldades motoras, a vida lhe dera vivências suficientes para que 

soubesse se comportar como um jovem de 23 anos? Para além da assistência social, o que o 

Estado poderia lhe ofertar que também revertesse para o bem da sociedade? 

 

 

5.2 Segundo grupo: sujeitos com idades compatíveis com o ensino médio 

 

 

No segundo grupo de sujeitos desta 2ª amostra de pesquisa, colocamos os 12 sujeitos 

que completavam 15 a 17 anos em 2013 (que neste ano poderiam estar no ensino médio), ou 

seja, nascidos de 1996 a 1998. Eles foram reagrupados pelos tipos de DF encontrados: PC e 

mielo. Depois, em cada subgrupo, reunimos as trajetórias escolares semelhantes, de acordo 

com o tipo de atendimento escolar ofertado, para discussão. Neste grupo encontram-se os 

sujeitos 6, 7 e 82, com idade para o terceiro ano do ensino médio; os sujeitos 28, 63 e 81, com 

idade para o segundo ano do ensino médio; e os sujeitos 18, 65, 66, 115, 134 e 151, com idade 

para o primeiro ano do ensino médio. Suas trajetórias escolares aparecem dispostas a seguir. 

 

 

5.2.1 Trajetórias escolares dos sujeitos com PC do 2º grupo 

 

 

Sujeito 6 - Sistematização 

 Sexo feminino; nascida em 1996; tem PC (diparesia espástica). 

 2004: dos oito aos 16 anos, cursa o ensino fundamental na escola municipal Ⓐ. 
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 2013: aos 17 anos, inicia o 1ºEM na escola estadualⒶ. Segundo a mãe, a maior 

dificuldade é o preconceito que enfrenta, principalmente pela dificuldade para 

conseguir realizar trabalhos em grupo: mesmo quando acertam com ela, os colegas 

não comparecem.  

 Por ocasião da orientação, em 2004, a preocupação familiar era o fato de a menina só 

escrever com letra de forma.  

 Segundo a mãe, o atendimento educacional especializado nunca foi disponibilizado na 

escola. Durante seis anos, recebeu esse atendimento numa instituição especializada, 

uma vez por semana, no contraturno. 

 Está alfabetizada. Utiliza letra de forma na escrita.  

 

 

Sujeito 6-PC 

      1996 1997 1998 1999 2000 2001 

      - - - - - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- - 1ºEF 

MU

Ⓐ 

2ºEF 

MU 

Ⓐ 

3ºEF 

MU 

Ⓐ 

4ºEF 

MU 

Ⓐ 

5ºEF 

MU 

Ⓐ 

6ºEF 

MU 

Ⓐ 

7ºEF 

MU 

Ⓐ 

8ºEF 

MU 

Ⓐ 

9ºEF 

MU 

Ⓐ 

1º 

EM 

EE

Ⓐ 

Legenda   
EF – ensino fundamental; EM – ensino médio; EE – escola estadual; MU – escola municipal  

              – classe comum de escola pública  

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

 

Sujeito 81 - Sistematização 

 Sexo masculino; nascido em 1997; tem PC (hemiparesia). 

 2002-2003: cursa dois anos de educação infantil (dos cinco aos seis anos) na escola 

municipal Ⓐ. 

 2004-2012: é transferido para a escola estadual Ⓐ, onde cursa do 1ºEF ao 9ºEF. 

 2007: por ocasião da orientação, a queixa do pai era que a criança não enxergava a 

lousa, o que o próprio filho contestou dizendo que não enxergava porque as outras 

crianças ficavam na frente.  

 2013: é transferido para a escola estadual Ⓑ para cursar o 1ºEM. 
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 Por telefone, o pai refere bom aproveitamento do filho nos estudos: diz que sempre 

―acompanhou‖ a turma, está bem alfabetizado e faz um curso de montagem de 

computadores no contraturno do ensino médio.  

 

 

Sujeito 81-PC 

       1997 1998 1999 2000 2001 

       - - - - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EI 

MU

Ⓐ 

EI 

MU 

Ⓐ 

1ºEF 

EE

Ⓐ 

2ºEF 

EEⒶ 

3ºEF 

EEⒶ 

4ºEF 

EEⒶ 

5ºEF 

EEⒶ 

6ºEF 

EEⒶ 

7ºEF 

EEⒶ 

8ºEF 

EEⒶ 

9ºEF 

EEⒶ 

1º 

EM 

EE

Ⓑ 

Legenda   
EI – educação infantil; EF – ensino fundamental; EM – ensino médio; EE – escola estadual; MU – 

escola municipal  

              – classe comum de escola pública  

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

 

Sujeito 18 - Sistematização 

 Sexo masculino; nascido em 1998; tem PC. 

 2002-2005: escola municipal Ⓐ (dos quatro aos sete anos). 

 Ressentiu-se em ter de refazer um estágio da educação infantil, passando a procurar os 

colegas na escola. Isso motivou a solicitação de orientação em 2005.  

 2006: aos oito anos, inicia 1ªEF na escola municipalⒷ, onde fica um ano. 

 2007: aos nove anos, vai para outra escola municipalⒸ, escola nova no bairro, com 

melhores condições, onde cursa 2ªEF a 8ªEF. 

 2010: aos 12 anos, no contraturno, começou a receber apoio de uma instituição 

especializada  Ⓐ (às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h30 às 16h). 

 2011: aos 13 anos, no contraturno, passou a receber apoio também de outra instituição 

especializada Ⓑ (às terças, quintas e sextas-feiras, das 12h30 às 17h30).  

 A tia informa que inicialmente as meninas até o ajudavam a ir até a porta do banheiro, 

mas que foram se distanciando com o tempo. O maior problema referido por ela é o 

isolamento na escola (ninguém querer trabalhar com ele). 
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 2013: aos 15 anos, cursa a 8ªEF na escola municipal Ⓒ e, no contraturno, passa a 

receber apoio da instituição especializada Ⓐ (às segundas e quartas-feiras, das 14h30 

às 16h) e de uma instituição especializada Ⓒ (às terças, quintas e sextas-feiras, das 

12h30 às 17h30). Neste último local, a aprendizagem é centrada em aspectos de ordem 

mais ―prática‖, como escovar os dentes sozinho. 

 Não está alfabetizado. 

 

 

Sujeito 18-PC 

        1998 1999 2000 2001 

        - - - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EI 

MU 

Ⓐ 

EI 

MU 

Ⓐ 

EI 

MU 

Ⓐ 

EI 

MU 

Ⓐ 

1ºEF 

MU 

Ⓑ 

 

2ºEF 

MU 

Ⓒ 

3ºEF 

MU 

Ⓒ 

4ºEF 

MU 

Ⓒ 

5ºEF 

MU 

Ⓒ 

6ºEF 

MU 

Ⓒ 

7ºEF 

MU 

Ⓒ 

8ºEF 

MU 

Ⓒ 

Legenda   
EI – educação infantil; EF – ensino fundamental; MU – escola municipal  

              – classe comum de escola pública  

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

 

Sujeito 65 - Sistematização 

 Sexo masculino; nascido em 1998; tem PC (hemiparesia). 

 2004: iniciou aos seis anos na escola estadual Ⓐ, no 1ºEF.  

 2004-2012: cursou 1ºEF ao 9ºEF na mesma escola. 

 2006: apesar de, segundo relatório escolar, ter um ―distúrbio na alfabetização por 

causa da deficiência‖ (motivo pelo qual solicitou orientação), a criança se alfabetizou. 

Como apoio, a mãe informa que a criança recebeu reforço em português e matemática 

na escola dos sete aos 11 anos. 

 2013: aos 15 anos, cursa o 1ºEM na escola estadual Ⓑ. 

 

 

 

 

 



192 

 

    

 

Sujeito 65-PC 

        1998 1999 2000 2001 

        - - - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- - 1ºEF 

EE

Ⓐ 

2ºEF 

EEⒶ

+R 

3ºEF 

EEⒶ

+R 

4ºEF 

EEⒶ

+R 

5ºEF 

EEⒶ

+R 

6ºEF 

EEⒶ

+R 

7ºEF 

EEⒶ 

8ºEF 

EEⒶ 

9ºEF 

EEⒶ 

1º 

EM 

EE

Ⓑ 

Legenda   
EF – ensino fundamental; EM – ensino médio; EE – escola estadual; R − reforço  

              – classe comum de escola pública  

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

 

Sujeito 115 - Sistematização 

 Sexo masculino; nascido em 1998; tem PC (hemiparesia). 

 2004-2012: cursou o ensino fundamental na escola municipalⒶ, iniciando aos seis 

anos (no 1ºEF). 

 2007: por ocasião da orientação, elogia muito a professora, mas diz que tem 

dificuldade em matemática. 

 2013: aos 15 anos, frequenta 1ºEM na escola estadualⒶ. 

 Na primeira escola, segundo a mãe, entrou como aluno no curso de computação e saiu 

como monitor (5º ao 9º ano). Faz curso de auxiliar de eventos na mesma escola, por 

meio de um convênio com um centro educacional da rede privada. Tem planos de 

fazer também o curso de Webdesign, conveniado com o Senai, ao completar 16 anos. 

 

 

Sujeito 115-PC 

        1998 1999 2000 2001 

        - - - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- - 1ºEF 

MU 

Ⓐ 

2ºEF 

MU 

Ⓐ 

3ºEF 

MU 

Ⓐ 

4ºEF 

MU 

Ⓐ 

5ºEF 

MU 

Ⓐ 

6ºEF 

MU 

Ⓐ 

7ºEF 

MU 

Ⓐ 

8ºEF 

MU 

Ⓐ 

9ºEF 

MU 

Ⓐ 

1ºEM 

EE 

Ⓐ 

Legenda   
EF – ensino fundamental; EM – ensino médio; EE – escola estadual; MU – escola municipal  

              – classe comum de escola pública  

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 
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Sujeito 134 – Sistematização 

 Sexo feminino; nascida em 1998; tem PC (diparesia espástica). 

 2004-2005: frequenta educação infantil na escola municipal Ⓐ. 

 2006-2008: frequenta 1ªEF a 3ªEF na escola municipal Ⓑ. Nesta escola enfrenta 

problemas de acessibilidade (falta de elevador) e também em relação à participação 

nas aulas de educação física (a criança chora, mas tem de ficar na sala com outra 

professora). 

 2009: passa a frequentar a escola municipal Ⓒ, onde cursa 1ªEF a 8ªEF (até 2013). 

 Está alfabetizada. 

 

 

Sujeito 134-PC 

        1998 1999 2000 2001 

        - - - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- - EI 

MU 

Ⓐ 

EI 

MU 

Ⓐ 

1ºEF 

MU 

Ⓑ 

2ºEF 

MU 

Ⓑ 

3ºEF 

MU 

Ⓑ 

4ºEF 

MU 

Ⓒ 

5ºEF 

MU 

Ⓒ 

6ºEF 

MU 

Ⓒ 

7ºEF 

MU 

Ⓒ 

8ºEF 

MU 

Ⓒ 

Legenda   
EI – educação infantil; EF – ensino fundamental; MU – escola municipal  

              – classe comum de escola pública  

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

Sujeito 151 – Sistematização 

 Sexo feminino; nascida em 1998; tem PC (diparesia espástica). 

 2004: aos seis anos, entrou diretamente no 1ºEF na escola municipalⒶ. A mãe diz que 

havia 55 crianças na classe. 

 2008: por ocasião da orientação, a mãe relata que a criança frequenta uma organização 

não governamental (ONG) no contraturno, onde brinca e ensina as outras crianças a 

fazerem lição. A criança quer aprender um instrumento musical, mas enfrenta 

dificuldades motoras. Relata dificuldades em matemática (tabuada, frações). 

 2004-2012: na mesma escola, cursa 1ºEF a 9ºEF. 
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 2013: cursa 1ºEM na escola estadual Ⓐ. Curso estruturado em módulos de três 

matérias. 

 Mãe gosta da escola, que, segundo ela, é a terceira da região pelas notas dos alunos. 

Tem de acordar às 4h30 para chegar às 5h30. Acessível arquitetonicamente. 

 Está alfabetizada; ainda com dificuldade em matemática (tabuada, operações com 

reserva). 

 Saiu da ONG. Melhor desempenho na flauta contralto, consideradas as dificuldades 

motoras. 

 

 

Sujeito 151-PC 

        1998 1999 2000 2001 

        - - - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- - 1ºEF 

MU 

Ⓐ 

2ºEF 

MU 

Ⓐ 

3ºEF 

MU 

Ⓐ 

4ºEF 

MU 

Ⓐ 

5ºEF 

MU 

Ⓐ 

6ºEF 

MU 

Ⓐ 

7ºEF 

MU 

Ⓐ 

8ºEF 

MU 

Ⓐ 

9ºEF 

MU 

Ⓐ 

1º 

EM 

EEⒶ 

Legenda   
EF – ensino fundamental; EM – ensino médio; EE – escola estadual; MU – escola municipal  

              – classe comum de escola pública  

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

 

Sujeito 82 – Sistematização 

 Sexo masculino; nascido em 1996; tem PC. 

 2007: até os 11 anos, só fazia terapias (na área da Saúde) numa instituição 

especializada. Por ocasião da orientação, não frequentava escola, segundo a mãe, por 

falta de transporte adequado; já a instituição especializada ia buscá-los em casa. 

 2008: aos 12 anos, passa a frequentar a escola especial de outra instituição 

especializada Ⓐ. Nunca frequentou escola ou classe comum.  

 2008-2011: estuda na instituição especializadaⒶ e recebe certificação. A mãe 

descreve esse período como ―para socialização‖, citando muitos passeios. 

 2012: afasta-se da escola no segundo semestre para fazer uma cirurgia. 

 2013: aos 17 anos, está matriculado numa escola estadual, sem frequentar. A mãe não 

soube informar em que etapa ou modalidade de ensino. 
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Sujeito 82-PC 

      1996 1997 1998 1999 2000 2001 

      - - - - - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- - - - - - Inst. 

Ⓐ 

Inst. 

Ⓐ 

Inst. 

Ⓐ 

Inst. 

Ⓐ 

- - 

Legenda   
Inst. – instituição filantrópica especializada  

              – atendimento educacional substitutivo à classe comum em instituição filantrópica 

especializada  

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

 

Discussão 

 Neste tópico nossa discussão recai sobre oito sujeitos com PC, em sua maioria com 

hemiparesia ou diparesia espástica. Sete deles cursaram apenas classes comuns em escolas 

públicas; já o sujeito 82 frequentou apenas, durante quatro anos, a escola especial de uma 

instituição especializada. Do ponto de vista da progressão, com exceção deste último sujeito, 

todos prosseguiam seus estudos em 2013. Três sujeitos (134, 18 e 81) iniciaram na educação 

infantil.  

As trajetórias escolares deste subgrupo foram menos acidentadas. O único caso de 

retenção ocorreu na educação infantil, causando grande ressentimento à criança, que acabou 

frequentando três escolas públicas municipais diferentes. Este sujeito (18) também recebeu 

apoio de três instituições especializadas diferentes, sobretudo para aprender atividades de vida 

diária, como escovar os dentes sozinho. A presença de instituições especializadas foi 

marcante nas trajetórias de outros três sujeitos: o sujeito 6 recebeu atendimento educacional 

especializado numa delas durante seis anos; o sujeito 151 frequentava uma ONG, onde, 

segundo a mãe, ensinava as outras crianças a fazer lição; e o sujeito 82 ia para uma delas com 

transporte adaptado que o buscava em casa. Este sujeito, ao contrário do que ocorreu com o 

sujeito 39 do 1º grupo, recebeu certificação e guardou boas lembranças da instituição, mais 

especificamente, dos ―passeios para socialização‖ proporcionados por ela. Como vimos no 

Capítulo 1, o transporte escolar gratuito e acessível é um direito do sujeito com DF, 

infelizmente ainda não ofertado a todos.  

 Quanto à troca de escolas públicas municipais, essa questão também ocorreu na 

trajetória escolar do sujeito 134, que enfrentou entraves de acessibilidade arquitetônica e de 

falta de acolhimento da professora de educação física, que, numa clara violação do direito à 
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educação, impedia a aluna de participar das aulas (possivelmente por superproteção, o que 

não tornava a atitude menos discriminatória e indefensável).  

Souza (2008) aponta dificuldades para a inclusão de alunos com deficiência em aulas 

de educação física, como o não envolvimento dos gestores, a falta de formação do professor, 

espaços físicos inadequados, turmas com excesso de alunos, ausência de estratégias de ensino 

para possibilitar a participação dos alunos com deficiência. Discorre, então, sobre tutoria
101

, 

uma estratégia de ensino em que um aluno tutor auxilia o colega com deficiência nas aulas de 

educação física.  

Em outra tese sobre a inclusão desses alunos nas aulas de educação física, Ribeiro 

(2009, p. 12) afirma, a partir de sua experiência em escolas de Santa Catarina: 

[...] a condução de práticas esportivas adaptadas, como conteúdo que 

possibilita a participação de alunos com diferentes níveis de 

comprometimento em turmas inclusivas, tem sido pouco explorado pelos 

professores. Como parâmetro para compreensão deste dado, encontramos na 

formação do professor, baseada numa preparação a partir da racionalidade 

técnica, um fator que impede o professor de utilizar novos conhecimentos, 

somando-se a este uma prática do esporte que se detém numa intervenção de 

rendimento e competitividade. 

 

Numa terceira tese, Miron (2011, p. 214) estudou atividades lúdicas e jogos na posição 

sentada, que pudessem ser vivenciados por alunos com e sem deficiência, através da dinâmica 

do esporte adaptado ―voleibol sentado‖. Ele conclui: 

Os alunos com deficiência, que geralmente são preteridos durante as práticas 

esportivas, puderam experimentar e vivenciar sensações de valorização pelos 

colegas de turma ao alcançarem êxito em alguma tarefa. Mesmo de maneira 

informal, pudemos observar que a alegria pelo êxito extrapola o momento da 

aula [...] É o esporte como instrumento educacional que deve se modificar 

para atender à pessoa com deficiência, quando necessário. São as 

possibilidades individuais de cada pessoa, em cada prática esportiva, que 

devem ser observadas no planejamento das ações. A deficiência em si não 

pode ser o elemento definidor de possibilidades ou impossibilidades da 

pessoa.  

 

Neste subgrupo, várias trajetórias escolares podem ser consideradas exitosas, como a 

do sujeito 65, que cursou duas escolas públicas estaduais, uma no ensino fundamental e outra 

no ensino médio. Foi o único sujeito deste subgrupo que recebeu na própria escola pública 

algum tipo de atendimento educacional complementar à classe comum. A escola enviou 

relatório segundo o qual ele tinha um ―distúrbio na alfabetização por conta da deficiência‖ − 

razão pela qual deveria ter lhe ofertado atendimento educacional especializado, e não reforço 

em matemática e português, como fez durante cinco anos. Mas, felizmente, a escola estava 

                                                 
101

 Esta definição de tutoria é diferente da relacionada por Silva (2011), conforme a nota de rodapé 65.  
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enganada, tanto que o aluno conseguiu alfabetizar-se e cumprir todo o ensino fundamental 

com aprendizagem. Outra trajetória escolar exitosa em escolas públicas foi a do sujeito 115 

(que tinha hemiparesia, assim como o sujeito 65): ele venceu as dificuldades que tinha em 

matemática com a ajuda de uma professora; entrou num curso de computação do qual saiu 

como monitor, e desde então não parou mais de pensar a própria educação e fazer planos.   

Neste subgrupo, os sujeitos 18 e 82 não foram alfabetizados.  

 

 

5.2.2 Trajetórias escolares dos sujeitos com mielo do 2º grupo 

 

 

Sujeito 66 - Sistematização 

 Sexo feminino; nascida em 1998; mielomeningocele (nível torácico com derivação). 

 2002-2004: a partir dos quatro anos, iniciou educação infantil na escola municipalⒶ. 

 2005-2012: no ano seguinte, é transferida para a escola municipal Ⓑ ao ser promovida 

para o ensino fundamental. Nessa escola, frequenta Saai nos três últimos anos de 

ensino fundamental (que cursa em 2010, 2011 e 2012). 

 2006: por ocasião da orientação, queixa-se do número de crianças na turma (35), mas 

refere bom desempenho, sobretudo após o uso de óculos. 

 2010 e 2011: classe comum das 11 às 15h; Saai duas vezes por semana, das 8 às 9h.  

 2012: classe comum das 15 às 19h; Saai duas vezes por semana, das 13h30 às 15h. 

 A mãe refere que a Saai ajudou muito a filha; que havia cinco crianças na sala; que lá 

tinha reforço em matemática (não atendimento educacional especializado) e o 

desenvolvimento de um projeto sobre alimentação saudável. 

 A adolescente, com 15 anos em 2013, está alfabetizada. Cursa 1ºEM na escola 

estadualⒶ. 

 

 

Sujeito 66-Mielo 

        1998 1999 2000 2001 

        - - - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EI 

MU 

Ⓐ 

EI 

MU 

Ⓐ 

EI 

MU 

Ⓐ 

1ºEF 

MU 

Ⓑ 

2ºEF 

MU 

Ⓑ 

3ºEF 

MU 

Ⓑ 

4ºEF 

MU 

Ⓑ 

5ºEF 

MU 

Ⓑ 

6ºEF 

MU 

Ⓑ+ 

Saai 

 

7ºEF 

MU 

Ⓑ+ 

Saai 

8ºEF 

MU 

Ⓑ+ 

Saai 

1º 

EM 

EE

Ⓐ 
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Legenda   
EI – educação infantil; EF – ensino fundamental; EM – ensino médio; EE – escola estadual; MU – 

escola municipal  

              – classe comum de escola pública  

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

 

Sujeito 28 - Sistematização 

 Sexo masculino; nascido em 1997; mielomeningocele (nível torácico). 

 2002: aos cinco anos, inicia educação infantil numa escola municipal Ⓐ. 

 2003: no ano seguinte, muda para a escola municipal Ⓑ de educação infantil. 

 2004-2006: volta a mudar de escola, passando a frequentar a escola municipal de 

ensino fundamental Ⓒ, onde cursa de 1ªEF a 3ªEF. Frequenta Saai três vezes por 

semana, com outras dez crianças, das 11h às 13h (a classe comum é das 13h às 

14h45). A mãe fica na sala ajudando o filho a fazer cópia de lousa, pois ele ―se perde‖ 

ao fazer isso. A escola não é acessível. Sobre a Saai, a mãe informa que tinha alunos 

muito agitados, alguns mais velhos do que o filho, e uma professora sem experiência. 

Em algumas ocasiões, chegou a ―socorrer‖ uma aluna que tentava se comunicar 

usando uma prancha de comunicação, sem que ninguém lhe desse atenção.    

 2007: é transferido para a escola municipal Ⓓ para fazer 4ªEF, mas esta também não 

tem acessibilidade. Começa a fazer Kumon de matemática. 

 2008: é automaticamente transferido para a escola municipal Ⓔ para cursar 5ªEF, 

perto de onde a criança fazia Kumon e mais próximo da residência, mas a mãe solicita 

transferência por presenciar problemas na escola (como uso de drogas). Até o meio do 

ano, tinha uma estagiária para ajudar o estudante na sala de aula (não retornou após as 

férias). Foi transferido para essa escola automaticamente, pela proximidade de 

endereço; entretanto, não conseguiu condução adaptada (Atende) nos dias e horários 

necessários.  

 Passa por duas orientações; em 2005 e 2009, trazendo, além das queixas voltadas para 

as escolas, preocupações com o desempenho da criança. 

  2009: aos 12 anos, consegue uma bolsa de estudos na escola Ⓐ da rede privada; é 

avaliado e matriculado na 3ªEF. 
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 2010: no ano seguinte, a mãe não consegue rematricular a criança na escola privada Ⓐ 

porque perde o prazo devido ao custo (mesmo com bolsa, pagava lanche, uniforme, 

material etc.). O estudante passa a frequentar a escola municipal Ⓕ de EF, também 

sem acessibilidade (a escola foi reformada, porém, mal planejada: além de continuar 

com dez degraus, passou a ter três rampas muito inclinadas). A mãe tinha de ajudar o 

filho a levar a cadeira de rodas nas rampas; permanecia, então, na escola, distribuindo 

os lanches. Ao chegar à escola, o estudante foi atendido numa sala de 4ªEF, série 

subsequente àquela em que estava no ano anterior, mas em seguida é transferido para 

uma 6ªEF.    

