
 

 

 

 
ELISANGELA DA SILVA MARQUES 

 

 

 

  

 

 

HISTÓRIA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS (APAE) DE ROLÂNDIA: 1970-1980 

 

 

 

Londrina 

2011 



 

 

ELISANGELA DA SILVA MARQUES 

 

 

 

 

HISTÓRIA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS (APAE) DE ROLÂNDIA: 1970-1980 

  

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Departamento de Educação 
da Universidade  Estadual de Londrina. 
 
Orientadora: Profª. Ms. Vanessa Campos 
Mariano Ruckstadter. 

 

 

 

 

Londrina 
2011  

 



 

 

ELISANGELA DA SILVA MARQUES 
 
 
 
 
 

HISTÓRIA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS (APAE) DE ROLÂNDIA: 1970-1980 

 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Departamento de Educação 
da Universidade  Estadual de Londrina. 

 
BANCA EXAMINADORA 

____________________________________ 

Profa. Orientadora Ms. Vanessa Campos 
Mariano Ruckstadter 

Universidade Estadual de Londrina 

____________________________________ 

Profa. Dra. Maria Luiza Macedo Abbud 
Universidade Estadual de Londrina  

____________________________________ 

Prof. Ms. Paulo Roberto Urbinatti Urquiza 

Universidade Estadual de Londrina 

 

 

Londrina, 31 de outubro de 2011. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha família 

que foi a rocha firme onde coloquei os 

meus pés para concluir este trabalho. 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS  

Agradeço primeiramente a Deus que meu deu forças para chegar até aqui. 

Agradeço também a minha mãe Nilza que sempre foi e será meu maior exemplo de 

perseverança, que  me motiva a sempre lutar com dignidade sem passar por cima 

de ninguém  pelos meus sonhos, mesmo que esses sejam difíceis de ser 

alcançados, mas não impossíveis. A meu pai Valmir, minha irmã Vivian e meu irmão 

Johnny, por me apoiarem e transformarem momentos difíceis de carregar um pouco 

mais leves. 

Às três orientadoras que tive no decorrer da construção deste trabalho sendo 

a primeira Marta Favaro, a segunda Thais Bento Farias e a terceira e última Vanessa 

Campos Mariano Ruckstadter. Pude aprender muito com cada uma delas nos 

momentos em que me orientaram, dando sempre o auxílio necessário para que 

discorresse sobre o tema, em especial à  minha atual orientadora, que teve 

paciência e me ajudou na conclusão  desse árduo trabalho, mesmo tendo pego um 

trabalho já iniciado por outras professoras, mostrou grande interesse sobre o 

assunto e buscou junto comigo pesquisar e aprender sobre o assunto.  

Agradeço também às grandes e verdadeiras amizades que pude fazer no 

decorrer desses quatro e longos anos, que me proporcionaram momentos de 

descontração, alegrias e também de tristeza, quando não nos entendíamos nos 

trabalhos em grupo, por sermos todas mulheres e sermos muito diferentes umas das 

outras. 

Às professoras Ana Lucia  Aoyama e Eliane Cleide que contribuíram de modo 

especial para minha formação acadêmica e também aos demais professores. 

Gostaria de agradecer também algumas pessoas que contribuíram para o 

meu crescimento pessoal, no decorrer desse período que passei na universidade. 

Para não ser injusta não citarei nomes aqui. A todos meus sinceros agradecimentos.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pouco conhecimento faz com que as 
pessoas se sintam orgulhosas. Muito 
conhecimento, que se sintam 
humildes. É assim que as espigas sem 
grãos erguem desdenhosamente a 
cabeça para o Céu, enquanto que as 
cheias as baixam para a terra, sua 
mãe. (Leonardo da Vinci ) 



 

 

MARQUES, Elisangela da Silva. História da Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE) de Rolândia: 1970-1980: 2011. 57 f. Trabalho de Conclusão 
de Curso (Graduação em Pedagogia) – Universidade Estadual de Londrina, 
Londrina, 2011. 

 
 

RESUMO 
 
Este trabalho tem como objetivo analisar o processo de fundação e  
institucionalização da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de 
Rolândia, cidade do estado do Paraná, a fim de identificar mudanças e 
permanências. A instituição recebeu apoio de uma instituição filantrópica que foi 
criada única e exclusivamente para colaborar com o bom funcionamento da APAE, 
que deveria ser uma escola de educação especial para atender aos deficientes que 
residissem nesse município. O recorte temporal desta análise será o período entre 
os anos de 1970, data da fundação e 1980, data da institucionalização. Este trabalho 
também trará um breve histórico da visão que a sociedade construiu sobre o 
deficiente ao longo da existência das sociedades humanas. Tal retomada é 
necessária para o entendimento de alguns pontos deste trabalho, a fim de identificar 
mudanças, mas também possíveis permanências nessa visão em relação aos 
deficientes, bem como a sua relação com os debates sobre a possibilidade de 
ensinar esses indivíduos e promover sua inserção na sociedade.  Para tanto, a 
metodologia adotada foi o trabalho com documentos históricos presentes na 
instituição e relatos orais, coletados por meio de entrevistas com pessoas que 
vivenciaram e foram protagonistas das atividades realizadas nessa associação ao 
longo de uma década. Apoiando-se nesses documentos e relatos pode-se concluir 
que mesmo em tempos de um discurso de defesa da inclusão, uma instituição de 
educação especial, embora ainda seja vista por muitos como uma aprendizagem 
inferior e enfrente muitas dificuldades, é um importante espaço de aprendizado para 
o desenvolvimento cognitivo do deficiente, pois proporciona a ele diferenciados 
meios de aprendizagem, o que ainda não é ofertado em todas as escolas regulares 
de ensino. 
 

Palavras-chave: História da Educação, APAE, Rolândia, Décadas de 1970 e 1980.
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A grande construção que se tornou este trabalho de conclusão de curso 

teve início a partir do contato, mesmo que distante, com uma pessoa deficiente 

auditiva de nascença, frequentadora da Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) do Município de Rolândia, estado do Paraná. Esta 

instituição teve grande importância para o desenvolvimento físico e social desse 

indivíduo, bem como ainda tem importante e relevante atuação na cidade, 

justificando, dessa maneira, a análise de sua história.   

Este trabalho tem por objetivo reconstruir a trajetória histórica da APAE de 

Rolândia, bem como o contexto do movimento apaeano no Brasil e no estado do 

Paraná, a fim de analisar a contribuição educativa dessa instituição. Procura-se, 

dessa forma, contribuir para colocar em foco por quais dificuldades uma 

instituição assistencialista passa e quais os acontecimentos mais marcantes, 

tanto na década de início das atividades em Rolândia, quanto os antecedentes 

históricos do movimento no Brasil, entre os anos de 1954-1971, que 

correspondem à fundação da primeira APAE no Brasil, e a data final que se refere 

à fundação da instituição em Rolândia.  

O recorte temporal desta análise será a data de fundação do Instituto de 

Orientação e Reabilitação da Criança Excepcional (IORCE) em Rolândia (1970), 

que deu origem à APAE em 1971. A data final corresponde ao ano de 