 2011: neste ano passou a ser atendido numa 7ªEF. A mãe conta como o filho 

surpreendeu a todos lendo a homenagem do Dia das Mães. Em meados do ano, uma 

auxiliar de vida escolar (AVE) chegou para ajudá-lo na troca de fraldas.  

 2012: frequentou 8ªEF na mesma escola municipal Ⓕ. Concluiu o ensino fundamental. 

 2013: aos 16 anos, aguarda vaga no ensino médio. Três escolas foram consideradas: 

uma é a em que o outro filho estuda (os banheiros estão sendo reformados; a previsão 

é que as aulas possam começar em maio; a mãe terá de ficar uma semana na escola 

com o filho); outra, uma escola estadual em que só há vagas à noite; a última, uma 

escola municipal de ensino fundamental e médio, mas que, segundo a mãe, não tem 

vagas no momento para estudantes que não tenham cursado lá o ensino fundamental. 

 

 

Sujeito 28-Mielo 

       1997 1998 1999 2000 2001 

       - - - - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EI 

MU 

Ⓐ 

EI 

MU 

Ⓑ 

1ªEF 

MU 

Ⓒ+

Saai 

2ªEF 

MU

Ⓒ 

+Saai 

3ªEF 

MU

Ⓒ 

+Saai 

4ªEF 

MU

Ⓓ 

 

5ªEF 

MU

Ⓔ 

 

3ªEF 

Ⓐ 

4ª/6ª 

EF 

MU

Ⓕ 

7ªEF 

MUⒻ 

8ªEF 

MU

Ⓕ 

- 

Legenda   
EI – educação infantil; EF – ensino fundamental; MU – escola municipal  

              – classe comum de escola pública  

              – classe comum de escola privada 

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 
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Sujeito 63 - Sistematização 

 Sexo feminino; nascida em 1997; mielomeningocele (nível torácico) e cifose 

congênita. 

 2003-2004: aos seis anos, inicia educação infantil na escola municipalⒶ; no ano 

seguinte, refaz o terceiro estágio. 

 2005-2006: a partir dos oito anos, cursa 1ºEF e 2ºEF na escola municipal Ⓑ, sem 

apoio pedagógico na escola; só em instituição especializada, durante três anos, por 

uma hora semanal no contraturno. 

 2006: pediu orientação sobre as questões escolares e esclarecimentos sobre alergia a 

látex. 

 2007-2013: cursa do 2ºEF ao 9ºEF na escolaⒶ da rede privada. 

 A estudante está alfabetizada. 

 

 

Sujeito 63-Mielo 

       1997 1998 1999 2000 2001 

       - - - - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- EI 

MU

Ⓐ 

EI 

MU 

Ⓐ 

1ºEF 

MU

Ⓑ 

2ºEF 

MU

Ⓑ 

 

3ºEF 

Ⓐ 

4ºEF 

Ⓐ 

5ºEF 

Ⓐ 

6ºEF 

Ⓐ 

7ºEF 

Ⓐ 

8ºEF 

Ⓐ 

9ºEF 

Ⓐ 

Legenda   
EI – educação infantil; EF – ensino fundamental; MU – escola municipal  

              – classe comum de escola pública  

              – classe comum de escola privada 

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

 

Sujeito 7 - Sistematização 

 Sexo masculino; nascido em 1996; mielomeningocele (nível lombar alto com 

derivação).  

 2002- 2003: cursou educação infantil na escolinha Ⓐ da rede privada.  

 2004-2008: cursou 1ªEF a 5ªEF na escolaⒷ da rede privada.  
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 2009-2011: a família muda-se de bairro, então é transferido de escola. Cursa 6ªEF a 

8ªEF na escola Ⓒ da rede privada. 

 2012-2013: cursa 1ºEM e 2ºEM na mesma escola Ⓒ da rede privada.  

 Sempre fez reforço na própria escola, duas vezes por semana, no contraturno. As 

lições nesse atendimento eram as mesmas da classe comum.  

 A mãe refere nunca ter pensado em escola pública para o filho, porque acredita não 

oferecer boas condições ―nem para os alunos normais‖. 

 O filho está alfabetizado; é lento para escrever; lê com fluência. Tem facilidade para 

línguas estrangeiras (está aprendendo inglês e espanhol). 

 

 

Sujeito 7-Mielo 

      1996 1997 1998 1999 2000 2001 

      - - - - - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EI 

Ⓐ 

EI 

Ⓐ 

1ªEF 

Ⓑ 

2ªEF 

Ⓑ 

3ªEF 

Ⓑ 

4ªEF 

Ⓑ 

5ªEF 

Ⓑ 

6ªEF 

Ⓒ 

7ªEF 

Ⓒ 

8ªEF 

Ⓒ 

1º 

EM 

Ⓒ 

2º 

EM 

Ⓒ 

Legenda   
EI – educação infantil; EF – ensino fundamental; EM – ensino médio 

              – classe comum de escola privada 

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

  

 

Discussão 

 O que sobressai neste subgrupo é o fato de todos os sujeitos terem frequentado sempre 

classe comum em escolas regulares, porém não sem entraves, pois todos trocaram várias 

vezes de escola.  

O sujeito 66 estudou em duas escolas públicas municipais e uma estadual, tendo sido 

atendido em Saai nos três últimos anos do ensino fundamental. Cursou os três estágios da 

educação infantil. 

O sujeito 28 frequentou seis escolas públicas municipais e uma da rede privada (com 

bolsa, durante um ano), tendo enfrentado os seguintes entraves: falta de atenção da escola 

para a organização de sua rotina escolar (era considerado ―preguiçoso‖ ou ―disperso‖ pela 

dificuldade na cópia de lousa), falta de AVE (razão pela qual a mãe era instada a permanecer 

com ele em sala), falta de acessibilidade arquitetônica, professores despreparados, violência 

na escola, falta de transporte adaptado, falta de vagas na escola desejada. Apesar de ter tido 
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uma trajetória escolar bastante acidentada, três pontos positivos podem ser assinalados: 1) o 

fato de o estudante ter avançado em sua escolaridade, sendo capaz de ler e escrever; 2) ter 

descoberto o interesse pelos esportes adaptados, tanto na instituição especializada na qual 

fazia terapias, quanto na escola: fez natação, basquete e, em 2013, corrida em cadeira de 

rodas; 3) a mãe, por sua vez, em sua luta diária pelo filho, descobriu o interesse pela 

Pedagogia, curso que fazia numa universidade privada
102

.  

O sujeito 63 frequentou duas escolas públicas municipais e depois migrou para uma 

escola da rede privada. Foi outro sujeito que refez o primeiro estágio da educação infantil.  Só 

recebeu apoio pedagógico em instituição especializada.  

O sujeito 7 mostrou-nos que a mudança de escolas não ocorre apenas na rede pública: 

experimentou três escolas da rede privada em sua trajetória escolar, sempre em classe comum. 

Sempre recebeu reforço na própria escola. A mãe referiu jamais ter pensado colocar o filho 

em escolas públicas, porque acreditava não oferecerem boas condições ―nem para os alunos 

normais‖. O filho alfabetizou-se, manifestando talento para línguas estrangeiras. 

Quanto à progressão, todos concluíram o ensino fundamental com aprendizagem, 

alfabetizaram-se e tiveram acesso ao ensino médio (o sujeito 28 aguardava vaga na escola 

desejada).  

 

 

 

5.3 Terceiro grupo: sujeitos com idades compatíveis com o ensino fundamental 

 

 

 

No terceiro e último grupo de sujeitos desta 2ª amostra de pesquisa, ficaram os 29 

sujeitos com idades de seis a 14 anos em 2013 (que neste ano poderiam estar no ensino 

fundamental), ou seja, nascidos a partir de 1999. Em 2006, nasceu o sujeito mais jovem da 

amostra. Eles também foram reagrupados pelos tipos de DF encontrados: PC, mielo e MFC. 

Por fim, em cada subgrupo, reunimos as trajetórias escolares semelhantes, de acordo com o 

tipo de atendimento escolar ofertado, para discussão.  

 

 

                                                 
102

 Essa mãe tinha uma trajetória sofrida, mas bonita. Passou a trabalhar numa firma terceirizada que 

se responsabilizava pela higiene e alimentação de alunos em escolas. Aliás, referiu a falta de formação 

exigida para exercer esse trabalho: recentemente se recusou a ministrar nutrição via gastroenteral para 

uma criança, devido aos riscos de fazê-lo sem estágio (apenas ―após uma explicaçãozinha rápida‖), 

tendo sido muito criticada por uma escola por esse motivo: ―Não esperávamos isso de você... Não de 

você!‖.   
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5.3.1 Trajetórias escolares dos sujeitos com PC do 3º grupo 

 

 

Sujeito 23 - Sistematização 

 Sexo feminino; nascida em 1999; tem PC (tetraparesia). 

 2005: passa em orientação aos seis anos. A mãe refere não saber que a criança poderia 

frequentar escola, uma vez que, devido à DF, não consegue andar nem falar. 

 2007: entra numa escola municipal Ⓐ, aos oito anos, diretamente na 2ªEF. Fica até a 

4ªEF, em 2009, mas não se adapta.  

 2010: é transferida pela idade para a escola estadualⒶ, onde fica até o final do ano. A 

mãe ficava o tempo todo com ela na sala: ―Não faziam nada com ela‖. Não está 

alfabetizada. 

 2013: aos 14 anos, aguarda vaga em escola, não soube informar de que tipo, desde 

2011. 

 Fiz três ligações para recuperar a trajetória escolar dessa estudante. Nas três vezes, 

quando a mãe pronunciava a palavra ―escola‖, a adolescente se punha a gritar do outro 

lado da linha e a entrevista ficava muito prejudicada. Da última vez, inclusive, a mãe 

referiu um nome de escola que não havia citado das outras vezes.   

 

 

Sujeito 23-PC 

         1999 2000 2001 

         - - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- - - - - 2ªEF 

MU 

Ⓐ 

3ªEF 

MU 

Ⓐ 

4ªEF 

MU 

Ⓐ 

5ªEF 

EE 

Ⓐ 

- - - 

Legenda   
EF – ensino fundamental; EE – escola estadual; MU – escola municipal 

              – classe comum de escola pública  

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

 

Sujeito 12 – Sistematização 

 Sexo masculino; nascido em 2001; tem PC (tetraparesia com coreoatetose e 

hidrocefalia). 



204 

 

    

 

 2004: passa em orientação ainda com o quadro clínico muito instável, dificuldades 

motoras e visuais muito significativas. É acompanhado por uma instituição 

especializada em deficiência visual. Não frequenta escola. 

 2008: aos sete anos, passa a frequentar educação infantil na escola municipalⒶ; o pai 

refere que a escola ―não dava suporte‖ e que tinha de permanecer na escola com a 

criança. Frequentam a escola menos de um mês.  

 2010: ganhou bolsa numa escola Ⓐ da rede privada, mas não era acessível e, segundo 

o pai, a professora não tinha experiência. A criança também é retirada dessa escola 

logo em seguida. 

 2011: criança inicia 1ºEF na escola municipal Ⓑ.  

 2013: cursa o 3ºEF na escola municipal Ⓑ, segundo o pai, ―para socialização‖. A 

escola é nova, tem rampa adequada e oferece uma AVE que recebe o adolescente no 

portão da escola, o conduz nas filas, leva-o até a sala, troca fraldas, cuida de sua 

alimentação e o coloca na perua (transporte escolar gratuito – TEG). Segundo o pai, o 

filho não recebe mais estimulação visual e tem a parte motora bem comprometida. Um 

oftalmologista que foi à escola prescreveu óculos para ele, o que não parece ajudar 

muito. Só fica com a mãe nos finais de semana. O pai refere ainda que o garoto 

aprendeu na escola a ―apertar teclas‖.     

 

 

Sujeito 12-PC 

           2001 

           - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- - - - - - - - - 1ºEF 

MU 

Ⓑ 

2ºEF 

MU 

Ⓑ 

3ºEF 

MU 

Ⓑ 

Legenda   
EF – ensino fundamental; MU – escola municipal  

              – classe comum de escola pública  

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

 

Sujeito 140 - Sistematização 

 Sexo masculino; nascido em 2003; tem PC (hemiparesia dupla). 
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 2007-2008: frequenta educação infantil na escola municipal Ⓐ; sai em 2008, ainda no 

segundo estágio. Segundo a mãe, a criança não é alimentada na escola; ninguém lhe 

troca a fralda e volta para casa com assaduras e com a cadeira de rodas toda molhada 

(―demorava uma semana para secar‖). A mãe relata ter reclamado várias vezes, mas o 

problema persiste; como a criança não é oralizada, não pode lhe contar sobre outros 

eventuais problemas que esteja enfrentando. Segundo ela, a criança ―deixa-se beliscar 

sem reclamar‖. Por ocasião da orientação, em 2008, a criança ainda estava na escola.  

 2013: aos dez anos, a criança continua sem escola. Muito fragilizada, a mãe refere que 

a situação apenas se agravou com a idade: o filho é muito dependente, não usa a mão 

esquerda, não consegue comer sozinho, não pede para ir ao banheiro. O pai da criança 

está desempregado e por isso não conseguiriam pagar uma escola privada.  

 

 

Sujeito 140-PC 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 - - - - EI 

MU 

Ⓐ 

EI 

MU 

Ⓐ 

- - - - - 

Legenda   
EI – educação infantil; MU – escola municipal  

              – classe comum de escola pública  

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

 

Sujeito 187 - Sistematização 

 Sexo masculino; nascido em 2006; tem PC (diparesia espástica). 

 2010: por ocasião da orientação, aos quatro anos, não frequentava escola. Era o 46º da 

lista de espera da escola municipal que desejava para seu filho. 

 2011: iniciou educação infantil na escola municipalⒶ, cujo nome não soube fornecer 

(não era a escola que ela pretendia).  

 2012: confirmada por exames audiológicos a surdez da criança, passa a ser atendida 

numa escola municipal de educação especial, norteada pela proposta bilíngue de 

educação de surdos. A mãe relata que a criança passa a ser atendida numa classe com 

cerca de quinze alunos surdos. Segundo ela, os professores não são surdos, mas sabem 

Libras. A criança está aprendendo a se comunicar nessa língua, assim como ela 
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própria ―está começando‖. Segundo a mãe, a escola disponibiliza uma auxiliar para a 

alimentação e higiene do filho. 

 2013: criança encontra-se afastada da escola porque fez cirurgia; aguarda adaptações 

na cadeira de rodas para voltar à escola. O menino está matriculado no 2ºEF, segundo 

a mãe. 

 

 

Sujeito 187-PC 

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

    - - - - - EI 

MU 

Ⓐ 

1ºEF 

MU 

Ⓑ 

2ºEF 

MU 

Ⓑ 

Legenda   
EI – educação infantil; EF – ensino fundamental; MU – escola municipal  

              – classe comum de escola pública  

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

   − escola municipal de educação bilíngue para surdos (Emebs) 

 

 

 

Sujeito 33 - Sistematização 

 Sexo masculino; nascido em 2000; tem PC (diparesia). 

 2005: aos cinco anos, solicita uma orientação porque não consegue vaga em escola 

pública. 

 2006: inicia educação infantil na escola municipalⒶ. 

 2007: é transferido para a escola municipal  Ⓑ para cursar o EF. 

 2007-2013: cursa 1ºEF a 7ºEF, sendo também atendido no contraturno há três ou 

quatro anos numa instituição especializada e duas vezes por semana na escola (não 

soube informar desde quando e com qual duração)
103

. Diz que no contraturno da 

escola tem aulas de matemática e de português. Escreve o nome e algumas palavras 

simples.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103

 As informações foram vagas, razão pela qual não as colocamos no ―mapa‖. 
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Sujeito 33-PC 

          2000 2001 

          - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- - - - EI 

MU 

Ⓐ 

1ºEF 

MU 

Ⓑ 

2ºEF 

MU 

Ⓑ 

3ºEF 

MU 

Ⓑ 

4ºEF 

MU 

Ⓑ 

5ºEF 

MU 

Ⓑ 

6ºEF 

MU 

Ⓑ 

7ºEF 

MU 

Ⓑ 

Legenda   
EI – educação infantil; EF – ensino fundamental; EE – escola estadual; MU – escola municipal  

              – classe comum de escola pública  

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

 

Sujeito 35 - Sistematização 

 Sexo masculino; nascido em 2000; tem PC (diparesia) e é soropositivo para o vírus da 

imunodeficiência humana (HIV). 

 2005: passou em orientação quando já estava no segundo estágio da EI, numa escola 

municipalⒶ. A criança falava com entusiasmo sobre a areia, o escorregador e a 

gangorra da escola; dizia que a professora ficava muito brava quando as crianças 

faziam bagunça.  

 2007: foi transferido para uma escola estadual Ⓐ para cursar o EF. 

 2011: foi transferido para uma escola estadual Ⓑ, para cursar o segundo ciclo do EF. 

 2013: cursa o 7ºEF na mesma escola, da qual o filho não gosta, segundo a mãe: ―Nem 

tem como gostar: estamos em abril e ele não recebeu nem o horário das aulas‖. 

 Está alfabetizado. 

 

 

Sujeito 35-PC 

          2000 2001 

          - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- - - EI 

MU 

Ⓐ 

EI 

MU 

Ⓐ 

1ºEF 

EE 

Ⓐ 

2ºEF 

EE 

Ⓐ 

3ºEF 

EE 

Ⓐ 

4ºEF 

EE 

Ⓐ 

5ºEF 

EE 

Ⓑ 

6ºEF 

EE 

Ⓑ 

7ºEF 

EE 

Ⓑ 

Legenda   
EI – educação infantil; EF – ensino fundamental; EE – escola estadual; MU – escola municipal  

              – classe comum de escola pública  

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 
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Sujeito 155 - Sistematização 

 Sexo masculino; nascido em 2000; tem PC (diparesia). 

 2004-2006: cursou educação infantil na escola municipal Ⓐ. 

 2007: é transferido para a escola estadualⒶ, onde cursa 1ªEF a 4ªEF. 

 2009: passa em orientação; a queixa é de que a professora reclama do uso de letra de 

forma pela criança, que está alfabetizada mas enfrenta dificuldades para resolver 

operações matemáticas. Foi oferecido para a criança apoio pedagógico para a criança 

na rede pública, mas em escola longe, à qual não tem acesso.  

 2011: a partir da 5ªEF, torna-se aluno da escola estadual Ⓑ. 

 2013: permanece na escola estadual Ⓑ, cursando 7ªEF. Segundo a mãe, o adolescente, 

agora com 13 anos, está indo bem nos estudos, mas tem enfrentado alguns problemas: 

ninguém o leva ao banheiro, razão pela qual a mãe o manda com três fraldas 

sobrepostas; não tem cuidador, o que faz com que a mãe tenha de ir à escola lhe dar o 

lanche. Há três estudantes ―cadeirantes‖ na escola, porém há dois lances de escada, e o 

elevador está quebrado há seis meses.    

 

 

Sujeito 155-PC 

          2000 2001 

          - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- - EI 

MU

Ⓐ 

EI 

MU

Ⓐ 

EI 

MU 

Ⓐ 

1ºEF 

EE 

Ⓐ 

2ºEF 

EE 

Ⓐ 

3ºEF 

EE 

Ⓐ 

4ºEF 

EE 

Ⓐ 

 

5ºEF 

EE 

Ⓑ 

6ºEF 

EE 

Ⓑ 

7ºEF 

EE

Ⓑ 

Legenda   
EI – educação infantil; EF – ensino fundamental; EE – escola estadual; MU – escola municipal  

              – classe comum de escola pública  

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

 

Sujeito 186 - Sistematização 

 Sexo masculino; nascido em 1999; tem PC (hemiparesia). 

 2002-2005: dos três aos seis anos, frequenta educação infantil na escola privada Ⓐ.   
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 2006: dos sete aos dez anos, passa a frequentar escola municipal Ⓐ, onde cursa 1ºEF a 

4ºEF, até ser retido em 2009. É atendido na Saai no contraturno de 2007 a 2009. 

 No final do ano letivo de 2009, passa a estudar na escola estadual Ⓐ e a frequentar 

Sape duas vezes por semana (o atendimento na sala de recursos era das 7 às 9h, e a 

classe comum, das 13 às 17h30). Na escola estadual Ⓐ, encontra muita substituição de 

professor. É cobrado pela lentidão em copiar da lousa e por ter dificuldade de traçar 

letra cursiva. Perde a vontade de ir à escola. 

 2010: frequenta novamente 4ºEF na mesma escola estadual Ⓐ, sem Sape. 

 2011: é transferido para a escola municipal Ⓑ, onde passa a cursar 5ºEF a 7ºEF. Não 

havia Saai nessa escola, mas na anterior não havia 5ºEF.  

 2013: aos 14 anos, permanece no 7ºEF da escola municipal Ⓑ. 

 A mãe refere que o filho frequentou Saai do 2ºEF ao 4ºEF. Ainda segundo ela, o filho 

aprendeu a ler e escrever com uma fonoaudióloga do posto de saúde. Está descontente 

com a escola; o filho chegou a sofrer um TCE por lá, ao ser agredido por uma outra 

criança (que acabou sendo transferida depois que a mãe fez um boletim de 

ocorrência). O filho tem convulsionado, mas a mãe retirou o útero há poucos dias e 

não pôde até o momento levá-lo ao médico. 

 

 

Sujeito 186-PC 

         1999 2000 2001 

         - - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EI 

Ⓐ 

EI 

Ⓐ 

EI 

Ⓐ 

EI 

Ⓐ 

1ºEF 

MU 

Ⓐ 

2ºEF 

MU 

Ⓐ+ 

Saai 

3ºEF 

MU 

Ⓐ+ 

Saai 

4ºEF 

MU 

Ⓐ+ 

Saai 

Retido

/4ºEF 

EEⒶ

+Sape 

4ºEF 

EE 

Ⓐ 

5ºEF 

MU 

Ⓑ 

6ºEF 

MU 

Ⓑ 

7ºEF 

MU 

Ⓑ 

Legenda   
EI – educação infantil; EF – ensino fundamental; EE – escola estadual; MU – escola municipal  

              – classe comum de escola pública  

              – classe comum de escola privada 

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 
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Sujeito 131 - Sistematização 

 Sexo masculino; nascido em 2000; tem PC (hemiparesia). 

 2007: cursa o 1ºEF numa escola Ⓐ da rede privada. 

 2008: por ocasião da orientação, a mãe relata que a escola não tem queixas; quer 

apenas um laudo médico. 

 2011: é retido no 5ºEF, permanecendo na mesma escola. 

 2013: está no 6ºEF, na mesma escola. Segundo a mãe, nunca recebeu atendimento 

educacional especializado nem nenhum tipo de apoio pedagógico. Não está 

alfabetizado.    

 

 

Sujeito 131-PC 

          2000 2001 

          - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- - - - - 1ºEF 

Ⓐ 

2ºEF 

Ⓐ 

3ºEF 

Ⓐ 

4ºEF 

Ⓐ 

5ºEF 

Ⓐ 

Retido 

5ºEF 

Ⓐ 

6ºEF 

Ⓐ 

Legenda   
EF – ensino fundamental  

              – classe comum de escola privada 

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

 

Sujeito 160 - Sistematização 

 Sexo masculino; nascido em 2004; tem PC (diparesia espástica). 

 2007: aos três anos, iniciou a escolaⒶ da rede privada, cursando quatro anos de EI.  

 2009: por ocasião da orientação, a criança tinha cinco anos e estava na EI. A mãe se 

dizia satisfeita com a escola, mas queria ter certeza de que estava tudo bem com o 

filho.  

 2011: na mesma escola inicia 1ºEF. 

 2013: está no 3ºEF. A mãe refere que nunca procurou escola pública para o filho; que, 

na escola em que está, participa de tudo, recebendo ajuda motora quando necessário 

(por exemplo, para pular corda). 
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 A criança não usa fralda. Não é oralizada e, segundo a mãe, não usa bem a pasta de 

comunicação. É atendida por uma fonoaudióloga (quinze minutos para o incremento 

da comunicação e quinze minutos de massagens orais para melhorar a mastigação).   

 O curriculum desenvolvido com a criança na escola é o mesmo direcionado aos 

demais alunos da classe comum, só que com atividades adaptadas. A criança passa por 

avaliações trimestrais, após as quais é dada uma devolutiva à mãe acerca da 

aprendizagem da criança (―a escola explica no que ele está bem ou não‖).   

  Perguntei à mãe como são realizadas as atividades com a criança. Ela respondeu que a 

escola trabalha muito com livrinhos: a criança escolhe; a mãe vai mostrando e 

escrevendo as lições (só perguntas objetivas). Ao serem oferecidos três livros à 

criança, ela refere que ele é capaz de apontar o que já levou para casa e o que não 

levou. São aceitos rabiscos como desenhos. 

 

 

Sujeito 160-PC 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  - - - EI 

Ⓐ 

EI 

Ⓐ 

EI 

Ⓐ 

EI 

Ⓐ 

1ºEF 

Ⓐ 

2ºEF 

Ⓐ 

3ºEF 

Ⓐ 

Legenda   
EI – educação infantil; EF – ensino fundamental  

              – classe comum de escola privada 

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

 

Sujeito 114 - Sistematização 

 Sexo feminino; nascida em 2003; tem PC (diparesia espástica). 

 2007-2008: frequenta educação infantil na escola Ⓐ da rede privada com crianças de 

sua idade. Segundo a mãe, trata-se de uma ―escola inclusiva‖, em que 90% dos alunos 

não têm nenhuma necessidade educacional especial..  

 2013: matriculada no 5ºEF da mesma escola, teve de se afastar no início do ano para 

uma cirurgia, mas desde que retornou está recebendo reforço em matemática uma vez 

por semana, no contraturno, durante 1h30. De acordo com a mãe, ―está seguindo 

bem‖. 
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Sujeito 114-PC 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 - - - - EI 

Ⓐ 

EI 

Ⓐ 

1ºEF 

Ⓐ 

2ºEF 

Ⓐ 

3ºEF 

Ⓐ 

4ºEF 

Ⓐ 

5ºEF 

Ⓐ 

Legenda   
EI – educação infantil; EF – ensino fundamental  

              – classe comum de escola privada 

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

Sujeito 4 - Sistematização 

 Sexo masculino; nascido em 1999; PC (coreoatetose). 

 2004-2011: dos cinco aos 12 anos, frequenta escola especial Ⓐ da rede privada; depois 

disso, devido ao aumento das mensalidades, busca outra escola.  

 2012-2013: passa a frequentar a escola especial de uma instituição especializada Ⓐ. A 

mãe refere que o filho gosta muito da escola. Há oito estudantes na turma, sendo ele o 

único que sabe ler. Usa pasta de comunicação, mas a mãe refere que não compreende 

bem. Tenta colaborar com o trabalho da fonoaudióloga, que vai tentando atualizar a 

pasta. A dificuldade é que o filho tem muitos movimentos involuntários, o apontar é 

difícil, então estão tentando treinar o uso de acionador. Ir à escola é um grande prazer 

para ele, mesmo tendo de pegar o Atende às 5h20 para estudar das 7h30 às 11h30. A 

mãe relata uma pressão por parte da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo 

para que a escola feche, mas as mães estão se juntando e sendo ouvidas pela 

presidenta da instituição, na tentativa de manter a escola até que a última turma se 

forme (até a oitava série). Segundo ela, o nível de ensino em que o filho está, aos 14 

anos, corresponde ao de uma 2ªEF.     

 

 

Sujeito 4-PC 

         1999 2000 2001 

         - - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- - Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓐ Ⓐ Inst. 

Ⓐ 

Inst. 

Ⓐ 

Legenda   
Inst. – instituição filantrópica especializada  

              – atendimento educacional substitutivo à classe comum em escola privada ou instituição 

filantrópica especializada (neste último caso, consta ―Inst.‖)    

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 
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Sujeito 62 - Sistematização 

 Sexo masculino; nascido em 1999; tem PC (hemiparesia). 

 2006: aos sete anos, sem ter cursado EI, entra diretamente na classe regida por 

professor especializado de uma escola estadual Ⓐ, com mais doze crianças, por 

decisão da escola.  

 Passa em orientação em 2006 e em 2007; a despeito das orientações recebidas, a mãe 

solicita no final de 2006 que o filho permaneça na classe. 

 Em 2013, aos 14 anos, continua recebendo o mesmo atendimento, só que com 20 

crianças com diferentes tipos de deficiência. A irmã, que se declarou professora, diz 

que a família tem de motivá-lo: ―A gente diz que não vai ter tanta coisa assim, e ele 

vai‖. Declarou nunca terem pensado em mudá-lo de escola, pois ―é difícil encontrar 

uma professora dedicada‖; além disso, a escola em que estuda é perto de casa e ―ele 

vai lá desde pequeno, todos o conhecem, dá para confiar‖. Mas, em relação à 

aprendizagem: ―Não aprende nada, está do mesmo jeito‖. Relata troca frequente de 

professores. ―O máximo que ele aprendeu foi a identificar o próprio nome escrito e a 

copiar letras.‖ A irmã nega qualquer tipo de apoio pedagógico na escola, mas refere 

que o irmão vai a uma ONG fora do horário de aulas, onde recebe ajuda para fazer as 

lições de casa. Não soube fornecer mais informações. 

 

 

Sujeito 62-PC 

         1999 2000 2001 

         - - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- - - - EEⒶ EEⒶ EEⒶ EEⒶ EEⒶ EEⒶ EEⒶ EEⒶ 

Legenda   
EE – escola estadual  

              – classe especial de escola pública 

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

 

Sujeito 162 - Sistematização 

 Sexo masculino; nascido em 2004; tem PC (tetraparesia espástica). 

 2009: passou em orientação aos cinco anos, quando a mãe foi orientada a buscar 

escola para a criança. Na época, a criança era muito espástica, permanecendo o tempo 
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todo no colo ou no berço. A criança ainda não fazia escolhas, e a comunicação era 

bastante difícil. Tinha engasgos com frequência; quando ―ficava roxinho‖, a mãe lhe 

dava chá caseiro. Era resistente às orientações.    

 2013: aos nove anos, o menino jamais frequentou escola, pois sua mãe sempre teve 

receio de que outros alunos ―judiassem dele‖. A criança passou a ser acompanhada por 

um gastroenterologista e parou de engasgar. A mãe diz que, ―se soubesse [dos 

benefícios], teria ido antes‖. A pesquisadora aproveita o ensejo para lhe perguntar 

sobre a possibilidade de descobrir benefícios na inclusão escolar, à qual resiste tanto. 

A mãe promete pensar na possibilidade de colocar a criança na escola.  

 

 

Sujeito 162-PC 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  - - - - - - - - - - 

Legenda   
              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

 

Discussão 

Os sujeitos 12, 23, 140 e 187 apresentaram trajetórias escolares de pequena amplitude. 

Os sujeitos 23 e 140 frequentaram, respectivamente, quatro e dois anos de classe comum em 

escolas públicas. Ambos tinham comprometimentos motores acentuados, em todo o corpo, 

mas principalmente em pernas e pés do sujeito 23 (tetraparesia) e nos braços do sujeito 140 

(dupla hemiparesia). No primeiro caso, as atividades de vida diária eram bem difíceis, e no 

segundo caso, também a alimentação e a fala. O sujeito 12 também apresentava tetraparesia, 

além de movimentação involuntária, hidrocefalia e deficiência visual. Tinha, portanto, 

deficiência múltipla. Estava em sua terceira experiência escolar, desta vez em escola pública 

municipal, segundo o pai, ―para socialização‖. Uma escola acessível, com AVE.  Já o sujeito 

187, com apenas sete anos, menor comprometimento motor (diparesia espástica) e surdo, 

tinha apenas iniciado sua trajetória escolar numa Emebs, também podendo contar com um 

AVE. Encontrava-se afastado da escola, aguardando adaptações na cadeira de rodas para 

retornar à escola, após ter feito cirurgia.   

Os sujeitos 33, 35 e 155 tinham diparesia; estudavam em classe comum de escolas 

públicas desde a educação infantil, sem interrupções. O sujeito 33 recebia atendimento 

também no contraturno, tanto na escola quanto numa instituição especializada (aparentemente 

reforço em matemática e português). O sujeito 35, que, por ocasião da orientação na AACD, 
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demonstrou seu entusiasmo com o parquinho da escola, em 2013 manifestou seu 

descontentamento com sua nova (terceira) escola. O sujeito 155 também estava em sua 

terceira escola pública, enfrentando vários entraves: exigência de uso de letra cursiva, 

dificuldades em matemática, falta de atendimento educacional especializado, falta de AVE, 

falta de acessibilidade arquitetônica. 

Os sujeitos 186, 131, 160 e 114, os dois primeiros com hemiparesia e os dois últimos 

com diparesia, também só frequentaram classe comum. Iniciando em escola da rede privada, 

o sujeito 186 fez um ano a mais de educação infantil; depois, passou a estudar em escola 

pública municipal, recebeu atendimento educacional especializado em Saai por três anos, foi 

retido e transferido para uma escola pública estadual. Nesta escola, chegou a ser atendido em 

classe regida por professor especializado duas vezes por semana. Foi depois transferido para 

uma segunda escola pública municipal, onde permanecia em 2013. Enfrentou vários entraves 

nessa trajetória: muita substituição de professor, exigência de cópia de lousa e de uso de letra 

cursiva, agressões na escola e intercorrências clínicas.  

Os demais sujeitos (131, 160 e 114) apresentavam trajetórias escolares de sete anos em 

escolas da rede privada, mas tinham diferenças de idade significativas (em 2013, tinham 13, 

nove e dez anos, respectivamente). Sem jamais receber atendimento educacional 

especializado, o sujeito 131 foi retido no 5º EF. O sujeito 160, não oralizado, não passou por 

retenção, mas também não recebeu atendimento educacional especializado. Já o sujeito 114, 

após se afastar para uma cirurgia, ganhou reforço em matemática. Os familiares não referiram 

entraves. 

As trajetórias dos três últimos sujeitos deste subgrupo destoam das demais, posto que 

construídas no atendimento educacional substitutivo à classe comum: o sujeito 4, com 14 anos 

e grande movimentação involuntária, frequentou escola especial e instituição especializada 

durante toda a vida, sem queixas. Já o sujeito 62, com a mesma idade e menor 

comprometimento motor (hemiparesia), frequentava sem motivação classe regida por 

professor especializado numa escola pública estadual
104

. Por último, o sujeito 162, com 

tetraparesia e muita espasticidade, levando a dificuldades no posicionamento, além de 

questões clínicas a resolver, apresentava dificuldades cognitivas e de comunicação. Aos nove 

anos, jamais frequentara escola.   

 

 

 

 

                                                 
104

 Adequei a terminologia; o familiar referiu ―classe especial‖. 
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5.3.2 Trajetórias escolares dos sujeitos com mielo do 3º grupo 

 

 

Sujeito 45 - Sistematização 

Sexo masculino; nascido em 1999; mielomeningocele (nível a esclarecer). 

 2006: por ocasião da orientação, o pai referiu desejo de que o filho estudasse em 

escola especial porque usava fralda (devido à bexiga neurogênica). 

 2007: aos oito anos, entra na escola municipal Ⓐ, onde a avó trabalhava, para cursar 

1ºEF; faz o ensino fundamental nessa escola até o 5ºEF, em 2012.  

 2013: aos 14 anos, é transferido para a escola municipal Ⓑ, onde cursa o 6ºEF. 

 Perdeu um ano, devido a intercorrências clínicas (cirurgia e infecções urinárias); fica 

na cadeira de rodas, que sabe tocar. Aprendeu a passar sonda sozinho. Queixa-se da 

bagunça que os 30 alunos de sua turma fazem. Está alfabetizado. 

 

 

Sujeito 45-Mielo 

         1999 2000 2001 

         - - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- - - - - 1ºEF 

MU 

Ⓐ 

2ºEF 

MU 

Ⓐ 

- 3ºEF 

MU 

Ⓐ 

4ºEF 

MU 

Ⓐ 

5ºEF 

MU 

Ⓐ 

6ºEF 

MU 

Ⓑ 

Legenda   
EF – ensino fundamental; MU – escola municipal  

              – classe comum de escola pública   

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

 

Sujeito 24 - Sistematização 

 Sexo feminino; nascida em 2000; mielomeningocele (nível torácico). 

 2005: por ocasião da orientação, tinha cinco anos e nunca havia frequentado escola. 

Segundo a mãe, faltava transporte adequado. 

 2008: aos oito anos, inicia 1ºEF na escola municipal Ⓐ. 

 2013: está no 6ºEF da mesma escola municipal Ⓐ. 
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Sujeito 24-Mielo 

          2000 2001 

          - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- - - - - - 1ºEF 

MU 

Ⓐ 

2ºEF 

MU 

Ⓐ 

3ºEF 

MU 

Ⓐ 

4ºEF 

MU 

Ⓐ 

5ºEF 

MU 

Ⓐ 

6ºEF 

MU 

Ⓐ 

Legenda   
EF – ensino fundamental; MU – escola municipal  

              – classe comum de escola pública  

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

 

Sujeito 89 - Sistematização 

 Sexo feminino; nascida em 2000; mielomeningocele (nível occipital). 

 2007: passa em orientação após ter cursado um ano de educação infantil numa escola 

municipalⒶ. Foi transferida para a escola municipal Ⓑ, onde cursa até 4ªEF. 

 2011: é transferida para a escola estadual Ⓐ, mas a mãe a retira de lá ao constatar que 

a criança não era bem atendida (por exemplo, ficava sozinha na classe durante as aulas 

de educação física). 

 2013: fica quase dois anos sem estudar até conseguir vaga na escola municipalⒸ, onde 

retoma os estudos a partir da 5ªEF. Aos 13 anos, não está alfabetizada. 

 

 

Sujeito 89-Mielo 

          2000 2001 

          - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- - - - EI 

MU 

Ⓐ 

1ºEF 

MU 

Ⓑ 

2ºEF 

MU 

Ⓑ 

3ºEF 

MU 

Ⓑ 

4ºEF 

MU 

Ⓑ 

- - 5ºEF 

MU 

Ⓒ 

Legenda   
EI – educação infantil; EF – ensino fundamental; MU – escola municipal  

              – classe comum de escola pública  

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

 

Sujeito 54 - Sistematização 

 Sexo feminino; nascida em 2001; mielomeningocele (nível torácico). 
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 2006: ao passar em orientação, estava com cinco anos e cursava o segundo estágio da 

educação infantil na escola municipalⒶ, onde permaneceu até 2007. 

 2008: é transferido para a escola municipalⒷ. 

 2013: permanece na escola municipalⒷ, cursando o 6ºEF. 

  Segundo a mãe, come sozinha e aprendeu a passar sonda.  Lê e escreve inclusive com 

letra cursiva. A mãe se queixa de encontrar o caderno incompleto (a professora sempre 

apaga a lousa antes de a adolescente terminar de copiar) e de não haver lições para 

casa. Mas diz que a filha é ―bem tratada na escola, onde só tem gente em quem dá para 

confiar‖. 

 

 

Sujeito 54-Mielo 

           2001 

           - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- - - - EI 

MU 

Ⓐ 

EI 

MU 

Ⓐ 

1ºEF 

MU 

Ⓑ 

2ºEF 

MU 

Ⓑ 

3ºEF 

MU 

Ⓑ 

4ºEF 

MU 

Ⓑ 

5ºEF 

MU 

Ⓑ 

6ºEF 

MU 

Ⓑ 

Legenda   
EI – educação infantil; EF – ensino fundamental; MU – escola municipal  

              – classe comum de escola pública  

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

 

Sujeito 153 - Sistematização 

 Sexo feminino; nascida em 2004; mielomeningocele (nível assimétrico). 

 2009: aos cinco anos, por ocasião da orientação, era atendida na educação infantil na 

escola municipalⒶ.  

 2010: inicia 1ºEF na escola estadual Ⓐ. 

 2013: já está no 4ºEF na mesma escola, que, segundo a mãe, a filha adora. Relata que 

é ótima em matemática, lê e escreve bem.  
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Sujeito 153-Mielo 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  - - - - - EI 

MU 

Ⓐ 

1ºEF 

EE 

Ⓐ 

2ºEF 

EE 

Ⓐ 

3ºEF 

EE 

Ⓐ 

4ºEF 

EE 

Ⓐ 

Legenda   
EI – educação infantil; EF – ensino fundamental; EE – escola estadual  

              – classe comum de escola pública  

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

 

Sujeito 177 - Sistematização 

 Sexo masculino; nascido em 2005; mielomeningocele (nível a esclarecer). 

 2009-2011: frequenta educação infantil na escola municipalⒶ. Em orientação no ano 

de 2010, relata que a escola necessita de reforma, pois está em péssimas condições; 

que já acionou o Ministério Público para obter transporte escolar; e que o filho tem 

inúmeras faltas, pois não tem como ir à escola de cadeira de rodas nos dias chuvosos. 

Faz outras críticas: que o sistema público de saúde lhe entrega a sonda do calibre 

errado; que a fralda ―é da pior qualidade e não presta para mandar para a escola‖.  

 2012: a criança é transferida para a escola estadualⒶ, que é acessível e disponibiliza 

uma cuidadora, razão pela qual a mãe não precisa mais permanecer na escola para 

cuidar da higiene e da alimentação da criança. A mãe relata que se sente segura, pois 

―a diretora deixa que entre na escola sempre que ela deseja‖ para verificar como o 

filho está. Relata ter enfrentado alguns problemas no início: teve de acionar 

novamente o Ministério Público porque a perua disponibilizada para o transporte dos 

estudantes ―não tinha nem cinto‖ – mas a escola foi obrigada a exigir transporte 

adaptado, ou teria de pagar uma multa diária de mil reais.
105 

 

 Em 2012, teve de se submeter a uma cirurgia ortopédica e ficou cerca de três meses 

afastada; nesse período, não recebeu nenhuma tarefa escolar.  

 Quanto às condições para a aprendizagem, segundo a mãe, a criança é atendida numa 

sala com quarenta alunos e ―por uma professora com depressão‖. Relatou ainda o fato 

de que a criança não consegue manter-se concentrada. Tem oito anos; não está 

alfabetizada. 

 

                                                 
105

 A mãe não soube fornecer detalhes sobre o serviço de transporte disponibilizado. 
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Sujeito 177-Mielo 

   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

   - - - - EI 

MU 

Ⓐ 

EI 

MU 

Ⓐ 

EI 

MU 

Ⓐ 

1ºEF 

EE 

Ⓐ 

2ºEF 

EE 

Ⓐ 

Legenda   
EI – educação infantil; EF – ensino fundamental; EE – escola estadual; MU – escola municipal  

              – classe comum de escola pública  

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

 

Sujeito 120 - Sistematização  

 Sexo feminino; nascida em 2004; mielomeningocele (nível lombar baixo). 

 2008: por ocasião da orientação, frequenta o primeiro estágio da educação infantil na 

escola municipal Ⓐ. 

 2009: segundo estágio da educação infantil na mesma escola municipal Ⓐ. 

 2010: é transferida para a escola municipalⒷ, onde passa a cursar 1ºEF. 

 2013: já está cursando 4ºEF na mesma escola municipalⒷ. Recebe reforço no 

contraturno desde 2012. A mãe não soube relatar o que consiste esse atendimento, mas 

sabe que ocorre durante duas horas, duas vezes por semana. A criança não está 

alfabetizada. 

 

 

Sujeito 120-Mielo 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  - - - - EI 

MU 

Ⓐ 

EI 

MU 

Ⓐ 

1ºEF 

MU 

Ⓑ 

2ºEF 

MU 

Ⓑ 

3ºEF 

MU 

Ⓑ 

+R 

4ºEF 

MU 

Ⓑ 

+R 

Legenda   
EI – educação infantil; EF – ensino fundamental; MU – escola municipal; R – reforço  

              – classe comum de escola pública  

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 
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Sujeito 130 - Sistematização 

 Sexo masculino; nascido em 2006; mielomeningocele (nível torácico). 

 2008: por ocasião da orientação, a criança tinha dois anos de idade e não frequentava 

educação infantil ainda. A mãe tinha muito receio de que a criança fosse maltratada 

pelos demais alunos ou que engordasse demais. 

 2010: iniciou numa escola municipalⒶ (cujo nome a mãe não soube informar) que 

passou a frequentar até o início do EF. 

 2012: é transferido para a escola municipal Ⓑ. 

 2013: aos sete anos, estuda na escola municipal Ⓑ e já lê e escreve textos simples; 

apresenta maior dificuldade em matemática. Inicialmente, era obrigado a sair mais 

cedo para não retardar o transporte de volta para casa (por usar cadeira de rodas), mas 

a mãe se queixou, e a situação foi corrigida. A criança ficou afastada por 90 dias 

devido a uma cirurgia ortopédica; nesse período, o perueiro da escola lhe entregava as 

lições em casa.    

 

 

Sujeito 130-Mielo 

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

    - - - - EI 

MU 

Ⓐ 

EI 

MU 

Ⓐ 

1ºEF 

MU 

Ⓑ 

2ºEF 

MU 

Ⓑ 

Legenda   
EI – educação infantil; EF – ensino fundamental; MU – escola municipal  

              – classe comum de escola pública  

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

 

Sujeito 73 - Sistematização 

 Sexo feminino; nascida em 1999; mielomeningocele (nível sacral). 

 2003-2005: frequenta educação infantil nas escolas municipais Ⓐ (creche) e Ⓑ (pré-

alfabetização). 

 2006: entra na escola estadual Ⓐ, onde cursa 1ªEF a 4ªEF, e é retida nesta última série, 

em 2009, aos dez anos. A mãe relata que a escola não lhe agradava: a filha não recebia 

atenção dentre os 40 alunos da turma.  
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 Passa por duas vezes em orientação: em 2006 (com queixas escolares de que a menina 

não teria ―raciocínio‖ para aprender; que teria ―preguiça‖ para copiar da lousa; 

dificuldade ―até nas cruzadinhas e para usar tesoura‖) e em 2008 (40 alunos em sala; 

dificuldade para se concentrar; comportamento voluntarioso etc.). A mãe chegou a 

ficar um mês ajudando a filha dentro da sala de aula. 

 2010: passa a frequentar 4ªEF na escola privada Ⓐ, onde havia apenas 25 alunos. A 

escola é paga com o benefício social que a filha recebe e é perto de sua residência. 

 2011: afasta-se da escola por um ano, devido a uma cirurgia ortopédica e ao pós-

operatório delicado. 

 2012: frequenta 5ªEF na mesma escola privada. 

 2013: frequenta 6ªEF. Está alfabetizada. A mãe pensa em buscar oficina futuramente 

para a menina.  

 

 

Sujeito 73-Mielo 

         1999 2000 2001 

         - - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- EI 

MU 

Ⓐ 

EI 

MU 

Ⓑ 

EI 

MU 

Ⓑ 

1ªEF 

EEⒶ 

2ªEF 

EEⒶ 

3ªEF 

EEⒶ 

4ªEF 

EEⒶ 

Retida 

4ªEF 

 

Ⓐ 

- 5ªEF 

 

Ⓐ 

6ªEF 

 

Ⓐ 

Legenda   
EI – educação infantil; EF – ensino fundamental; EE – escola estadual; MU – escola municipal  

              – classe comum de escola pública  

              – classe comum de escola privada 

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

 

Sujeito 40 - Sistematização 

 Sexo feminino; nascida em 2002; mielomingocele (nível lombar alto). 

 2005: por ocasião da orientação, o orfanato em que a criança estava (permanece em 

2013) informa não conseguir vaga escolar para crianças com deficiência. 

  2010: aos oito anos, depois de uma breve tentativa malsucedida de inclusão numa 

escola estadual, foi matriculada no 1ºEF na escola Ⓐ da rede privada, em classe 

comum.  
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 2013: está matriculada no 4ºEF da mesma escola Ⓐ da rede privada, porém, em 

licença médica (cirurgia de correção de pés; deve retornar em um mês). O motorista da 

escola tem levado as lições escolares três vezes por semana. 

 Segundo a responsável pelo orfanato, recebe reforço à tarde, na própria escola, sempre 

que necessário. Identifica o próprio nome escrito; não quantifica objetos. 

 

 

Sujeito 40-Mielo 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- - - - - - - - 1ºEF 

Ⓐ 

2ºEF 

Ⓐ 

3ºEF 

Ⓐ 

4ºEF 

Ⓐ 

Legenda   
EF – ensino fundamental  

              – classe comum de escola privada 

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

 

Sujeito 158 - Sistematização 

 Sexo feminino; nascida em 2004; mielomeningocele (nível lombar alto). 

 2009: por ocasião da orientação, era atendida na educação infantil na escolaⒶ da rede 

privada. 

 2010-2012: cursou os três primeiros anos do ensino fundamental na mesma escolaⒶ 

da rede privada. 

 2013: mudou para a escolaⒷ da rede privada, onde cursa 4ºEF. Mãe refere que a 

criança, agora com nove anos, está alfabetizada (lê e escreve letra cursiva, inclusive), 

apresentando dificuldades em matemática (especialmente, nas operações com reserva). 

Nunca recebeu apoio pedagógico na escola (só na instituição especializada, durante 

seis meses). Relata que a criança ―cansa muito‖ ao fazer as lições, o que a deixa 

angustiada, pois não sabe se isso tem causa física ou comportamental. Diz que a escola 

―tem boa vontade‖, oferece até uma auxiliar para a troca de fraldas (o cateterismo é 

realizado em casa, antes e após a escola); mesmo assim, está em busca de uma outra 

escola para a filha. Usa o ―benefício‖ da criança para pagar as mensalidades escolares, 

pois ―não confia‖ na escola pública. A mãe declara-se formada em pedagogia.    
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Sujeito 158-Mielo 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  - - - - - EI 

Ⓐ 

1ºEF 

Ⓐ 

2ºEF 

Ⓐ 

3ºEF 

Ⓐ 

4ºEF 

Ⓑ 

Legenda   
EI – educação infantil; EF – ensino fundamental  

              – classe comum de escola privada 

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

 

Sujeito 26 - Sistematização 

 Sexo feminino; nascida em 2000; mielomeningocele (nível sacral). 

 2003-2005: inicia educação infantil aos três anos, na escola privada Ⓐ, comum, que 

desperta algumas críticas da mãe, por ocasião da orientação, pelo fato de ter muitas 

apostilas. 

 2006-2007: cursa até os sete anos educação infantil na escola Ⓑ da rede privada. 

 2008-2012: cursa 1º a 5ºEF ―alternativo‖ na mesma escola. 

 2013: na mesma escola privada Ⓑ, cursa ―6ºEF alternativo‖. A mãe relata que a escola 

da filha segue uma metodologia denominada ―inclusão monitorada‖, em que os alunos 

são separados em duas turmas: B (regular) e A (especial). Nesta última, há oito alunos 

com deficiência intelectual, hiperatividade, DF e autismo. Até o 5ºEF alternativo, têm 

um dia de período integral semanal, no qual são desenvolvidas atividades de 

psicopedagogia e terapia ocupacional, dentre outras. No website da escola, são listados 

também profissionais especialistas de outras áreas, que trabalham norteados pela 

―reabilitação cognitiva‖, assessorando os professores no desenvolvimento da memória, 

atenção, concentração, raciocínio, visando, por exemplo, ao aprimoramento da leitura 

e escrita, por meio de materiais personalizados. A adolescente em questão, aos 13 

anos, está alfabetizada, sendo capaz de escrever com letra bastão. A maior dificuldade 

está na parte de matemática (aprendendo a quantificar). Tem aulas extras de música, 

teatro, dança, educação física, artes, atividades de vida diária (ligadas ao autocuidado, 

almoço dirigido, higiene etc.) e atividades de matemática (fazer comprinhas, dar troco 

etc.). A menina adora a escola; segundo a mãe, ―é a segunda casa dela‖. Recebe 

boletim e certificação.    
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Sujeito 26-Mielo 

          2000 2001 

          - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- EI 

Ⓐ 

EI 

Ⓐ 

EI 

Ⓐ 

EI 

Ⓑ 

EI 

Ⓑ 

1º  

Ⓑ 

2º  

Ⓑ 

3º  

Ⓑ 

4º  

Ⓑ 

5º 

Ⓑ 

6º 

Ⓑ 

Legenda   
EI – educação infantil  

              – classe comum de escola privada 

              – atendimento educacional substitutivo à classe comum em escola privada  

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

 

Discussão 

Os sujeitos 45, 24, 89, 54, 153, 177, 120 e 130 sempre frequentaram classe comum de 

escolas públicas. Já os sujeitos 73, 40, 158 e 26 buscaram escolas da rede privada. Para o 

sujeito 73, isso aconteceu depois que foi retida na 4ªEF; nos demais casos, os familiares 

preferiram a rede privada desde o início, utilizando o benefício social dos filhos para pagar as 

mensalidades. Cirurgias usuais nos casos de mielo provocaram afastamentos da escola por 

longos períodos (sujeitos 45, 177, 130, 40), mas algumas escolas mandavam as lições pelo 

motorista da perua escolar (sujeitos 130, 40). Quanto ao cateterismo, os sujeitos 45 e 54 

aprenderam a passar a sonda sem ajuda, o que mostra que os sujeitos podem aprender a fazer 

isso, mas não o farão sozinhos: alguém precisa lhes ensinar desde o início do uso da sonda, 

ou essas pessoas ficarão adolescentes e depois adultas dependendo de outras para o 

esvaziamento da própria bexiga. Não é um aprendizado simples, tem riscos e a visualização 

não é fácil, mas é possível em muitos casos. 

Outros entraves, de acordo com nosso arquivo pessoal, foram enfrentados por este 

subgrupo: sonda e fraldas de péssima qualidade entregues pelo sistema público de saúde; falta 

de acolhimento do professor de educação física (sujeito 89), o que causava tanto sofrimento à 

aluna que a mãe retirou a filha da escola; falta de transporte adequado (sujeitos 24, 177), com 

relato de acionamento do Ministério Público Federal para a defesa desse direito; escolas 

necessitando de reformas; entraves na rotina escolar (exigência de cópia de lousa, cadernos 

incompletos, cansaço motor ao copiar, ausência de lições de casa, faltas à escola nos dias 

chuvosos, mãe tendo de permanecer em sala de aula por falta de AVE, questões 

comportamentais, dentre outros fatores). 
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5.3.3 Trajetórias escolares dos sujeitos com MFC do 3º grupo 

 

 

Sujeito 95 - Sistematização 

 Sexo masculino; nascido em 2002; tem PC e uma MFC (hemimelia fibular à direita). 

Atendido na clínica de MFC (diagnóstico principal). 

 2007: aos cinco anos, o pai foi orientado a colocar a criança na escola, mas se mostrou 

resistente, dizendo que só colocaria a criança em escola privada, que não tem como 

pagar. A criança vive com o pai e a avó paterna. 

 2013: a criança, agora com 11 anos, continua sem escola. Segundo o pai, chegou a 

frequentar por seis meses uma escola municipal da qual não sabe o nome nem tem 

referências. Porém, segundo ele, a escola exigia que ele ficasse em sala com a criança, 

e ele não suportou. Informou que ―o benefício‖ do filho só cobre os gastos com fraldas 

e a alimentação da família, razão pela qual não teria condições de colocar o filho numa 

escola privada. Está ciente do direito do filho à educação, mas continua resistente a 

escolas públicas. 

 

 

Sujeito 95-MFC 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- - - - - - - - - - - - 

Legenda   
              –  ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

 

 

Sujeito 137 - Sistematização 

 Sexo masculino; nascido em 2000; tem uma MFC (artrogripose). 

 2006: aos seis anos, entra na educação infantil na escola municipal Ⓐ. 

 2007: é transferido para a escola estadual Ⓐ, onde cursa 1ºEF a 5ºEF. 

 2008: passa em orientação; a mãe trazia como queixa o fato de não estar alfabetizado e 

de ficar sozinho no recreio. Passa a ser atendido no contraturno na instituição, durante 

dois anos, até adquirir fluência na leitura e escrita. 

 2012: é transferido para a escola Ⓐ da rede privada, pois, nas anteriores, segundo a 

mãe, não estava se desenvolvendo. 

 2013: cursa 7ºEF na escola Ⓐ da rede privada, com bom desempenho, segundo a mãe. 
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 Nunca recebeu nenhum tipo de apoio pedagógico fora da instituição especializada. 

 

 

Sujeito 137-MFC 

          2000 2001 

          - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- - - - EI 

MU 

Ⓐ 

1ºEF 

EE 

Ⓐ 

2ºEF 

EE 

Ⓐ 

3ºEF 

EE 

Ⓐ 

4ºEF 

EE 

Ⓐ 

5ºEF 

EE 

Ⓐ 

6ºEF 

 

Ⓐ 

7ºEF 

 

Ⓐ 

Legenda   
EI – educação infantil; EF – ensino fundamental  

              – classe comum de escola pública  

              – classe comum de escola privada 

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 

 

Sujeito 142 - Sistematização 

 Sexo masculino; nascido em 2000; tem uma MFC (síndrome de Poland: ectrodactilia 

na mão esquerda). 

 2006: frequentou educação infantil na escola municipal Ⓐ durante um ano. 

 2007: inicia na escola municipalⒷ, onde cursa até 5ºEF. 

 2012: é transferido pela idade para a escola estadual Ⓐ. 

 2013: aos 13 anos, afasta-se da escola momentaneamente, por quinze dias, para uma 

cirurgia na mão. A mãe refere bom desempenho nas atividades escolares. Diz que 

nunca recebeu apoio pedagógico, mas está alfabetizado. O maior problema, segundo 

ela, é que o adolescente é ―preguiçoso‖ para fazer as lições e sofreu muito com a 

discriminação dos outros alunos. 

 

 

Sujeito 142 

          2000 2001 

          - - 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- - - - EI 

MU 

Ⓐ 

1ºEF 

MU 

Ⓑ 

2ºEF 

MU 

Ⓑ 

3ºEF 

MU 

Ⓑ 

4ºEF 

MU 

Ⓑ 

5ºEF 

MU 

Ⓑ 

6ºEF 

EE 

Ⓐ 

7ºEF 

EE 

Ⓐ 

Legenda   
EI – educação infantil; EF – ensino fundamental; EE – escola estadual; MU – escola municipal  

              – classe comum de escola pública  

              – ausência de escola (o hífen foi colocado a partir do ano de nascimento do sujeito) 
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Discussão 

Os casos de MFC desta 2ª amostra da pesquisa estavam todos neste subgrupo: dois 

adolescentes de treze anos e uma criança de onze. Esta última (sujeito 95) jamais frequentou 

escola, pois o pai era ―contra‖ escolas públicas e não tinha condições de pagar uma escola da 

rede privada. O sujeito 137 migrou para a rede privada após seis anos, ao passo que o sujeito 

142 continuava em 2013 a estudar na rede pública, tendo estudado em duas escolas 

municipais e em uma estadual. Quanto à progressão, os sujeitos 137 e 142 iniciaram na 

educação infantil em escolas públicas e permaneciam matriculados em 2013.  

 

Voltando a considerar toda a 2ª amostra da pesquisa, vamos apresentar agora os dados 

sobre os atendimentos educacionais complementares à classe comum nas redes públicas, 

gerados nas entrevistas por telefone em 2013. Dentre os 33 sujeitos frequentando classe 

comum, apenas dois (6,06%) recebiam atendimento educacional complementar à classe 

comum em escolas públicas. Atendimentos clínicos, em instituições especializadas ou como 

reforço em escolas da rede privada também foram referidos, mas não foram objeto desta 

pesquisa. Lembramos que o estudante com DF tem direito a um tipo de atendimento 

educacional complementar (não substitutivo) à classe comum, que é o atendimento 

educacional especializado; porém, os resultados acerca da 2ª amostra, assim como os da 1ª 

amostra, revelaram também atendimentos não previstos na legislação, como o reforço 

(Quadro 5). Os familiares demonstraram ignorância acerca das características e objetivos dos 

atendimentos prestados. 

Curiosamente, os dois sujeitos que eram atendidos também no contraturno, um de 9 e 

outro de 15 anos, tinham mielomeningocele. Como bem lembrado por Sousa (2009), muitas 

crianças com mielo (em geral, as que têm hidrocefalia) costumam ser alvo de críticas dos 

professores da educação comum, pela falta de concentração, e de elogios dos professores da 

educação especial, pela facilidade de participação, uma vez que, em geral, têm menor prejuízo 

motor (têm boa função bimanual e são oralizados).  

 

 

Quadro 5 – Atendimentos educacionais complementares à classe comum, nas redes públicas, 

dos sujeitos da 2ª amostra em 2013  

 

Sujeitos Tipo de 

escola 

Etapa/modalidade Atendimento educacional 

complementar 

120 MU 4ºEF Recebia reforço no contraturno 
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havia um ano. A mãe não soube 

relatar no que consistia esse 

atendimento, mas informou que 

ocorria durante duas horas, duas 

vezes por semana. A criança não 

estava alfabetizada. 

66 EE 1ºEM Frequentou Saai nos três últimos 

anos do ensino fundamental, até 

2012: classe comum das 11 às 15h; 

Saai duas vezes por semana, das 8 

às 9h. Em 2012: classe comum das 

15 às 19h; Saai duas vezes por 

semana, das 13h30 às 15h. A mãe 

referiu que a Saai ajudou muito a 

filha; que havia cinco crianças na 

sala; que lá havia reforço em 

matemática e o desenvolvimento de 

um projeto sobre alimentação 

saudável.
106

 

 

Legenda: MU: municipal; EE: estadual; EF: ensino fundamental; EM: ensino médio; Saai: sala de 

apoio e acompanhamento à inclusão. Fonte: Dados gerados pela pesquisa. 

 

Conforme expusemos anteriormente, esta 2ª amostra tinha 33 sujeitos que 

frequentavam classe comum em 2013, e suas trajetórias escolares foram discutidas nos 

subgrupos por tipo de DF dentro de cada grupo organizado por faixa etária. Agora vamos 

retomar alguns dados tecendo algumas considerações, numa perspectiva panorâmica e 

independente do tipo de DF, sobre o fluxo escolar − por definição, ―o número de alunos que 

progridem ou não dentro de um sistema de ensino‖ (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2005, p. 8).  

Considerando o ensino fundamental com duração de nove anos e a matrícula aos seis 

anos no 1ºEF (independentemente do mês de aniversário do aluno), verificamos a relação 

entre idade e série/ano escolar dos 33 sujeitos em 2013 (Quadro 6). Constatamos que um terço 

                                                 
106

 Considerando-se a tendência ao sobrepeso nos casos de mielomeningocele, pode ter realmente 

ajudado bastante. A obesidade pode levar a pessoa com mielomeningocele à perda da marcha com 

aparelhos.  
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deles (11 sujeitos) tinha dois anos ou mais além da idade compatível com o ano/série em que 

estavam, ou seja, configuravam casos de distorção idade/série.  

Então, buscamos saber se os 33 sujeitos haviam cursado educação infantil, e por 

quanto tempo. Descobrimos que dez alunos (30,30%) não haviam cursado, sete (21,21%) 

haviam cursado apenas um ano, nove (27,27%) durante dois anos, quatro (12,12%) cursaram 

por três anos e três sujeitos (9,09%) cursaram quatro anos de educação infantil. A presença da 

educação infantil pode ter contribuído para o sucesso das trajetórias escolares, embora não 

possamos estabelecer uma relação de causa e efeito entre esses elementos. Entretanto, 

lamentamos o fato de as crianças terem chegado tarde às escolas, uma vez que apenas nove 

crianças (27,27%) iniciaram o ensino fundamental aos seis anos (14 ou 42,42% ingressaram 

com sete anos, nove crianças ou 27,27% com oito e uma criança ou 3,03% apenas aos dez 

anos). Houve dois casos de sujeitos (6,06%) que refizeram um ano de educação infantil, sendo 

que um deles não havia cursado os três estágios, e foi retido no último (Quadro 6).  

 

Quadro 6 – Relação entre idade e série/ano escolar dos sujeitos da 2ª amostra que 

frequentavam classe comum em 2013  

 

Sujs. Idade 

em 

2013 

Ano/série  

em 2013 

Tempo de 

EI (anos) 

Idade 

no 

1ºEF 

(anos) 

DIS 

(anos) 

em 

2013 

6 17 1ºEM - 8 2  

7 17 2ºEM 2 8 - 

12 12 3ºEF - 10 4  

18 15 8ºEF 4 8 - 

24 13 6ºEF - 8 2  

25 18 3ºEM - 8 - 

33 13 7ºEF 1 7 - 

35 13 7ºEF 2 7 - 

40 11 4ºEF - 8 2  

45 14 6ºEF - 8 3  

54 12 6ºEF 2 7 - 

63 16 9ºEF 2 8 2  

65 15 1ºEM - 6 - 

66 15 1ºEM 3 7 - 

73 14 6ºEF 3 7 3  

81 16 1ºEM 2 7 - 

89 13 5ºEF 1 7 3  

114 10 5ºEF 2 6 - 

115 15 1ºEM - 6 - 

120 9 4ºEF 2 6 - 

130 7 2ºEF 2 6 - 
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131 13 6ºEF - 7 2  

134 15 8ºEF 2 8 2  

137 13 7ºEF 1 7 - 

142 13 7ºEF 1 7 - 

151 15 1ºEM - 6 - 

153 9 4ºEF 1 6 - 

155 13 7ºEF 3 7 - 

158 9 4ºEF 1 6 - 

160 9 3ºEF 4 7 - 

177 8 2ºEF 3 7 - 

186 14 7ºEF 4 7 2  

187 7 2ºEF 1 6 - 

 
Legenda: Sujs.: sujeitos; EF: ensino fundamental; EM: ensino médio; DIS: distorção idade/série. 

Fonte: Dados gerados pela pesquisa. 

 

Para os sujeitos que em 2013 frequentavam classes comuns, também pesquisamos 

possíveis entraves (Quadro 7) que pudessem ter dificultado ou atrasado sua progressão 

escolar. Três sujeitos (45, 73 e 187) perderam um ano escolar por se afastarem para cirurgia. 

É fundamental que, nesses casos, exista uma parceria entre escola e família, para que o direito 

à educação da criança não seja desrespeitado: é preciso garantir acessibilidade e atenção 

pedagógica ao aluno que, tendo vontade de voltar à escola após uma cirurgia, vê-se obrigado a 

permanecer afastado da escola por um tempo prolongado. Lembremos, por exemplo, que o 

perueiro escolar levava tarefas para o sujeito 130.  

Duas crianças (sujeitos 131 e 73) foram retidas na 4ªEF/5ºEF: a primeira estudava e 

continuou a estudar numa escola da rede privada; a segunda, que estudava numa escola 

estadual, foi para uma escola privada após a retenção. O que estranhamos foi o fato de o 

sujeito 186 ter sido retido no 4ºEF em uma escola pública paulistana, uma vez que, em 2013, 

por conta da política de Progressão Continuada, o ensino fundamental era organizado em 

ciclos de aprendizagem (ciclo I – 1º a 5ºEF e ciclo II – 6º a 9ºEF) com possibilidade de 

reprovação apenas no ano final de cada ciclo. Imaginamos que o familiar poderia ter 

informado ―quarto ano‖ quando pretendia dizer ―quarta série‖. Mas então nos lembramos de 

outras retenções já discutidas: o sujeito 154 foi retido duas vezes na 6ªEF de uma escola 

municipal; e o sujeito 28 foi retido numa 5ªEF também de uma escola municipal (depois, foi 

para uma escola privada onde passou a estudar numa 3ªEF; no ano seguinte, foi para outra 

escola municipal, onde passou a estudar numa 4ªEF e, ao mesmo tempo, numa 6ªEF!).  É 

importante dizer que os familiares informaram que as retenções não ocorreram por faltas, mas 

pelo fato de os estudantes ―não acompanharem‖ a turma.  
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Os dados da coluna ―Alfabetizado?‖ foram gerados com base nas respostas à seguinte 

pergunta do Instrumento de Pesquisa B: ―Se eu escrever para o seu filho, com letras bem 

caprichadas, `VOCÊ QUER UM CHOCOLATE?´ ou `VOCÊ QUER UM BRINQUEDO?´, ele 

conseguirá ler e me responder?‖. Explicamos que não nos referíamos a uma resposta verbal, 

obrigatoriamente oral ou escrita; o que queríamos saber é se a pessoa compreenderia o 

oferecimento e manifestaria desejo ou recusa. Considerando o fato de que a alfabetização é 

um dos objetivos do ensino fundamental, nossa intenção era buscar elementos da 

aprendizagem alcançada pelos estudantes com nove anos ou mais de idade nessa etapa. Para 

muitos sujeitos, isso apenas ratificava uma informação que já havíamos registrado por ocasião 

da orientação, ou seja, se a pessoa era ou não alfabetizada, nos moldes referidos para a 1ª 

amostra.  As respostas foram, na grande maioria das vezes, categóricas: ―Ah, com certeza! Ele 

adora chocolate!‖ ou ―Ele só responderá se você ler para ele!‖ ou ―Não, porque ele não 

consegue `juntar´ as letrinhas na hora de ler‖. Então, o Quadro 7 mostra ainda que, de acordo 

com os familiares, 23 (69,69%) dentre esses 33 estudantes que frequentavam classe comum 

em 2013 seriam capazes de ler e entender a frase escrita citada, o que constitui indício de que 

estivessem alfabetizados. Na amostra total de 52 sujeitos, 31 (59,61%) estavam alfabetizados 

(três sujeitos ainda não tinham nove anos, idade que consideramos ―boa‖ para a verificação do 

processo: isso seria subestimar os sujeitos da pesquisa?).   

Dentre os 11 sujeitos com distorção idade/série, não estavam alfabetizados quatro 

(36,36%) com 11 a 13 anos (sujeitos 12, 40, 89 e 131). Sete sujeitos com distorção idade/série 

(63,63%) vinham de escolas públicas, dois dos quais (sujeitos 12 e 89) não estavam 

alfabetizados. Mas também havia quatro sujeitos (18, 33, 120 e 160) que não configuravam 

casos de distorção idade/série e que não estavam alfabetizados, apesar de já terem de nove a 

15 anos de idade. Portanto, observamos que a progressão para níveis mais elevados de ensino 

nem sempre foi acompanhada da aprendizagem prevista como necessária. Entre os estudantes 

que estavam na idade recomendada para a turma que frequentavam, dezessete (77,27%) eram 

alunos de escolas públicas, e cinco (22,72%), de escolas privadas (Quadro 7).  

Pela falta de alfabetização não pretendemos justificar a reprovação; porém, as 

retenções tornam-se ainda mais covardes, e as promoções sem aprendizagem parece que se 

configuram ainda mais negligentes, na medida em que constatamos o desrespeito ao direito 

desses estudantes com DF ao atendimento educacional especializado (Quadro 7), por oferta 

inadequada ou insuficiente.  
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Quadro 7 – Pesquisa de entraves ao fluxo escolar regular  

 

Sujs. Idade 

em 

2013 

DIS 

(anos) 

Entraves Atendimento 

educacional 

complementar 

Alfabetizado? 

6 17 2  Ingresso tardio - Sim 

7 17 - Ingresso tardio  - Sim 

12 12 4  Ingresso tardio - Não 

18 15 - Ingresso tardio; 

refez EI 

- Não 

24 13 2  Ingresso tardio - Sim 

25 18 - Ingresso tardio - Sim 

33 13 - Ingresso tardio - Não 

35 13 - Ingresso tardio - Sim 

40 11 2  Ingresso tardio - Não 

45 14 3  Ingresso tardio; 

perdeu um ano 

(cirurgia) 

- Sim 

54 12 - Ingresso tardio - Sim 

63 16 2  Ingresso tardio; 

refez EI 

- Sim 

65 15 - - Reforço (cinco 

anos) 

Sim 

66 15 - Ingresso tardio  Saai (três anos) Sim 

73 14 3  Ingresso tardio; 

retido na 4ªEF; 

perdeu um ano 

(cirurgia) 

- Sim 

81 16 - Ingresso tardio - Sim 

89 13 3  Ingresso tardio; 

perdeu dois anos 

(mau atendimento) 

- Não 

114 10 - - - Sim 

115 15 - - - Sim 

120 9 - - Reforço (2 anos) Não 

130 7 - - - Sim 

131 13 2  Ingresso tardío; 

retido no 5ºEF 

- Não 

134 15 4  Ingresso tardio - Sim 

137 13 - Ingresso tardio  - Sim 

142 13 - Ingresso tardio  - Sim 

151 15 - - - Sim 

153 9 - - - Sim 

155 13 - Ingresso tardio  - Sim 

158 9 - - - Sim 

160 9 - Ingresso tardio  - Não 

177 8 - Ingresso tardio  - Não 

186 14 2  Ingresso tardio; Saai (três anos); Sim 
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retido no 4ºEF Sape (menos de 

seis meses) 

187 7 - Afastamento 

prolongado 

(cirurgia) sem a 

devida atenção 

pedagógica 

- Não 

Legenda: Sujs.: sujeitos; EI: educação infantil; DIS: distorção idade/série; Saai: salas de apoio e 

acompanhamento à inclusão; Sape: serviço de apoio pedagógico especializado. Em cinza: estudantes 

de escolas públicas em 2013. Fonte: Dados gerados pela pesquisa. 

 

Pesquisamos também, a partir do Instrumento de Pesquisa B, os três casos da 2ª 

amostra da pesquisa (5,76%) que recebiam atendimento educacional substitutivo à classe 

comum (Quadro 8). Os resultados mostraram a satisfação dos familiares com o serviço.   

 

Quadro 8 – Sujeitos da 2ª amostra que estavam no atendimento educacional substitutivo à 

classe comum em 2013  

 

Sujs. Tipo 

de DF 

Idade em 

2013 

Tipo de 

atendimento 

recebido 

Tipo de escola Motivos 

relatados/ obs. 

26 Mielo 13 ―Ensino 

fundamental 

alternativo‖ 

(classe 

especial)  

Privada Estudava com 

oito alunos com 

deficiência 

intelectual, 

hiperatividade, 

DF e autismo. 

Estava 

alfabetizada; 

adorava a 

escola. 

4 PC 14 Escola especial Instituição 

especializada 

Movimentos 

involuntários; 

sempre estudou 

em escolas 

especiais e a 

família estava 

satisfeita; sabia 

ler.  

62 PC 14 Classe regida 

por professor 

especializado 

Estadual A escola era perto 

de casa; ―dava 

para confiar‖. 

Garoto estava ―do 

mesmo jeito‖ e 

não gostava da 

escola. 

Legenda: Sujs.: Sujeitos; obs.: observações; PC: paralisia cerebral; DF: deficiência física. Fonte: 

Dados gerados pela pesquisa. 
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Para finalizar, levantamos, a partir do Instrumento de Pesquisa B, os sujeitos que 

estavam fora de escola (Quadro 9). Encontramos três sujeitos ou 5,76% que já haviam 

concluído o ensino médio
107

 (20, 57, 97), três sujeitos ou 5,76% que tiveram de deixar a 

escola devido à idade (55, 112 e 39), cinco sujeitos ou 9,61% que evadiram ou foram 

excluídos (150, 154, 140, 31 e 145), dois sujeitos ou 3,84% que aguardavam vaga (23 e 28), 

um sujeito ou 1,92% afastado após cirurgia (82) e dois ou 3,84% (95 e 162) que nunca 

frequentaram escola. 

O sujeito 55 parou devido à idade, aos 17 anos, numa classe especial de uma escola 

estadual, alfabetizado, utilizando computador para a escrita. Fazia terapias numa clínica 

multidisciplinar. 

O sujeito 112 parou devido à idade, aos 18 anos, matriculado no ensino médio de uma 

escola estadual, sem se alfabetizar. Aguardava atividades de iniciação profissional numa 

instituição filantrópica. 

O sujeito 39 parou devido à idade, aos 17 anos, numa classe especial de uma escola 

estadual, sem se alfabetizar. A mãe procurava uma oficina para que o jovem se ocupasse.   

O sujeito 150 deixou de frequentar a escola no 7ºEF (matriculado no 9ºEF), após ser 

retido três vezes no 5ºEF, supostamente no final do ensino fundamental. Segundo a mãe, sabia 

nomear as vogais. Desejava fazer ―algum curso, para não ficar parado‖. 

O sujeito 154 desistiu de frequentar a escola na 8ªEF, aos 17 anos, onde, segundo a 

mãe, era apenas ―ouvinte‖. Após a Leia, não conseguiu mais ler e escrever. Com o tempo, 

cansou-se de acordar às quatro horas da manhã para frequentar um grupo de adolescentes 

numa instituição especializada em deficiência visual e não receber apoio para a escola. 

Profissionais de um Cefai, segundo a mãe, marcaram duas vezes de comparecer à escola e não 

o fizeram. Em 2013, aos 19 anos, tinha convulsões frequentes e não referia nenhum projeto de 

vida.  

O sujeito 140 foi retirado da escola ainda na educação infantil, porque a mãe estava 

insatisfeita com os serviços prestados pela escola. Em 2013, aos dez anos, a criança 

continuava sem escola. Muito fragilizada, a mãe referiu que o filho era muito dependente, não 

usava a mão esquerda, não conseguia comer sozinho, não pedia para ir ao banheiro. O pai da 

criança estava desempregado e por isso não conseguiam pagar uma escola privada. 

Os sujeitos 31 e 145, ambos com 18 anos, deixaram de ir para a escola depois que suas 

mães faleceram, respectivamente, em 2009 e 2010. Não estavam alfabetizados.  

                                                 
107

 A estudante 97 frequentava educação superior. 
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Os sujeitos 23 e 28 aguardavam vaga em escola: no primeiro caso, correspondente ao 

ensino fundamental (a mãe não soube referir com precisão) e, no segundo, para o ensino 

médio. Ambos estavam em escolas estaduais. 

Os sujeitos 40, 142 e 187 submeteram-se a cirurgias em 2013 e estavam em licença 

médica, então se encontravam apenas temporariamente afastados da escola. Já o sujeito 82 fez 

cirurgia em 2012, e a mãe não soube referir dados de sua matrícula ou retorno. Nunca 

frequentou escola (ou classe) comum. 

Os sujeitos 95 e 162 nunca frequentaram escola. No primeiro caso, o pai informou que 

a escola municipal que a criança chegou a frequentar durante seis meses exigia que ele 

permanecesse na classe. Disse que ―o benefício social‖ do filho só cobria os gastos com 

fraldas e a alimentação da família, razão pela qual não tinha condições de colocar o filho 

numa escola privada. No segundo caso, a situação já era crítica por ocasião da orientação na 

instituição, quando o menino tinha cinco anos e a mãe era resistente a colocá-lo na escola, 

porque era muito espástico, permanecendo o tempo todo no colo ou no berço. A criança ainda 

não fazia escolhas, e a comunicação era bastante difícil. Tinha engasgos com frequência; 

quando ―ficava roxinho‖, a mãe lhe dava chá caseiro. Até 2013, aos nove anos, o menino 

jamais frequentou escola, pois sua mãe tinha receio de que os outros alunos ―judiassem dele‖. 

A criança passou a ser acompanhada por um gastroenterologista e parou de engasgar. A mãe 

disse que, ―se soubesse [dos benefícios], teria ido antes‖. A pesquisadora aproveitou o ensejo 

para lhe perguntar sobre a possibilidade de descobrir benefícios na inclusão escolar, à qual 

resistia tanto. A mãe respondeu que pensaria no assunto.  

 

 

Quadro 9 – Sujeitos da 2ª amostra que estavam fora de escola: motivos alegados por ocasião 

das entrevistas por telefone  

 
 

Sujeitos Motivos alegados  

20, 57 Concluíram o ensino médio. 

55, 112, 39 Tiveram de deixar a escola devido à idade. 

97 Já estava na faculdade. 

150, 154, 140 Evadiram.  

31, 145 Evadiram depois que as mães faleceram.  
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23, 28 Aguardavam vaga. 

82, 40, 142,  

187 

Afastamento após cirurgia. Os sujeitos 40, 142 e 187 

estavam em licença médica. O sujeito 82 não tinha 

previsão de retorno. 

95, 162 Nunca frequentaram escola. 

 

Fonte: Dados gerados pela pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Fomos movidas nesta pesquisa, de cunho qualitativo, pelo interesse de estudar a 

escolarização de crianças e adolescentes com DF no município de São Paulo. Para isso, 

iniciamos por identificar, a partir de arquivo pessoal de relatórios, o perfil dos 194 sujeitos 

com DF que nos procuraram, de 2004 a 2010, para orientação escolar, numa instituição 

filantrópica especializada paulistana. Por meio de entrevistas telefônicas, em 2013 

conseguimos resgatar, sistematizar e discutir as trajetórias escolares de 52 sujeitos, dentre 

eles, que ainda residiam no município de São Paulo.  

Durante a pesquisa, buscamos exercitar nosso ―olhar sociológico‖ para a escola, 

tentando compreendê-la em sua complexidade a partir de uma abordagem tópica de alguns 

conceitos discutidos por Kruppa (2005) e Telles (2003): entender que, apesar dos entraves 

enfrentados por nossos sujeitos e familiares, houve, sim, avanço no processo de inclusão 

escolar; entender que o tipo de exclusão vivenciado por esses sujeitos mudou; entender que a 

política pública não está ―dada‖ e que é possível agregar elementos para outras 

transformações da escola, conforme a necessidade de seus alunos.  

Com a universalização do ensino fundamental, populações historicamente excluídas, 

como por exemplo as pessoas com DF, vêm tendo acesso a níveis cada vez mais elevados de 

ensino. Para que estas trajetórias escolares cada vez mais longas sejam acompanhadas de 

aprendizagem, é preciso que a escola enxergue seus novos alunos e os acolha na medida da 

necessidade de cada um. Mais que isso, é primordial que o Estado cumpra o seu dever de 

garantir educação de qualidade para todos.  

Buscamos compreender o direito à educação, ―fundante da cidadania‖ (CURY, 2006), 

tendo por foco o estudante com DF. Estudamos as garantias legais, vigentes em 2013, nos 

âmbitos federal, estadual e municipal. Em especial, trabalhamos à luz da CF/88, do ECA 

(BRASIL, 1990), da LDB/96, do Decreto nº 6.949 (BRASIL, 2009b) e do Decreto nº 7.611 

(BRASIL, 2011a). Sem ter a pretensão de esgotar a análise desses documentos, buscamos 

compreender alguns de seus dispositivos, como o do direito público subjetivo e a questão da 

obrigatoriedade da educação escolar para crianças e adolescentes de quatro a 17 anos. 

Também examinamos a PNEE-EI (BRASIL, 2008b), o Decreto nº 7.612 (BRASIL, 2011b) e 

o Decreto Municipal nº 51.778 (SÃO PAULO, 2010a). Diversos autores nos guiaram neste 

trabalho, procedentes de diferentes áreas (ARRETCHE, 2000; BUENO, 1993; CURY, 2002, 

2005, 2006; DUARTE, 2004, 2007; FÁVERO, 2004; JANNUZZI, 2004; KASSAR, 2012; 

KLEIN, 2003; LIMA, 2011; MAZZOTTA, 1982; MENDES, 2006, 2010; OLIVEIRA, 1998, 
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1999, 2007; OLIVEIRA, ARAÚJO, 2005; OLIVEIRA, ADRIÃO, 2001; PRIETO, 2000, 

2006; SILVEIRA, 2006, 2008, 2010; SOUSA, PRIETO, 2006; dentre outros).  

Para o público-alvo da educação especial, o direito à educação deve ser compreendido 

também como direito à diferença: direito ao atendimento educacional especializado que, para 

o estudante com DF, deve ser complementar à classe comum. Assim, também estudamos as 

recomendações do MEC para esse atendimento (2010) e as contribuições dos autores 

especializados (ALPINO, 2008; ALVES, 2009; BAGAGI, 2010; BERSCH, 2009; 

CAPELLINI et al., 2008; CORRÊA, 2010; FONSECA, 2009; GONZALEZ, 2013; MARTÍN 

et al., 2003; MELO, 2006; MIRON, 2011; PELOSI, 2008; RAMOS, 2010; RIBEIRO, 2009; 

SANTANA, 2010; dentre outros). Chamou-nos a atenção o fato de a coleção ―A Educação 

Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar‖ (2010), encomendada pelo MEC, não trazer um 

volume direcionado aos estudantes com DF. O que significaria esta ausência? Falta de 

necessidade de discutir o atendimento desses alunos? Ou será que o MEC considera que o 

domínio da tecnologia assistiva, descrita em outros fascículos, por si só garantiria ao 

professor as condições necessárias para o atendimento desses alunos?  

Fizemos, também, um balanço de produções sobre trajetórias escolares de estudantes 

com DF nas redes públicas de ensino que incluíam a classe comum, com a intenção de 

verificar a pertinência acadêmica de nosso projeto de pesquisa (PASSOS, 2007; LACERDA, 

2006; SOUZA, 2005; SILVA, 2011; COSTA, 2011; SOUSA, 2009; TINÓS, 2010). Esse 

trabalho mostrou-nos que trajetórias escolares de sujeitos com DF foram muito pouco 

estudadas no município de São Paulo, sobretudo na perspectiva da progressão a níveis mais 

elevados de ensino. Entendemos que uma pesquisa que pudesse contribuir para a discussão da 

regularização do fluxo escolar como elemento agregador de qualidade à educação desses 

alunos teria relevância social.   

O universo da pesquisa foi dividido em duas amostras: a 1ª totalizava 142 sujeitos e 

era composta por 93 sujeitos que já moravam (83) ou passaram a morar (10) fora do 

município de São Paulo, mais 48 sujeitos que não conseguimos localizar por telefone, mais 

um caso de falecimento; e a 2ª amostra da pesquisa totalizava 52 sujeitos, ou seja, aqueles que 

já residiam em São Paulo por ocasião da orientação na instituição filantrópica especializada e 

que puderam ser acessados em 2013. 

O grande número de sujeitos dificultou os processos de geração e análise dos dados, 

em especial por se tratar de uma pesquisa de mestrado. Nesse sentido, as entrevistas por 

telefone ajudaram muito, porque, de forma bem mais rápida do que se fossem marcados 

encontros presenciais, permitiu o resgate e sistematização das trajetórias escolares. Por outro 
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lado, os ―mapas‖ coloridos e recortados facilitaram imensamente a visualização e organização 

dos dados para posterior análise e discussão.  

Os resultados concernentes ao perfil dos sujeitos da 1ª amostra coincidiram com os da 

2ª: em sua maioria, eram sujeitos do sexo masculino, com idade própria para o ensino 

fundamental, com PC, que estudavam em classes comuns de escolas públicas sem 

atendimento educacional especializado. Apesar dessa semelhança de resultados, nossa escolha 

foi por manter as duas amostras, uma vez que, na pesquisa qualitativa, os próprios 

―microdados‖ gerados e discutidos durante o processo são relevantes, mais do que 

simplesmente um ―resultado‖ final. 

Um ponto positivo desta pesquisa foi o fato de ter resgatado as trajetórias escolares de 

acordo com os relatos dos familiares, baseados no cotidiano dos sujeitos, e não a partir de 

registros em prontuários escolares. Corroborando relatos de participantes desta pesquisa de 

que ―frequentemente a matrícula escolar é feita de um jeito, mas o aluno assiste às aulas de 

outro‖, a literatura da área da educação especial traz exemplos de que a ―prática‖ ou 

concretude da política pode mostrar-se bem diferente do seu delineamento inicial: 

Sobre o diário de classe [a professora] disse que não há espaço para escrever 

as atividades diferenciadas que o aluno realiza, pois ela deve somente 

registrar o conteúdo efetuado conforme programado para a turma. Ela relata 

que, além dele, outros dez alunos precisariam de uma atenção especializada, 

pois não admite que saiam do 4º. ano sem serem alfabetizados. Sobre o 

registro de notas, confessou que colocou no primeiro semestre a avaliação 

que ele realmente mereceu. Porém, recebeu orientação que o ―aluno de 

inclusão‖ não pode receber nota abaixo de cinco e que a progressão é 

automática, o que a fez dar a nota cinco no segundo bimestre, e 75% de 

frequência, mesmo com muitas faltas (SILVA, 2011, p. 81). 

 

E ainda: 

[...] registros documentais de trânsito protocolar de ingresso, permanência e 

promoção, que historicamente formalizam o percurso escolar dos alunos na 

escola regular, seguem determinação legal específica para os procedimentos 

de notas e decisões de progressão e finalização para o aluno com deficiência; 

e também as práticas pedagógicas ofertadas a este alunos encontram-se 

registradas em documentos paralelos àqueles convencionados a todos os 

alunos, ficando estas informações, muitas vezes, alheias ao próprio professor 

de classe (SILVA, 2011, p. 94-95). 

 

Não obstante, isso também nos trouxe alguns problemas: o fato de informações não 

poderem ser confirmadas por documentos, de estarem presentes oscilações de memória e de 

haver descrições incompletas (por exemplo: da configuração dos variados tipos de 

atendimentos não especializados no contraturno; dos objetivos individualizados por sujeito 

dos atendimentos educacionais especializados ofertados; da série ou ano do sujeito, etc.).  
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Os 83 sujeitos da 1ª amostra que residiam fora do município de São Paulo viajaram de 

20 km (de Diadema, SP) a 2.943 km (de Belém, PA) para passar por orientação escolar. Essas 

pessoas têm direito à educação e precisam saber disso. Seria possível o Estado garantir 

formação continuada para os professores e coordenadores pedagógicos das redes públicas a 

fim de que estes pudessem orientar essas famílias em suas próprias cidades?  

Com base em nossa experiência profissional, podemos afirmar que muitos familiares 

de sujeitos com DF carecem de informação e acolhimento. Alguns se mostram resistentes à 

inclusão escolar, pois entendem que os filhos ainda não estão ―prontos‖ para a escola porque 

não andam, não falam, usam fralda, têm válvula de derivação, ou simplesmente porque ainda 

são pequenos... Outros, no seu amor sem limites, irrefletidamente os superprotegem, por 

vezes reduzindo oportunidades de acesso aos pequenos desafios adequados a cada faixa etária 

que são necessários para seu desenvolvimento: arrastar-se para pegar um brinquedo, usar um 

braço comprometido como apoio, aprender a se comunicar por meio de ilustrações, ganhar 

autonomia com a cadeira de rodas, usar o andador ou as muletas canadenses na escola, 

experimentar o uso dos pés para preensão ou dos movimentos de cabeça para clicar um 

acionador etc. Outros ainda desconhecem a riqueza das oportunidades que têm para estimular 

a aprendizagem das crianças. O fato de o filho ter DF faz com que subestimem a capacidade 

dele de sentir e de aprender. Quando perguntamos do que a criança brinca, pelo que se 

interessa, muitos respondem: ―Ele não sabe fazer nada, não‖. Cada criança pertence a uma 

família, então, nessa realidade é que é preciso trabalhar. Por outro lado, há famílias nas quais 

a deficiência é desde sempre relativizada pela força, paciência, criatividade e determinação 

dos seus membros na busca da autonomia da pessoa com alguma disfunção motora. Então, a 

troca de experiências é sempre enriquecedora e encorajadora para as famílias. Infelizmente, 

porém, como mostrou nossa pesquisa, muitas pessoas com DF chegam tarde às escolas, e 

algumas nem chegam.  

Em outra situação, estudantes são afastados da escola, por exemplo, em decorrência de 

lesões medulares ou encefálicas (por queda, acidente automobilístico, tiro, tumor...) ou do 

agravamento do quadro degenerativo de uma doença neuromuscular. Sempre nos 

surpreendemos com a frieza de quem diz para uma mãe de aluno nessas condições que a 

escola não tem mais como atendê-lo e que ela deve buscar uma outra escola (especial?) para o 

filho. Muitas mães acabam recorrendo às instituições filantrópicas especializadas. Mas talvez 

naquela escola, com aqueles colegas, quem sabe com aquela mesma professora, estivesse a 

―mola propulsora‖ das memórias e alegrias perdidas daquele aluno... Um consolo, a sensação 

de voltar à rotina após o problema de saúde. Nesse contexto, a participação de um professor 
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pode ser alentadora, desde que fundamentada numa indelével convicção no potencial humano 

para a aprendizagem. Se bem formado, ele poderia orientar os pais com muito mais 

propriedade sobre tudo que se referisse à escola. Poderia, por exemplo, dizer-lhes que a 

educação na classe comum é um direito, que discriminar um aluno por conta de sua 

deficiência é crime (Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989) e que existem serviços de apoio 

nas escolas públicas.  

O atendimento educacional especializado não pode prescindir do contato direto com 

a escola, que é a sua base. Ele deve alimentar e ser alimentado pela classe comum. Só assim o 

professor de educação especial saberá quais itens são realmente prioritários para trabalhar. 

Não basta que ele envie ao professor da classe comum o trabalho desenvolvido com o 

educando (por exemplo, a construção de frases com símbolos de comunicação alternativa ou 

por meio de um computador com acionador). É preciso vivenciar como é aproveitado na 

escola: se tem potencial para alimentar estratégias inclusivas ou se apenas favorece o 

atendimento segregado.  

Os resultados desta pesquisa evidenciaram a insuficiência e inadequação da oferta de 

atendimento educacional especializado. Na 1ª amostra, o atendimento educacional 

complementar à classe comum mais frequente, segundo os familiares, era o reforço, presente 

em sete dos 15 casos relatados. Já na 2ª amostra, apenas dois sujeitos recebiam atendimento 

educacional complementar à classe comum, sendo um deles reforço. Ressaltamos a urgência 

de o Estado priorizar esta oferta do atendimento educacional especializado com qualidade, o 

que significa também remodelar a formação. O professor de educação especial tem de ser um 

especialista na aprendizagem humana e conhecer os recursos pedagógicos adaptados com os 

quais ele precisa estar muito familiarizado para só depois poder usar com o aluno.  

20 sujeitos (14,08%) da 1ª amostra estavam em atendimento educacional substitutivo à 

classe comum, em sua maioria com idades entre seis e 14 anos; já na 2ª amostra, que só tinha 

sujeitos de São Paulo, apenas três alunos (5,76%) estavam nesse atendimento, apresentando 

entre 13 e 14 anos. Por que as instituições filantrópicas especializadas se mantêm como única 

opção de ―tratamento‖ para tantas famílias, ainda que o prejuízo motor ou cognitivo do aluno 

seja mínimo? E nos casos de acentuadas dificuldades motoras: será que, por exemplo, a 

melhor forma de ajudar um aluno não oralizado a desenvolver sua comunicação é colocá-lo 

numa classe de alunos não oralizados como ele, a fim de ―fazer atividades direcionadas‖?  

26 sujeitos da 1ª amostra estavam fora de escola, em sua maioria na faixa etária até 

cinco anos − apenas um estava acima da idade de escolaridade obrigatória, e 17 nunca tinham 

frequentado. Já na 2ª amostra, encontramos 16 sujeitos fora de escola sem previsão de retorno 



243 

 

    

 

− três já tinham concluído o ensino médio, um estava até na faculdade. Apenas dois nunca 

haviam frequentado escola. Pode-se perceber que os dados gerados no município de São 

Paulo foram bem melhores.  

A pesquisa apontou alguns avanços no processo de inclusão escolar dos estudantes 

com DF, por vezes, permitindo que concluíssem o ensino médio e tivessem acesso à educação 

superior. Mas frisou a importância de pesquisas sobre o atendimento educacional desses 

alunos na classe comum em sua articulação com a educação especial e afirmou a importância 

do aprimoramento dos programas e dos órgãos públicos (Cape, Cefai, etc.) voltados para o 

atendimento da pessoa com deficiência e seus familiares. 

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep), os dados do Censo Escolar
108

 mostraram que a oferta no ensino médio em 2012 foi 

0,3% menor que em 2011: ―Observando o tamanho da coorte adequada ao ensino médio, 

conclui-se que há espaço para a expansão dessa etapa de ensino. Isso, entretanto, só será 

alcançado com a melhoria do fluxo escolar no ensino fundamental, etapa que gera demanda 

para o ensino médio‖ (BRASIL, 2013a, p. 24). Este é outro argumento para que alunos não 

sejam represados (são frequentemente mantidos nas mesmas águas, posto que as estratégias 

não mudam de um ano para outro). A decisão implica também em desperdício de dinheiro 

público com os anos extras de escolarização por aluno e pela consequente necessidade de 

expansão da rede física. Paulo Sena (2003, p. 10) diz que a distorção idade/série, ―sobretudo 

no ensino fundamental, revela a ineficiência do sistema escolar e faz com que a sociedade 

pague duas vezes, ou mais, pela formação do mesmo aluno em determinada série e que os 

mesmos recursos sejam divididos por mais alunos‖.  

Além desse desperdício de dinheiro público, a reprovação pode trazer prejuízos do 

ponto de vista emocional para o estudante e é um desrespeito ao seu direito à educação na 

medida em que se trata de um mecanismo discriminatório, de classificação de acordo com o 

suposto mérito do estudante. Além disso, frequentemente o aluno está em etapa de 

escolaridade obrigatória, de cuja oferta de vaga na idade certa o Estado não pode se furtar. A 

justificativa de que o aluno ―não consegue acompanhar a turma‖ fundamenta-se numa 

expectativa de turmas homogêneas que não tem sentido numa escola democrática, de acesso 

universalizado. Consideramos que este estudo mostrou que a retenção e o fluxo escolar 

irregular não trouxeram benefícios para a educação do estudante com DF.   

                                                 
108

 Os dados do Censo Escolar – 2012 estão disponíveis em: 

<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/resumos_tecnicos/resumo_tecnico_cens

o_educacao_basica_2012.pdf> . Acesso em: 16 jul. 2013.  
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O estudo das trajetórias escolares da 2ª amostra demonstrou que a maioria dos sujeitos 

teve acesso à classe comum e nela permaneceu; apontou muitos casos de reprovação, falta de 

acesso à escola, frequência em ano/série diferente daquele em que o aluno tinha sido 

matriculado, trocas de escola em busca de melhor atendimento e relatos de aprovação sem 

aprendizagem. A retenção desses estudantes com DF evidenciou-se como indefensável diante 

da oferta insuficiente de atendimento educacional especializado e da inadequação dos 

atendimentos educacionais complementares, não especializados, que muitas vezes lhes eram 

prestados. A própria política de progressão continuada das redes de ensino foi por vezes 

desrespeitada, como mostraram os casos de retenções nos anos intermediários dos ciclos, 

talvez no sentido de ampliar o tempo do aluno para a aprendizagem. Isso nos faz pensar na 

importância da formação inicial e continuada dos professores, que devem buscar novas 

estratégias pedagógicas tendo em vista os alunos que recebem em sala de aula.  

Porém, na 1ª amostra, dos 65 sujeitos com nove anos ou mais, apenas 23 estavam 

alfabetizados por ocasião da orientação, em sua maioria na classe comum pública. Na 2ª, só 

no município de São Paulo, também encontramos 23 sujeitos alfabetizados. E ainda, 

descobrimos que um terço dos sujeitos da 2ª amostra apresentavam dois anos ou mais além da 

idade compatível com o ano/série em que estavam, ou seja, configuravam casos de distorção 

idade/série. Para os sujeitos da 2ª amostra que em 2013 frequentavam classes comuns, 

também pesquisamos possíveis entraves que pudessem dificultar a progressão escolar: 

afastamentos para cirurgias, retenções (muitas vezes sem considerar o regime de progressão 

continuada do município) e ingresso tardio na educação infantil. 

Os resultados revelaram também entraves enfrentados por eles e seus familiares, a 

serem corrigidos pelo Estado: falta de vagas em creches e escolas; falta de transporte escolar 

gratuito e adaptado; falta de acessibilidade no espaço físico de escolas; falta ou insuficiência 

no acolhimento ao aluno; falta de atenção/ ajuda ao aluno na organização da rotina escolar; 

falta de orientação para a rotina de casa nos aspectos relacionados com a educação escolar; 

falta de auxílio humano para alimentação, higiene, troca de fraldas/ roupas, deslocamento 

dentro da escola e ida ao banheiro; falta de atenção ao aluno desmotivado, desatento, 

desinteressado ou que necessita de novas explicações/ estratégias para aprendizagem; falta de 

atendimento educacional especializado. 

Não negamos os avanços conquistados em relação ao acesso e à permanência dos 

estudantes com DF em classes comuns, mas reiteramos a importância de novas pesquisas 

acerca de estratégias pedagógicas inclusivas. Em vista dos parcos resultados obtidos pelos 

alunos em termos de aprendizagem, não seria o caso de refletir sobre se estamos conseguindo 
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organizar o atendimento educacional especializado de modo a potencializar a aprendizagem 

desses alunos na classe comum? Por que, mesmo tendo acesso ao atendimento educacional 

especializado, alguns sujeitos não tiveram significativo avanço na aprendizagem? Serão estas 

questões do âmbito da educação especial realmente ou apenas verificamos de forma mais 

acentuada, para estes sujeitos com DF, problemas que também ocorrem na educação geral? 

Estas são algumas das perguntas que novos estudos poderão responder. 

 

 



246 

 

    

 

REFERÊNCIAS  

 

 

 Literatura especializada e/ou acadêmica 

 

ALAVARSE, Ocimar Munhoz; MAINARDES, Jefferson. Fluxo escolar. In: OLIVEIRA, 

Dalila Andrade; DUARTE, Adriana Cancella; VIEIRA, Lívia Fraga. Dicionário: trabalho, 

profissão e condição docente. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais/  

Faculdade de Educação, 2010. CD-ROM. 

  

ALPINO, Angela Maria Sirena. Consultoria colaborativa escolar do fisioterapeuta: 

acessibilidade e participação do aluno com paralisia cerebral em questão. 2008. 190 f. Tese 

(Doutorado em Educação Especial) – Centro de Educação e Ciências Humanas, Universidade 

Federal de São Carlos, São Carlos, 2008. 

 

ALVES, Ana Cristina de Jesus. A tecnologia assistiva como recurso à inclusão escolar de 

crianças com paralisia cerebral. 2009. 168 f. Dissertação (Mestrado em Educação Especial) 

– Centro de Educação e Ciências Humanas, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 

2009.  

 

ALVEZ, Carla Barbosa; FERREIRA, Josimário de Paula; DAMÁZIO, Mirlene Macedo. A 

educação especial na perspectiva da inclusão escolar: abordagem bilíngue na escolarização 

de pessoas com surdez. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial; 

[Fortaleza]: Universidade Federal do Ceará, 2010. 24 p. V. 4. (Coleção ―A educação especial 

na perspectiva da inclusão escolar‖)  
 

ARRETCHE, Marta Tereza da Silva. Uma contribuição para fazermos avaliações menos 

ingênuas. In: BARREIRA, Maria Cecília Rôxo Nobre; CARVALHO, Maria do Carmo Brant 

de (orgs.). Tendências e perspectivas na avaliação de políticas e programas sociais. São 

Paulo: Instituto de Estudos Especiais/ Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 

Paulo, 2001, v. 1, p. 7-224. 

 

BAGAGI, Priscilla dos Santos. Habilidades funcionais de alunos com deficiência 

matriculados no ensino infantil: avaliação de professores. 2010. 98 f. Dissertação (Mestrado 

em Educação) – Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista, Marília, 

2010.  

 

BAUTHENEY, Kátia Cristina Silva Forli. Transtornos de aprendizagem: quando "ir mal na 

escola" torna-se um problema médico e/ou psicológico. 2011. 279 f. Tese (Doutorado em 

Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

BENDINELLI, Rosanna Claudia. Redes de apoio e a política de inclusão escolar do 

município de São Paulo. 2012. 223 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de 

Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

BENFICA, Dallila Tâmara; SILVA, Thaynara Rodrigues da; PEREIRA, Eveline Torres. 

Aspectos gerais sobre paralisia cerebral e sua relação com a psicomotricidade. 

EFDeportes.com − Revista Digital, Buenos Aires, año 15, n. 150, nov. 2010. Disponível em: 

<http://www.efdeportes.com >. Acesso em: 15 mar. 2014. 

 



247 

 

    

 

BENINCASA, Melina Chassot; BAPTISTA, Claudio Roberto; BRIDI, Fabiane Romano de 

Souza. Poiésis − Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, Tubarão, v. 6, n. 10, p. 423-447, jul./ dez. 2012. Disponível em: 

<http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Poiesis/article/view/1308/1060>. Acesso 

em: 8 set. 2014. 

 

BERSCH, Rita de Cássia Recksiegel. Design de um serviço de tecnologia assistiva em 

escolas públicas. 2009. 231 f. Dissertação (Mestrado em Design) – Escola de Engenharia da 

Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.  

 

BEZERRA, Giovani Ferreira. Tensões e contradições na política nacional de inclusão escolar: 

sobre a Secadi. In: CONGRESSO BRASILEIRO MULTIDISCIPLINAR E VIII 

ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES EM EDUCAÇÃO 

ESPECIAL, 7, 2013, Londrina. Anais... Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2013. 

p. 945-958. Disponível em: 

<http://www.uel.br/eventos/congressomultidisciplinar/pages/arquivos/anais/2013/AT02-

2013/AT02-001.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2014.   

 

BOSCO, Ismênia Carolina Mota Gomes Bosco; MESQUITA, Sandra Regina Stanziani 

Higino Mesquita; MAIA, Shirley Rodrigues. A educação especial na perspectiva da 

inclusão escolar: surdocegueira e deficiência múltipla. Brasília: Ministério da Educação, 

Secretaria de Educação Especial; [Fortaleza]: Universidade Federal do Ceará, 2010. 48 p. V. 

5. (Coleção ―A educação especial na perspectiva da inclusão escolar‖) 

 

BRONZERI, Fernanda Graciano; COIMBRA, Patrícia Carla Falcão Cruz; FARIA, Tatiana 

dos Santos; FRANGELLA, Vera Sílvia; SILVA, Fernanda Simões de Andrade. 

Mielomeningocele e nutrição: proposta de protocolo de atendimento. O Mundo da Saúde, 

São Paulo, v. 35, n. 2, p. 215-224, 2011. 

 

BUCHALLA, Cássia Maria; NUBILA, Heloísa Brunow Ventura Di. O papel das 

classificações da OMS – CID e CIF nas definições de deficiência e incapacidade, Revista 

Brasileira de Epidemiologia, São Paulo, v. 11, n. 2, p. 324-325, jun. 2008.  

 

BUENO, José Geraldo Silveira. Educação especial brasileira: integração/segregação do 

aluno diferente. São Paulo: Editora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1993. 

150 p. 

 

______. As políticas de inclusão escolar: uma prerrogativa da educação especial. In: BUENO, 

José Geraldo Silveira; MENDES, Geovana Mendonça Lunardi; SANTOS, Roseli Albino dos. 

Deficiência e escolarização: novas perspectivas de análise. Araraquara: Junqueira e Marin, 

2008. p. 43-63.  

 

BUENO, José Geraldo Silveira; MELETTI, Sílvia Márcia Ferreira. Revista Contrapontos − 

Eletrônica, v. 11, n. 3, p. 278-287, set./ dez. 2011. 

 

CAPELLINI, Vera Lúcia Messias Fialho; ZANATA, Eliana Marques; PEREIRA, Verônica 

Aparecida. Práticas educativas: ensino colaborativo. In: Práticas em educação especial e 

inclusiva na área da deficiência mental. Bauru: Ministério da Educação/ Faculdade de 

Ciências da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho/ Secretaria de Educação 

Especial, 2008. Disponível em: 

<http://www2.fc.unesp.br/educacaoespecial/material/Livro9.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2013.   



248 

 

    

 

 

CARNEIRO, Relma Urel Carbone. Práxis Educacional, Vitória da Conquista, v. 8, n. 12, p. 

81-95, jan./jun. 2012 

 

COHEN, Regina. Estratégias para a promoção dos direitos das pessoas portadoras de 

deficiência. In: SEMINÁRIO DIREITOS HUMANOS NO SÉCULO XXI, 1999, Rio de 

Janeiro. Seminários... Rio de Janeiro: Ministério das Relações Exteriores, 1999. Disponível 

em: <http://www.mre.gov.br/ipri>. Acesso em: 10 jun. 2011. 

  

CORRÊA, Priscila Moreira. Elaboração de um protocolo para avaliação de acessibilidade 

física em escolas da Educação Infantil. 2010. 174 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – 

Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Filosofia e Ciências, Marília, 2010. 

 

COSTA, Maria Elizabete da. Alunos com deficiência e condições escolares, sociais e 

culturais: um estudo na rede pública estadual de São Paulo. 2011. 115 f. Dissertação 

(Mestrado em Educação – História, Política e Sociedade) – Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

CURY, Carlos Roberto Jamil; FERREIRA, Luiz Antonio Miguel. Obrigatoriedade da 

educação das crianças e adolescentes: uma questão de oferta ou de efetivo atendimento? 

Nuances: estudos sobre Educação. Ano XVII, v. 17, n. 18, p. 124-145, jan./ dez. 2010.  

Disponível em: < http://revista.fct.unesp.br/index.php/Nuances/article/viewFile/729/741>. 

Acesso em: 12 jul. 2014. 

 

CURY, Carlos Roberto Jamil. Direito à educação: direito à igualdade, direito à diferença. 

Cadernos de Pesquisa, n. 116, p. 245-262, jul. 2002. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-15742002000200010&script=sci_arttext>. 

Acesso em: 20 jun. 2013. 

 

______. Políticas inclusivas e compensatórias na educação básica. Cadernos de Pesquisa, v. 

35, n. 124, p. 11-32, jan./ abr. 2005. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742005000100002 >. 

Acesso em: 20 jun. 2013. 

 

______. O direito à educação: um campo de atuação do gestor educacional na escola. 

Brasília. Escola de gestores, 2006. Disponível em: <http://escoladegestores.mec.gov.br/site/8-

biblioteca/pdf/jamilcury.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2013. 

 

DOMINGUES, Celma dos Anjos; SÁ, Elizabet Dias de; CARVALHO, Sílvia Helena 

Rodrigues de; ARRUDA, Sônia Maria Chadi de Paula; SIMÃO, Valdirene Stiegler. A 

educação especial na perspectiva da inclusão escolar: os alunos com deficiência visual: 

baixa visão e cegueira. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial; 

[Fortaleza]: Universidade Federal do Ceará, 2010. 60 p. V. 3. (Coleção ―A educação especial 

na perspectiva da inclusão escolar‖) 

 

DUARTE, Clarice Seixas. Direito público subjetivo e políticas educacionais. São Paulo em 

Perspectiva, v. 18, n. 2, p. 113-118, 2004. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/spp/v18n2/a12v18n2.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2013. 

 



249 

 

    

 

______. A educação como um direito fundamental de natureza social. Educação & 

Sociedade, Campinas, v. 28, n. 100, p. 691-713, out. 2007. Número especial. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a0428100>. Acesso em: 7 jun. 2013.  

 

FAGLIARI, Solange Santana dos Santos. A educação especial na perspectiva da educação 

inclusiva: ajustes e tensões entre a política federal e a municipal. 2012. 266 f. Dissertação 

(Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2012. 

 

FÁVERO, Eugênia Augusta Gonzaga. Direito à educação das pessoas com deficiência. 

Revista do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, n. 26, p. 27-35, 

2004. 

 

FONSECA, Vítor da. Dificuldades de aprendizagem: na busca de alguns axiomas. Revista de 

Psicopedagogia, v. 24, n. 74, p. 135-148, 2007. 

 

______. Vítor da. Dislexia, cognição e aprendizagem: uma abordagem neuropsicológica das 

dificuldades de aprendizagem da leitura. Revista de Psicopedagogia, v. 26, n. 81, p. 339, 

2009.  

 

FONSECA, Josiane Oliveira da; CORDANI, Lisbeth Kaiserlian; OLIVEIRA, Maria Cristina 

de. Aplicação do inventário de avaliação pediátrica de incapacidade (PEDI) com crianças 

portadoras de paralisia cerebral tetraparesia espástica. Revista de Terapia Ocupacional da 

Universidade de São Paulo, v. 16, n. 2, p. 67-74, maio/ago. 2005. 

 

FRANCO, Marco Antonio Melo. Paralisia cerebral e práticas pedagógicas: (in) 

apropriações do discurso médico. 2009. 132 f. Tese (Doutorado em Ciências da Saúde) – 

Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009. 

 

FREITAS, Patrícia Martins de; CARVALHO, Rita de Cássia Lara; LEITE, Maria Ruth Siffert 

Diniz Teixeira; HAASE, Vitor Geraldi. Relação entre o estresse materno e a inclusão escolar 

de crianças com paralisia cerebral. Arquivos brasileiros de Psicologia, v. 57, n. 1, 2005, p. 

46-57. 

 

GIACOMINI, Lília; SARTORETTO, Mara Lúcia; BERSCH, Rita de Cássia Reckziegel. A 

educação especial na perspectiva da inclusão escolar: orientação e mobilidade, adequação 

postural e acessibilidade espacial. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação 

Especial; [Fortaleza]: Universidade Federal do Ceará, 2010. 44 p. V. 7. (Coleção ―A educação 

especial na perspectiva da inclusão escolar‖) 

 

GOMES, Adriana Leite Lima Verde; POULIN, Jean-Robert; FIGUEIREDO, Rita Vieira de. 

A educação especial na perspectiva da inclusão escolar: o atendimento educacional 

especializado para alunos com deficiência intelectual. Brasília: Ministério da Educação, 

Secretaria de Educação Especial; [Fortaleza]: Universidade Federal do Ceará, 2010. 28 p. V. 

2. (Coleção ―A educação especial na perspectiva da inclusão escolar‖) 

 

GONZALEZ, Roseli Kubo. Educação especial e processos de encaminhamento para salas 

de recursos: relações de gênero e cor/raça. 259 f. Tese (Doutorado em Educação) – 

Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 



250 

 

    

 

JANNUZZI, Gilberta de Martino. A educação do deficiente no Brasil. Autores Associados, 

Campinas, 2004. 

 

KASSAR, Mônica de Carvalho Magalhães. Das propostas políticas às interações em sala de 

aula: desafios educacionais. In: ENCONTRO NACIONAL DE DIDÁTICA E PRÁTICAS 

DE ENSINO, 16, 2012, Campinas.  Livro 1... Campinas: Universidade Estadual de 

Campinas/ Junqueira & Marin Editores, 2012. p. 301-311. Disponível em: 

<http://www.infoteca.inf.br/endipe/smarty/templates/arquivos_template/upload_arquivos/acer

vo/docs/0029s.pdf>. Acesso em: 7 out. 2014. 

 

KLEIN, Rubens. Produção e utilização de indicadores educacionais: metodologia de cálculo 

de indicadores do fluxo escolar da educação básica. Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos, Brasília, v. 84, n. 206/207/208, p. 107-157, jan./dez. 2003.  

 

KRUPPA, Sonia Maria Portella. Sociologia da Educação. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

(Coleção Magistério 2º Grau. Série Formação do Professor)  

 

LACERDA, Patrícia Monteiro. De perto, ninguém é normal: a construção discursiva de 

identidades, em narrativas de trajetórias escolares longas, de pessoas com deficiência. 2006. 

255 f. Tese (Doutorado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, 2006. 

 

LIMA, Leonardo Claver Amorim. Da universalização do ensino fundamental ao desafio de 

democratizar o ensino médio em 2016: que evidenciam as estatísticas? Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 92, n. 231, p. 268-284, maio/ago. 2011. 

 

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. Pesquisa em educação: 

abordagens qualitativas. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 1986. 

 

MARSHALL, Thomas. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro, Zahar, 1967. 

 

MARTÍN, Miguel Cardona; JAUREGUI, Maria Victoria Gallardo; LOPES, Maria Luisa 

Salvador. Incapacidade motora: orientações para adaptar a escola. Porto Alegre: Artmed, 

2003. 128 p. 

 

MARTINS, Heloísa Helena T. de Souza. Metodologia qualitativa de pesquisa. Educação e 

Pesquisa, São Paulo, v. 30, n. 2, p. 289-300, maio/ago. 2004. 

 

MARTINS, Mary Grace. Direito à educação e acessibilidade às tecnologias de informação 

e comunicação por alunos com deficiência. 2010. 172 f. Dissertação (Mestrado em 

Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

MAZZOTTA, Marcos José Silveira. Fundamentos da educação especial. São Paulo: 

Pioneira, 1982. p. 1-50.  

 

McDERMOTT, C. J.; BRANCO, K.; BUSHBY, K.; SHAW, P. J. Hereditary spastic 

paraparesis: a review of new developments. Journal of Neurology, Neurosurgery & 

Psychiatry, v. 69, p. 150-160, 2000. 

 

MELO, Amanda Meincke; PUPO, Deise Tallarico. A educação especial na perspectiva da 

inclusão escolar: livro acessível e informática acessível. Brasília: Ministério da Educação, 



251 

 

    

 

Secretaria de Educação Especial; [Fortaleza]: Universidade Federal do Ceará, 2010. 44 p. V. 

8. (Coleção ―A educação especial na perspectiva da inclusão escolar‖) 

 

MELO, Francisco Ricardo Lins Vieira de. Do olhar inquieto ao olhar comprometido: uma 

experiência de intervenção voltada para atuação com alunos que apresentam paralisia 

cerebral. 2006. 266 f. Tese (Doutorado em Educação) – Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2006. 

 

MENDES, Eniceia Gonçalves. A radicalização do debate sobre inclusão escolar no Brasil. 

Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, v. 11, n. 33, p. 387-405, set./dez. 2006. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v11n33/a02v1133.pdf>. Acesso em: 20 ago. 

2012. 

 

______. Inclusão marco zero: começando pelas creches. Araraquara: Junqueira & Marin, 

2010. 304 p. 

 

MIRON, Edison Martins. Da pedagogia do jogo ao voleibol sentado: possibilidades 

inclusivas na educação física escolar. 2011. 332 f. Tese (Doutorado em Educação Especial) –

Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2011.  

 

MOURA, Elcinete W.; LIMA, Eliene; BORGES, Denise; SILVA, Priscila A. C. 

Fisioterapia: aspectos clínicos e práticas da reabilitação. São Paulo: Artes Médicas, 2009. 

744 p. 

 

NARDES, Flávia; ARAÚJO, Alexandra P. Q. C. ; RIBEIRO, Márcia Gonçalves. O retardo 

mental na distrofia muscular de Duchenne. Jornal de Pediatria, Rio de Janeiro, v. 88, n. 1, p. 

6-16, 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0021-

75572012000100003&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 30 ago. 2014. 

 

OLIVEIRA, Anna Augusta Sampaio de; DRAGO, Silvana Lucena dos Santos. A gestão da 

inclusão escolar na rede municipal de São Paulo: algumas considerações sobre o programa 

Inclui. Ensaio: avaliação e políticas públicas em educação, Rio de Janeiro, v. 20, n. 75, jun. 

2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

40362012000200007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 9 jul. 2014.  

 

OLIVEIRA, Paulo Rogério; ALMEIDA, Pedro Henrique Tavares Queiroz de; NAKAZUNE, 

Sílvia; LANGER, Ana Lúcia; RAMOS, Diego Rogério; SANTOS, Cíntia Pereira dos; 

KLEIN, Adriana Nathalie. Estudo do uso de softwares e recursos de acesso ao computador 

para pacientes com distrofia muscular de Duchenne. Cadernos de Terapia Ocupacional da 

UFSCar, São Carlos, v. 18, n. 2, p. 139-148, mai./ago. 2010. Disponível em: < 

http://www.abdim.org.br/wp-

content/uploads/2012/10/estudo_do_uso_de_softwares_e_recursos_de_acesso_ao_computado

r.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2014. 

 

OLIVEIRA, Romualdo Portela de; ARAÚJO, Gilda Cardoso de. Qualidade do ensino: uma 

nova dimensão da luta pelo direito à educação. Revista Brasileira de Educação, Rio de 

Janeiro, n. 28, p. 5-23, jan./fev./mar./abr. 2005. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n28/a02n28.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2013. 

 

OLIVEIRA, Romualdo Portela de. (org.) Política educacional: impasses e alternativas. São 

Paulo, Cortez, 1998. 144 p.  



252 

 

    

 

 

_____. Da universalização do ensino fundamental ao desafio da qualidade: uma análise 

histórica. Educação & Sociedade, Campinas, v. 28, n. 100, p. 661-690, out. 2007. Número 

especial. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a0328100.pdf>. Acesso em: 

20 jun. 2013. 

 

______. O direito à educação na Constituição de 1988 e seu restabelecimento pelo sistema de 

Justiça. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, n. 11, p. 61-74, maio/jun./jul./ago. 

1999. 

 

______. O direito à educação. In: OLIVEIRA, Romualdo Portela de; ADRIÃO, Theresa 

(orgs.). Gestão, financiamento e direito à educação: análise da Constituição Federal e da 

LDB. 3. ed. São Paulo, Xamã, p. 15-41, 2001. 

 

PALISANO, Robert; ROSENBAUM, Peter; WALTER, Stephen; RUSSELL, Dianne; 

WOOD, Ellen; GALUPPI, Barbara. Tradução SILVA, Daniela Baleroni Rodrigues; 

PFEIFER, Luzia Iara; FUNAYAMA, Carolina Araújo Rodrigues. CanChild. Programa de 

Pós-Graduação em Neurociências do Comportamento – Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto, Universidade de São Paulo, 2007. 6 p. Disponível em: 

<http://motorgrowth.canchild.ca/en/GMFCS/resources/PORTUGUESE_corrigido-

FINALMay12.pdf> . Acesso em: 20 ago. 2014. 

 

PASSOS, Viviane Saladino. A construção social das expectativas de mães de crianças com 

paralisia cerebral grave frente à escolarização. 2007. 108 f. Dissertação (Mestrado em 

Educação – História, Política e Sociedade) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

São Paulo, 2007.  

 

PELOSI, Miryam Bonadiu. Inclusão e tecnologia assistiva. 2008. 303 f. Tese (Doutorado em 

Educação) – Centro de Educação e Humanidades, Faculdade de Educação, Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. 

 

POUPART, Jean et al. A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos. 

Tradução de Ana Cristina Nasser. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2008. 464 p. 

 

PRIETO, Rosângela Gavioli. Atendimento escolar de alunos com necessidades educacionais 

especiais: um olhar sobre as políticas públicas de educação no Brasil. In: ARANTES, Valéria 

Amorim Arantes de. (org.). Inclusão escolar: pontos e contrapontos. São Paulo, Summus, 

2006. p. 31-73. 

 

______. Política educacional do município de São Paulo: estudo sobre o atendimento de 

alunos com necessidades educacionais especiais no período de 1986 a 1996. 2000. 260 f. Tese 

(Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2000. 

 

PRIETO, Rosângela Gavioli; ANDRADE, Simone Girardi (coords.) et al. Relatório final da 

pesquisa: ―Inclusão escolar e novas exigências nos campos político, da gestão e pedagógico: 

focalizando práticas de professores de educação especial‖. Fapesp: processo n.º 11/50497-3. 

Vigência: out. 2011 a dez. 2013. Universidade de São Paulo, Faculdade de Educação, São 

Paulo, 2013.  

 



253 

 

    

 

RAIMUNDO, Elaine Alves. Avaliação externa e educação especial na rede municipal de 

ensino de São Paulo. 2013. 190 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de 

Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 

RAMOS, Rossana. Inclusão na prática – estratégias eficazes para a educação inclusiva. São 

Paulo: Summus, 2010. 126 p. 

 

RIBEIRO, Sônia Maria. O esporte adaptado e a inclusão de alunos com deficiências nas 

aulas de educação física. 2009. 169 f. Tese (Doutorado em Educação) ) – Universidade 

Metodista de Piracicaba, Faculdade de Ciências Humanas, Piracicaba, 2009.  

 
ROPOLI, Edilene Aparecida; MANTOAN, Maria Teresa Egler; SANTOS, Maria Terezinha 

da Consolação Teixeira dos; MACHADO, Rosângela. A educação especial na perspectiva 

da inclusão escolar: a escola comum inclusiva. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria 

de Educação Especial; [Fortaleza]: Universidade Federal do Ceará, 2010. 48 p. V. 1. (Coleção 

―A educação especial na perspectiva da inclusão escolar‖)  

 

SANTANA, Raquel Soares de. Ressignificação da prática pedagógica: aprendizagem do 

número numa perspectiva inclusiva. 2010. 227 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – 

Faculdade de Educação, Universidade de Brasília, Brasília, 2010. 

 

SARTORETTO, Mara Lúcia; BERSCH, Rita de Cássia Reckziegel. A educação especial na 

perspectiva da inclusão escolar: recursos pedagógicos acessíveis e comunicação 

aumentativa e alternativa. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial; 

[Fortaleza]: Universidade Federal do Ceará, 2010. 64 p. V. 6. (Coleção ―A educação especial 

na perspectiva da inclusão escolar‖)  

 

SCHIRMER, Carolina R.; BROWNING, Nádia; BERSCH, Rita; MACHADO, Rosângela. 

Atendimento educacional especializado – Deficiência física. Formação continuada a 

distância de professores para o atendimento educacional especializado: deficiência física. 

Brasília: Secretaria de Educação Especial/ Secretaria de Educação a Distância/ Ministério da 

Educação, 2007.  

 

SILVA, Zilma de Cássia Soares Saibro da. Alunos com paralisia cerebral no ensino 

fundamental regular: percursos e práticas escolares em uma rede educacional municipal do 

litoral paulista. 2011. 103 f. Dissertação (Mestrado em Educação e Saúde na Infância e na 

Adolescência) – Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade Federal de 

Guarulhos, Guarulhos, 2011. 

 

SILVA, Michele Oliveira da; MANZINI, Eduardo José. Avaliação das habilidades motoras de 

alunos com paralisia cerebral: uso do ASPA-PC. Revista da Sociedade Brasileira de 

Atividade Motora Adaptada, v. 14, n. 1, 2013. 

 

SILVEIRA, Adriana Aparecida Dragone. A exigibilidade do direito à educação básica pelo 

Sistema de Justiça: uma análise da produção brasileira do conhecimento. Revista Brasileira 

de Política e Administração da Educação, v. 24, n. 3, p. 537-555, set./dez. 2008. 

 

______. Direito à educação e o Ministério Público: uma análise da atuação de duas 

promotorias de justiça da infância e juventude do interior paulista. 2006. 263 f. Dissertação 

(Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2006. 



254 

 

    

 

 

______. O direito à educação de crianças e adolescentes: análise da atuação do Tribunal de 

Justiça de São Paulo (1991-2008). 2010. 303 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade 

de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

SOUZA, Alberto Alves de. A progressão escolar de alunos com deficiência em classes 

comuns: a experiência de Santo André. 2005. 111 f. Dissertação (Mestrado em Educação: 

História, Política, Sociedade) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 

2005. 

 

SOUZA, Joslei Viana de. Tutoria: estratégias de ensino para inclusão de alunos com 

deficiência em aulas de educação física. 2008. 136 f. Tese (Doutorado em Educação Especial) 

– Centro de Educação e Ciências Humanas, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 

2008. 

 

SOUSA, Nayara Alves de. Desafios à inclusão de pessoas com deficiência: aspectos da 

trajetória escolar de crianças com lesão medular por mielomeningocele. 2009. 89 f. 

Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal da 

Bahia, Salvador, 2009. 

 

SOUSA, Sandra Maria Zákia Lian; PRIETO, Rosângela Gavioli. Educação especial no 

município de São Paulo: acompanhamento da trajetória escolar de alunos no ensino regular. 

Revista Brasileira de Educação Especial, Marília, v. 12, n. 2, p. 187-202, 2006. 

 

______. A educação especial. In: OLIVEIRA, Romualdo Portela de; ADRIÃO, Theresa 

(orgs.). Organização do ensino no Brasil: níveis e modalidades na Constituição Federal e na 

LDB. 2. ed. São Paulo: Xamã, 2007. p. 123-136. 

 

SPERS, Valéria Rueda Elias; GARBELLINI, Daniella; PENACHIM, Eliane de Assis Souza 

(orgs.). Mielomeningocele: o dia a dia, a visão dos especialistas e o que devemos esperar do 

futuro. 2011. Disponível em: <http://mielomeningocele.com.br/livro/>. Acesso em: 25 nov. 

2013. 

 

TELLES, Vera da Silva. Indicadores sociais entre objetividade e subjetividade. In: 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE INDICADORES SOCIAIS PARA INCLUSÃO 

SOCIAL, 2003, São Paulo. Mesa Indicadores sociais: entre a objetividade e a subjetividade.   

São Paulo: Núcleo de Estudos e Pesquisas em Seguridade e Assistência Social do Programa 

de Estudos Pós-Graduados da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2003. 

Disponível em: < http://www.veratelles.net/home/wp-content/uploads/2013/04/2003-Sobre-

Indicadores-Sociais.pdf >. Acesso em: 7 ago. 2014. 

 

TEZZARI, Mauren Lúcia. Educação especial e ação docente: da medicina à educação. 2009. 

244 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. 

 

TINÓS, Lúcia Maria Santos. Caminhos de alunos com deficiências à educação de jovens e 

adultos: conhecendo e compreendendo trajetórias escolares. 2010. 137 f. Tese (Doutorado em 

Educação Especial) – Centro de Educação e Ciências Humanas, Universidade Federal de São 

Carlos, São Carlos, 2010. 

 

 



255 

 

    

 

 Documentos institucionais e legislação 

 

AACD. Vida é movimento. São Paulo, Ipsis, 2000. 

 

______. Relatório de Atividades – 2012. Disponível em: 

<http://aacd.org.br/relatorio/relatorio2012/RelatoriodeAtividades.pdf>. Acesso em: 10 jun. 

2013. 

 

BRASIL. Comitê de Ajudas Técnicas (CAT). Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência. Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 

República, 2007a. Brasília, 2007, Ata da Reunião VII. Disponível em: 

<http://www.infoesp.net/CAT_Reuniao_VII.pdf> . Acesso em: 5 jan. 2013. 

 

______. Congresso Nacional. Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008. Aprova o 

texto da Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência e de seu protocolo 

facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. Diário Oficial da União, 

Brasília, DF, 10 jul. 2008a. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/DLG186-2008.htm>. Acesso em: 3 ago. 

2014. 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 

Senado, 1988. 

 

______. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Emenda 

Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009. Acrescenta § 3º ao art. 76 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias para reduzir, anualmente, a partir do exercício de 

2009, o percentual da Desvinculação das Receitas da União incidente sobre os recursos 

destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino de que trata o art. 212 da Constituição 

Federal, dá nova redação aos incisos I e VII do art. 208, de forma a prever a obrigatoriedade 

do ensino de quatro a 17 anos e ampliar a abrangência dos programas suplementares para 

todas as etapas da educação básica, e dá nova redação ao § 4º do art. 211 e ao § 3º do art. 212 

e ao caput do art. 214, com a inserção neste dispositivo de inciso VI. Diário Oficial da 

União, Brasília, DF, 12 nov. 2009a. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm>. Acesso em: 

25 jun. 2013.  

 

______. Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Regulamenta a Lei n
o
 7.853, de 24 de 

outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências. Diário Oficial da 

União, Brasília, DF, 21 dez. 1999. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/ D3298.htm>. Acesso em: 3 ago. 2009. 

 

______. Decreto nº 3.956, de 8 de outubro de 2001. Promulga a Convenção Interamericana 

para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de 

Deficiência. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 9 out. 2001a. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3956.htm>. Acesso em: 20 jun. 2013.  

 

______. Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nº 10.048, de 8 de 

novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e nº 10.098, 

de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção 



256 

 

    

 

da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá 

outras providências.  Diário Oficial da União, Brasília, DF, 3 dez. 2004a. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm>. Acesso em: 

23 jul. 2014. 

 

______. Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007. Dispõe sobre o Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 

Fundeb, regulamenta a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e dá outras providências. 

Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 nov. 2007b. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Decreto/D6253.htm>. Acesso 

em: 5 out. 2014. 

 

______. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional 

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

Nova York, em 30 de março de 2007. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 ago. 2009b. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2009/decreto/d6949.htm>. Acesso em: 25 jun. 2013.  

 

______. Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a educação especial, o 

atendimento educacional especializado e dá outras providências. Diário Oficial da União, 

Brasília, DF, 18 nov. 2011a. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7611.htm>. Acesso 

em: 5 out. 2014. 

 

______. Decreto nº 7.612, de 17 de novembro de 2011. Institui o Plano Nacional dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência - Plano Viver sem Limite. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 

18 nov. 2011b. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2011/Decreto/D7612.htm>. Acesso em: 5 out. 2014. 

 

______. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Censo da 

educação básica 2012 – Resumo técnico. Brasília, DF, Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2013a. 41 p. 

 

______. Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. Regulamenta o § 1º do art. 201 da 

Constituição Federal, no tocante à aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do 

Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 9 maio 

2013b. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp142.htm> Acesso 

em: 25 jun. 2013.  

 

______. Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 27 de dezembro de 1961. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4024.htm>. Acesso em: 20 jun. 2013.  

 

______. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 jul. 1990. 

Retificado em 27 set. 1990. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: 20 jun. 2013. 

 

______. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 20 jun. 2013.  



257 

 

    

 

 

______. Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá 

outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 jan. 2001b. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm>. Acesso em: 20 jun. 2013.  

2001. 

 

______. Lei nº 11.185, de 7 de outubro de 2005. Altera o caput do art. 11 da Lei nº 8.069, de 

13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras 

providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 out. 2005. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11185.htm>. Acesso em: 

12 jul. 2014. 

 

________. Lei nº. 11.274, de 6 de fevereiro de 2006. Altera a redação dos arts. 29, 30, 32 e 87 

da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, dispondo sobre a duração de 09 (nove) anos para o ensino fundamental, com 

matrícula obrigatória a partir dos 06 (seis) anos de idade. Diário Oficial da União, Brasília, 

DF, 7 fev. 2006. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-

2006/2006/Lei/L11274.htm>. Acesso em: 20 jun. 2013. 

 

______. Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação 

dos profissionais da educação e dar outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 

DF, 5 abr. 2013c. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2013/Lei/L12796.htm>. Acesso em: 20 jun. 2013. 

 

_____. Ministério da Educação e do Desporto. Política nacional de educação especial. 

Brasília, MEC/SEESP, 1994. 

 

______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas. Diretrizes de atenção à pessoa com paralisia cerebral. Brasília, 

DF: Ministério da Saúde, 2013d. Disponível em: 

<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico

_imagens-filefield-description%5D_70.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2014. 

 

______. Ministério Público Federal. O acesso de alunos com deficiência às escolas e classes 

comuns da rede regular. Brasília, DF: Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, 2004b. 

 

______. Nota Técnica nº 62, de 8 de dezembro de 2011. Diário Oficial da União, Brasília, 

DF, 8 nov. 2011c. Disponível em: 

<http://www.portalinclusivo.ce.gov.br/phocadownload/legislacaodeficiente/notatecnica62-

2011mec.pdf>. Acesso em: 5 out. 2014. 

 

_____. Resolução Conselho Nacional de Educação Básica/ Câmara de Educação Básica nº 5, 

de 17 de dezembro de 2009. Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil. Diário Oficial da União, Brasília, 18 dez. 2009c, Seção 1, p. 18.  

 

_____. Resolução Conselho Nacional de Educação Básica/ Câmara de Educação Básica nº 7, 

de 14 de dezembro de 2010. Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

ensino fundamental de 9 (nove) anos. Diário Oficial da União, Brasília, 15 de dezembro de 

2010, Seção 1, p. 34. 

 



258 

 

    

 

______. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República/ Secretaria Nacional de 

Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Plano Nacional dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência −. Viver sem Limite. Brasília, DF, 2013e. 92 p. 

 

_____. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. Caderno de 

educação especial − a alfabetização de crianças com deficiência: uma proposta inclusiva. 

Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, Diretoria de Apoio à Gestão 

Educacional. Brasília, Ministério da Educação/ Secretaria de Educação Básica, 2012. 48 p. 

 

______. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva. Inclusão: Revista da Educação Especial. Brasília, v. 4, n. 

1, p. 9-17, jan./jul. 2008b. 

 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. Paris, 1948. 

 

______. Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes. Paris, 1975. 

 

PLATAFORMA DHESCA BRASIL E AÇÃO EDUCATIVA. Direito humano à educação. 

2009, Curitiba, Plataforma Dhesca Brasil, p. 11. 

 

SÃO PAULO. (Estado). Secretaria da Educação. Legislação de Ensino Fundamental e Médio. 

Estadual. Unificação de Dispositivos Legais e Normativos relativos ao Ensino 

Fundamental e Médio. 3. ed. Coordenação de Leslie Maria José da Silva Rama. São Paulo, 

Secretaria da Educação, 2013. 

 

SÃO PAULO. (Município). Prefeitura de São Paulo. Decreto nº 45.415, de 18 de outubro de 

2004. Estabelece diretrizes para a política de atendimento a crianças, adolescentes, jovens e 

adultos com necessidades educacionais especiais no sistema municipal de ensino. Diário 

Oficial do Município de São Paulo, São Paulo, 19 out. 2004a, p. 1. Disponível em: 

<http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Documentos/BibliPed/TextosLegais/LegislacaoE 

ducacional/DecretoMunicipal_45415.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2012. 

 

______. Decreto nº 33.891, de 16 de dezembro de 1993. Institui a Política de Atendimento 

aos Portadores de necessidades especiais na rede municipal de ensino e dá outras 

providências. Diário Oficial do Município de São Paulo, São Paulo, 17 dez. 1993. 

Disponível em: <http://www.radarmunicipal.com.br/legislacao/decreto-33891.> Acesso em: 

20 jun. 2013. 

 

______. Decreto nº 36.071, de 9 de maio de 1996. Institui, no sistema de transporte coletivo 

de passageiros do município de São Paulo, modalidade comum, serviço destinado a atender 

pessoas com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Diário Oficial do Município de 

São Paulo, São Paulo, 10 maio 1996, p. 2. Disponível em: 

<http://www.radarmunicipal.com.br/legislacao/decreto-36071>. Acesso em: 20 jun. 2013. 

 

______. Decreto nº 51.778, de 14 de setembro de 2010. Institui a Política de Atendimento de 

Educação Especial, por meio do Programa Inclui, no âmbito da Secretaria Municipal de 

Educação. Publicado na Secretaria do Governo Municipal em 14 set. 2010a. Disponível em: 

<http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?

alt=15092010D%20517780000>. Acesso em: 20 jun. 2013. 

 



259 

 

    

 

______. Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação Técnica. Cartilha de 

orientação aos pais: Projeto Rede – Programa Inclui / Secretaria Municipal de Educação – 

São Paulo: Secretaria Municipal de Educação/ Diretoria de Orientação Técnica, 2011. 36 p. 

Disponível em: 

<http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/BibliPed/Documentos/Publicacoes/EDUC_ES

PECIAL/cartilha_INCLUI.pdf>.  Acesso em: 10 jun. 2014. 

 

______.  Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação Técnica. Referencial 

sobre avaliação da aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais / 

Secretaria Municipal de Educação – São Paulo : Secretaria Municipal de Educação/ Diretoria 

de Orientação Técnica, 2007. 112 p. Disponível em: 

<http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Documentos/BibliPed/EdEspecial/Referencial_Avaliac

aoAprendizagem_NecessidadesEspeciais.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2014. 

 

______. Secretaria Municipal de Educação. Portaria nº 2.496, de 2 de abril de 2012. 

Regulamenta as salas de apoio e acompanhamento à inclusão integrantes do inciso II do artigo 

2º - Projeto Apoiar que compõe o Decreto nº 51.778, de 14 de setembro de 2010, que instituiu 

a Política de Atendimento de Educação Especial do Programa Inclui, no âmbito da Secretaria 

Municipal de Educação de São Paulo. Disponível em: 

<http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/supervisao/Anonimo/DOC%202012/P2946SA

AI.htm>. Acesso em: 27 jun. 2013. 

 

_____. Secretaria Municipal de Educação. Portaria nº 2.755, de 23 de novembro de 2010. 

Dispõe sobre a realização de cooperação ou parcerias entre entidades sem fins lucrativos para 

o desenvolvimento e a execução dos programas de aprendizagem, nos termos do art. 430 

da Consolidação das Leis do Trabalho − CLT. São Paulo: Secretaria Municipal de Educação, 

24 nov. 2010b. Disponível em: 

<http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/63/MTE/2010/2755.htm>. Acesso em: 6 set. 

2012.  

 

______. Secretaria Municipal de Educação. Portaria nº 5.718, de 17 de dezembro de 2004. 

Dispõe sobre a regulamentação do Decreto nº 45.415, de 18 de outubro de 2004b, que 

estabelece diretrizes para a política de atendimento a crianças, adolescentes, jovens e adultos 

com necessidades educacionais especiais no sistema municipal de ensino, e dá outras 

providências. Diário Oficial da Cidade de São Paulo, São Paulo, 18 dez. 2004, p. 15. 

Disponível em: 

<http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/deficiencia_mobilidade_reduzida/cmpd/legislaca

o/0001>. Acesso em: 25 ago. 2012. 

 

SENA, Paulo. Os nós do financiamento à educação. Nota Técnica. Consultoria Legislativa 

da Câmara dos Deputados, abr. 2003. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/estnottec/pdf/305166.pdf>. 

Acesso em: 20 ago. 2014. 

 

UNESCO. Declaração Mundial de Educação sobre Educação para Todos: satisfação das 

necessidades básicas de aprendizagem. Jomtien, 1990. 

 

_____. Declaração de Salamanca, sobre princípios, políticas e práticas na área das 

necessidades educativas especiais. Salamanca, 1994. 

 

 



260 

 

    

 

APÊNDICE A – Instrumento de Pesquisa A 

 

 

Dados dos 111 sujeitos identificados como residentes no município de São Paulo, levantados 

pela análise documental dos rascunhos dos atendimentos realizados pela pesquisadora entre 

agosto de 2004 e julho de 2010 na instituição especializada. 

 

1. Número do sujeito:__________ 

2. Sexo:__________ 

3. Data de nascimento:__________ 

4. Diagnóstico:__________ 

5. Data do atendimento:__________ 

6. Idade do sujeito:__________ 

7. Informante:__________ 

8. Frequenta escola?   (S)  (N)  (   ) Nunca frequentou   

9. (Se frequenta escola): Qual?__________ 

10. (Se nunca frequentou): Por quê?__________ 

11. (Se parou de frequentar) Por que parou?__________ 

12. De que tipo é a escola atual? 

(Sem escola)  (Municipal)  (Estadual)   

(Privada comum)  (Privada especial) 

(Instituição especializada) Outros:__________ 

13. Nível de ensino:  Educação Infantil - (EI)   

   Ensino Fundamental - (EF)  Série/ano:__________ 

   Ensino Médio – (EM)  Série/ano:__________ 

   Outros:__________ 

14. Modalidade:  Educação de Jovens e Adultos – (EJA) 

Educação especial  

15. (Se está em escola especial / classe especial / instituição filantrópica especializada):  

Por que não está na classe comum?__________ 

16. Recebe apoio pedagógico?  (S)  (N) 

17. (Se sim): Qual?__________ 

18. (Se sim): Onde?__________ 

19. (Se sim): Desde quando?__________ 

20. (Se sim): Frequência por semana:__________ 

21. (Se sim): Duração por semana:__________ 

22. Período em relação à classe comum:  (Mesmo)  (Outro) 

23. Diretoria:__________ 

24. Gosta da escola atual?   (S)                     (N)                       (Mais ou menos) 

25. Relato:__________ 

26. Demanda:__________ 
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APÊNDICE B –  Instrumento de Pesquisa B  

 

 

Dados transpostos após entrevista por telefone para a atualização dos dados do Instrumento de 

Pesquisa A. 

 

1. Número do sujeito:__________ 

2. Sexo:__________ 

3. Data de nascimento:__________ 

4. Diagnóstico:__________ 

5. Data do telefonema:__________ 

Continua morando no município de SP?  (S)  (N) 

(Se não): FINALIZAR. 

(Se sim): CONTINUAR. 

6. Idade do sujeito:__________ 

7. Informante:__________ 

8. Frequenta escola?   (S)  (N)  (   ) Nunca frequentou   

9. (Se frequenta escola): Qual?__________ 

10. (Se nunca frequentou): Por quê?__________ 

11. (Se parou de frequentar) Por que parou?__________ 

12. De que tipo é a escola atual? 

(Sem escola)  (Municipal)  (Estadual)   

(Privada comum)  (Privada especial) 

(Instituição filantrópica especializada) Outros:__________ 

Está na mesma escola em que estava no 1º. atendimento?  (S)  (N) 

(Se não): Por que mudou de escola?__________ 

13. Nível de ensino:  Educação Infantil - (EI)   

   Ensino Fundamental - (EF)  Série/ano:__________ 

   Ensino Médio – (EM)  Série/ano:__________ 

   Outros:__________ 

14. Modalidade:  Educação de Jovens e Adultos – (EJA) 

Educação Especial  

15. (Se está em escola especial / classe especial / instituição especializada):  

Por que não está na classe comum?__________ 

16. Recebe apoio pedagógico?  (S)  (N) 

17. (Se sim): Qual?__________ 

18. (Se sim): Onde?__________ 

19. (Se sim): Desde quando?__________ 

20. (Se sim): Frequência por semana:__________ 

21. (Se sim): Duração por semana:__________ 

22. Período em relação à classe comum:  (Mesmo)  (Outro) 

23. Diretoria:__________ 

24. Gosta da escola atual?   (S)                     (N)                       (Mais ou menos) 

25. Relato:__________ 

26. Demanda:__________ 

27. ―Se eu escrever para o seu filho, com letras bem caprichadas, `VOCÊ QUER UM 

CHOCOLATE?´ ou `VOCÊ QUER UM BRINQUEDO?´, ele conseguirá ler e me 

responder?‖     (S)   (N) 
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28. TRAJETÓRIA – Sujeito _____ 

 

 

 

 

ANO 

 

 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

IDADE 

 

 

          

ESCOLA 

 

 

          

 

 

ANO 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   

IDADE 

 

 

          

ESCOLA 
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APÊNDICE C – Quadro geral com os dados do universo da pesquisa  

 
Sujs. Sexo Data de 

nascimento 
Idade 

inicial 

(anos) 

Data da 

orientação  
Tipo de 

DF 

Escola Etapa/ 

modali-

dade/ní

vel 

Município e 

estado de origem 

1 F 20/11/92 12 18/08/04 Leia EE   EF, 4
a
s Itaquaquecetuba, SP 

2 M 23/09/98 6 25/08/04 PC - - Elói Mendes, MG 

3 M 13/10/97 7 02/10/04 PC  EE EF, 1
a
s SP, SP 

4 M 04/08/99 5 02/10/04 PC  - - SP, SP 

4* M* 04/08/99* 6* 10/01/05* PC* P.* Esp* SP, SP* 

5 M 12/12/91 13 20/10/04 DNM  EE EF, 3
a
s 

+R 

Diadema, SP 

6 F 04/12/96 8 23/10/04 PC  MU EF, 1
a
s SP, SP 

7 M 25/10/96 8 27/10/04 Mielo   P EF, 1
a
s SP, SP 

8 F 29/03/97 7 19/11/04 Mielo  P EI  SP, SP 

9 F 02/02/99 5 17/11/04 Mielo P EI Tapiratiba, SP 

10 M 07/08/87 17 01/12/04 PC  Inst. Esp Pindamonhangaba, 

SP 

10* M* 07/08/87* 18* 11/05/05* PC*  MU* EJA* Pindamonhangaba, 

SP* 

11 F 20/07/97 7 08/12/04 PC  EE Esp  SP, SP 

12 M 26/02/01 3 04/08/04 PC - - SP, SP 

13 M 23/07/98 7 20/01/05 PC  P EI Osasco, SP 

14 M 16/09/92 13 20/01/05 DNM P EF, 2ªs 

+Psi. 

Guanambi, BA 

15 M 27/06/01 4 26/01/05 Mielo - - Carapicuíba, SP 

16 F 14/11/00 5 27/01/05 PC  P EI SP, SP 

17 F 18/11/99 6 02/02/05 Mielo  - - Rolândia, PR 

18 M 11/05/98 7 09/02/05 PC MU EI SP, SP 

19 F 24/09/99 6 16/02/05 PC  MU EI SP, SP 

20 F 09/05/89 16 06/04/05 DNM EE EF, 5ªs SP, SP 

21 M 20/10/94 11 23/03/05 PC  P EF, 1
a
s 

+R 

Guarulhos, SP 

22 F 07/06/92 13 16/04/05 PC  Inst. Esp Pirajuí, SP 

23 F 03/07/99 6 16/04/05 PC - - SP, SP 

24 F 25/01/00 5 04/05/05 Mielo  - - SP, SP 

25 M 21/07/95 10 18/05/05 PC  MU EF, 3ªs SP, SP 

26 F 30/09/00 5 21/05/05 Mielo  P EI SP, SP 

27 M 21/08/99 6 25/05/05 PC MU EI SBC, SP 

28 M 23/05/97 8 08/06/05 Mielo  MU EF, 2ªs 

+ Saai 

SP, SP 

28* M* 23/05/97* 12* 11/08/09* Mielo*  P* EF, 4ºa 

* 

SP, SP* 

29 M 07/11/90 15 29/06/05 PC  - - SP, SP 

30 M 07/03/00 5 28/07/05 PC  - - SP, SP 

31 M 12/11/95 10 17/08/05 PC  - - SP, SP 

32 F 07/06/00 5 24/08/05 PC  MU EI SP, SP 

33 M 07/10/00 5 31/08/05 PC  - - SP, SP 

34 M 20/04/97 8 21/09/05 PC  - - Guarulhos, SP 

continua 
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35 M 10/05/00 5 28/09/05 PC  MU EF, 2ºa SP, SP 

36 F 05/09/00 5 04/10/05 PC  MU Esp Embu, SP  

37 M 29/09/97 8 05/10/05 PC  EE Esp SP, SP 

37* M* 29/09/97* 8* 07/12/05* PC* EE* Esp* SP, SP* 

38 F 01/01/98 7 19/10/05 Mielo  MU EF, 1
a
s 

+R 

Cruzeiro, SP 

39 M 16/06/95 10 05/11/05 PC  EE Esp SP, SP 

40 F 30/03/02 3 09/11/05 Mielo  - - SP, SP 

41 M 02/01/99 6 23/11/05 Mielo  MU EI Embu, SP 

42 M 11/12/00 5 28/11/05 PC - - SP, SP 

43 F 30/11/93 12 30/11/05 PC  MU EF, 4
a
s SP, SP 

44 M 07/11/96 10 19/01/06 PC  - - S.Lourenço, MG 

45 M 30/01/99 7 19/01/06 Mielo  - - SP, SP 

46 F 16/02/96 10 08/02/06 PC  P EF, 3
a
s Poços de Caldas, 

MG 

47 F 13/11/99 7 15/02/06 PC  P Esp 

+Inst. 
Santos, SP 

48 M 20/09/02 4 22/02/06 PC - - SP, SP 

49 M 10/05/95 11 01/03/06 PC  MU EF, 4
a
s Santo André, SP 

49* M* 10/05/95* 14* 15/04/09* PC* EE* ?* Santo André, SP* 

50 M 07/01/96 10 15/03/06 PC  MU EF, 3
a
s Itapeva, SP 

51 F 18/04/96 10 05/04/06 MFC  EE EF, 2
a
s Paraibuna, SP 

52 F 13/08/00 6 06/04/06 PC  MU EI SP, SP 

53 F 20/12/94 12 07/04/06 PC  - - Sta. Rita de 

Cássia, BA 

54 F 18/02/01 5 12/04/06 Mielo  MU EI SP, SP 

55 M 03/06/90 16 19/04/06 a/e EE ? SP, SP 

56 F 28/01/01 5 26/04/06 PC Inst. Esp Campo Limpo 

Paulista, SP 

57 F 22/07/92 14 03/05/06 PC - - SP, SP 

58 M 05/11/92 14 17/05/06 PC  MU EF, 5ªs SP, SP 

58* M* 05/11/92* 16* 18/06/08* PC*  MU* EF*, 

7ªs 

SP, SP* 

59 M 13/06/96 10 24/05/06 PC  EE EF, 4
a
s 

+SR 

Guarulhos, SP 

60 M 23/08/98 8 31/05/06 PC  Inst. Esp Cruzeiro, SP 

61 M 21/11/98 8 07/06/06 PC  MU EI Marília, SP 

62 M 17/09/99 7 10/06/06 PC  EE Esp SP, SP 

62* M* 17/09/99* 8* 25/07/07* PC* EE* Esp* SP, SP* 

63 F 29/11/97 9 14/06/06 Mielo  MU EF, 1ªs SP, SP 

64 M 04/10/97 9 21/06/06 Mielo  MU EF, 3ªs SP, SP 

65 M 05/04/98 8 28/06/06 PC  EE EF, 2ªs SP, SP 

66 F 25/09/98 8 26/07/06 Mielo  MU EF, 2ªs SP, SP 

67 F 09/08/98 8 02/08/06 PC MU EF, 2ªs SP, SP 

68 F 17/07/96 10 30/08/06 Mielo MU EF, 3
a
s Caçapava, SP 

69 F 10/07/00 6 20/09/06 PC  MU EI SP, SP 

70 M 07/01/01 5 28/09/06 Mielo  MU EI SP, SP 

71 F 07/10/94 12 04/10/06 PC EE EF, 2ªs SP, SP 

72 M 21/02/00 6 20/04/06 PC  - - Guarulhos, SP 

73 F 24/08/99 7 08/11/06 Mielo  EE EF, 1ªs SP, SP 

continuação 

continua 
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73* F* 24/08/99* 9* 10/12/08* Mielo*  EE* EF, 3ªs SP, SP* 

74 M 25/03/02 4 13/12/06 PC MU EI Itapetininga, SP 

75 F 14/09/99 7 07/10/06 Mielo  MU EI+ 

Cais+ 

Inst. 

Diadema, SP 

76 F 21/03/96 10 25/10/06 PC  EE EF, 3ªs 

+R 

Carapicuíba, SP 

77 M 31/10/99 7 28/10/06 PC  P EI SP, SP 

78 M 11/10/98 8 22/11/06 DNM  P EI SP, SP 

79 M 31/10/95 12 29/01/07 a/e EE EF, 4
a
s SP, SP 

80 M 29/10/01 6 29/01/07 PC P EI Embu-Guaçu, SP 

81 M 09/09/97 10 31/01/07 PC  EE EF, 3ªs SP, SP 

82 M 07/04/96 11 07/02/07 PC - - SP, SP 

83 M 07/11/99 8 14/02/07 PC  EE EF, 1ªs 

+R 

SJRPreto, SP 

84 M 17/04/97 10 21/02/07 DNM EE EF, 4ªs SP, SP 

85 F 13/03/97 10 14/03/07 DNM P EF, 5ºa SP, SP 

86 M 20/09/94 13 21/03/07 Mielo  EE EF, 5ªs Divinópolis, MG 

87 M 03/06/95 12 04/04/07 PC  Inst. Esp Mogi-Guaçu, SP 

88 M 02/02/96 11 05/04/07 PC  P EF, 5
o
a 

+R+ 

profa. 

part. 

Embu, SP 

89 F 07/02/00 7 14/04/07 Mielo  MU EF, 1ªs SP, SP 

90 M 07/01/97 10 14/04/07 Mielo  MU EF, 2ªs Ubatuba, SP 

91 M 17/09/92 15 18/04/07 MFC - - Araraquara, SP 

92 F 05/06/00 7 07/03/07 PC  MU EF, 1ªs SP, SP 

93 M 15/12/97 10 09/05/07 DNM EE EF, 4ªs 

+R 

SP, SP 

94 M 23/07/99 8 16/05/07 Mielo  MU EF, 1ªs SP, SP 

95 M 01/11/02 5 22/05/07 MFC - - SP, SP 

         

96 M 20/02/99 8 02/06/07 PC  MU EF, 1ªs SP, SP 

97 F 09/05/93 14 02/06/07 PC  MU EF, 7ªs SP, SP 

98 F 10/09/98 9 06/06/07 Mielo  MU EF, 1ªs Praia Grande, SP 

99 M 04/09/02 5 13/06/07 PC  MU EI Marília, SP 

100 F 08/05/02 5 20/06/07 Mielo MU EI Lavínia, SP 

101 F 22/07/99 8 01/08/07 PC  EE ? SP, SP 

102 F 15/07/94 13 08/08/07 Mielo  MU Esp Peruíbe, SP 

103 M 18/06/00 7 15/08/07 PC  - -+ Inst. Cambé, PR 

104 M 27/06/98 9 29/08/07 Mielo P EF, 2ºa Peruíbe, SP 

105 F 26/04/02 5 30/08/07 PC  - - SP, SP 

106 M 10/01/01 6 05/09/07 PC  MU EI 

+Cefai 

SP, SP 

107 F 22/02/98 9 12/09/07 MFC ? EF, 3ªs SP, SP 

108 M 03/08/96 11 19/09/07 Mielo  MU EF, 3
a
s Atibaia, SP 

109 F 23/04/00 7 03/10/07 PC  MU EF, 1
a
s Diadema, SP 
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110 M 19/07/99 8 10/10/07 PC  MU Esp+ 

Inst.  

Pres.Prudente, SP 

111 F 04/10/97 10 17/10/07 Mielo  P EF, 3
a
s SP, SP 

112 M 20/06/94 13 31/10/07 PC  EE EF, 

1ªs/5ªs 

SP, SP 

113 F 03/12/00 7 07/11/07 DNM Inst. Esp Pereira Barreto, SP 

114 F 05/05/03 4 14/11/07 PC P EI SP, SP 

115 M 05/02/98 9 21/11/07 PC  MU EF, 3ªs SP, SP 

116 M 15/06/00 7 28/11/07 PC MU EF, SP, SP 

117 M 30/12/91 16 20/12/07 Mielo MU EF, SP, SP 

118 M 14/12/89 19 06/02/08 PC  EE EJA Pres. Prudente,SP 

119 F 27/12/89 19 20/02/08 Mielo EE EM, 1
o
 SP, SP 

120 F 11/01/04 4 05/03/08 Mielo  MU EI SP, SP 

121 M 18/03/04 4 12/03/08 PC MU EI Caraguatatuba, SP 

122 M 28/11/95 13 10/03/08 PC  MU EF, 5
a
s SP, SP 

123 F 16/06/01 7 16/03/08 PC MU ?+ SR Tabapuã, SP 

124 M 28/12/03 5 02/04/08 Mielo  MU EI Guarulhos, SP 

125 F 03/04/96 12 09/04/08 PC MU EF, 5ªs 

+ 

Sapne 

SP, SP 

126 F 07/05/00 8 16/04/08 PC  MU EF, 1ªs Bady Bassitt, SP 

127 M 04/01/95 13 23/04/08 MFC EE EF, 6ªs SP, SP 

128 M 06/08/04 4 28/04/08 PC MU EI SP, SP 

129 F 20/09/03 5 07/05/08 PC  - - SP, SP 

130 M 11/01/06 2 12/05/08 Mielo  - - SP, SP 

131 M 12/12/00 8 17/05/08 PC  P EF, 2ºa SP, SP 

132 M 13/05/94 14 17/05/08 PC  MU EF, 7ºa SJC, SP 

133 F 25/09/02 6 17/05/08 Mielo  Inst. Esp Mogi-Mirim, SP 

134 F 31/08/98 10 21/05/08 PC  MU EF, 3ªs SP, SP 

135 M 30/08/01 7 28/05/08 PC  Inst. Esp Cornélio Procópio, 

PR 

136 F 25/06/97 11 04/06/08 Mielo  

 

EE EF, 4
a
s Itapecerica da Serra, 

SP 

137 M 03/07/00 8 30/07/08 MFC EE EF, 2ªs SP, SP 

138 M 29/05/96 12 08/08/08 Leia P EF, 4ªs 

+ 

Kumon 

SP, SP 

139 F 20/12/04 4 13/08/08 Leia - - SP, SP 

140 M 06/07/03 5 13/08/08 PC MU EI SP, SP 

141 M 02/03/05 3 15/08/08 Mielo P EI SP, SP 

142 M 07/08/00 8 20/08/08 MFC MU EF, 2ºa SP, SP 

143 F 21/12/95 13 27/08/08 Mielo - - Embu-Guaçu, SP 

144 M 09/01/02 6 01/09/08 Leia  MU EF, 1
o
a 

+ 

profa. 

apoio 

Cach. Itapemirim, 

ES 

145 M 31/07/95 13 17/09/08 PC  EE Esp SP, SP 

146 M 01/11/02 6 01/10/08 PC  - - SP, SP 

147 M 20/01/04 4 08/10/08 PC  - - SP, SP 

148 M 12/11/95 13 15/10/08 PC  EE EF, 2ªs SP, SP 
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149 F 08/03/05 3 22/10/08 PC - -+Inst. S. Lourenço, MG 

150 M 13/12/94 14 29/10/08 Leia P EF, 7
a
s 

+ Proj. 
SP, SP 

151 F 21/02/98 10 05/11/08 PC  MU EF, 4ªs SP, SP 

152 M 23/06/04 4 19/11/08 PC MU EI SP, SP 

153 F 03/02/04 5 21/01/09 Mielo MU EI SP, SP 

154 M 16/06/94 15 22/01/09 Leia MU EF, 6ªs SP, SP 

155 M 14/03/00 9 28/01/09 PC  EE EF, 3ºa SP, SP 

156 M 17/09/93 16 29/01/09 PC  - - SP, SP 

157 M 02/02/98 11 18/02/09 Mielo  MU EF, 2
o
a 

+ 

Libras 

em EE  

Arapongas, PR 

158 F 28/10/04 5 25/02/09 Mielo P EI SP, SP 

159 M 21/11/00 9 11/03/09 PC  ? ?  SP, SP 

160 M 03/05/04 5 01/04/09 PC P EI SP, SP 

161 F 05/05/04 5 04/04/09 PC  MU EI SP, SP 

162 M 13/04/04 5 04/04/09 PC  - - SP, SP 

163 M 13/04/96 13 06/05/09 PC  EE Esp SP, SP 

164 M 07/11/00 9 29/05/09 Mielo  P EI Belém, PA 

165 F 08/03/05 4 03/07/09 Mielo  - - Guarulhos, SP 

166 M 10/11/00 9 08/07/09 PC  P EI Pirapora, MG 

167 F 11/06/04 5 18/08/09 Mielo  Inst. Esp São Carlos, SP 

168 M 17/01/98 11 14/10/09 PC  EE EF, 2ªs SP, SP 

169   M 16/02/99 11 28/01/10 MFC MU ? SBC, SP 

170 M 23/02/91 19 29/01/10 PC  EE EJA Cotia, SP 

171 F 03/06/03 7 04/03/10 Mielo  MU EF, 2o
a Limeira, SP 

172 M 14/05/04 6 11/03/10 DNM MU ? SBC, SP 

173 F 01/02/07 3 18/03/10 PC  - - SP, SP 

174 M 25/02/02 8 01/04/10 PC  Inst. Esp Passa-Quatro, MG 

175 M 22/07/02 8 09/04/10 PC  Rural ? Delfim Moreira, 

MG 

176 M 12/06/98 12 16/04/10 PC  P EF, 3ºa SP, SP 

177 M 22/11/05 5 23/04/10 Mielo MU EI SP, SP 

178 M 06/04/05 5 06/05/10 Mielo MU EI SP, SP 

179 M 29/04/99 11 07/05/10 Mielo  MU Esp São Vicente, SP 

180 M 10/04/96 14 14/05/10 Mielo  P EF, 8
a
s Pederneiras, SP 

181 F 21/05/97 13 20/05/10 PC  EE EF, 5ªs SP, SP 

182 M 11/01/01 9 21/05/10 PC  P EF, 2
o
a Porto Seguro, BA 

183 F 21/06/00 10 27/05/10 PC  MU EF, 4
o
a Guarulhos, SP 

184 M 09/11/94 16 29/05/10 PC  MU EF, 6
a
s Polvilho, SP 

185 F 26/09/95 15 29/05/10 PC  MU EF, 7
a
s Guarulhos, SP 

186 M 15/07/99  11 11/06/10 PC  EE EF, 4ªs 

+ 

Sape 

SP, SP 

187 M 15/02/06 4 14/06/10 PC - - SP, SP 

188 M 20/11/06 4 16/06/10 PC  P EI Diadema, SP 

189 M 18/12/04 6 18/06/10 PC - - Embu-Guaçu, SP 

190 M 01/08/00 10 23/06/10 PC  MU EF, 4
a
s Barueri, SP 

191 M 11/07/92 18 01/07/10 PC  - - Tremembé, SP 
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192 M 08/07/04 6 02/07/10 PC  - - Diadema, SP 

193 F 10/03/05 5 07/07/10 PC  - - SP, SP 

194 M 21/02/05 5 07/07/10 PC  - - SP, SP 
 

Legenda: Sujs. (Sujeitos); F (feminino); M (masculino); DF (deficiência física); EE (escola estadual); 

MU (escola municipal); Esp (especial); P (escola da rede privada); EI (educação infantil); EF (ensino 

fundamental); EM (ensino médio); EJA (educação de jovens e adultos); R (reforço); Inst. (instituição 

especializada); SR (sala de recursos); Sapne (salas de atendimento aos portadores de necessidades 

especiais); a/e (diagnóstico a esclarecer); Sape (serviço de apoio pedagógico especializado). ?: o 

informante não soube dizer. Asterisco (*): dado não considerado nesta caracterização. Os sujeitos 4, 

10, 28, 37, 49, 58, 62 e 73 retornaram para orientação, razão pela qual aparecem repetidos no quadro e 

assinalados com asterisco na segunda linha. As informações obtidas no retorno foram levadas em 

conta apenas na sistematização e na discussão das trajetórias escolares, mas não na quantificação dos 

dados gerados (ou seja, na caracterização das amostras, para que o mesmo sujeito e seus dados não 

fossem computados mais de uma vez, os dados considerados foram os da orientação inicial). Cores: 

em amarelo estão os 93 sujeitos que já moravam (83) ou passaram a morar (10) fora do município de 

São Paulo; em azul, os 48 sujeitos que não conseguimos localizar em abril de 2013; em vermelho, um 

caso de falecimento; e em branco, os 52 sujeitos da 2ª amostra de pesquisa. Fonte: Dados gerados pela 

pesquisa.  
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ANEXO A – Pareceres dos Comitês de Ética em Pesquisa da AACD e da Feusp 
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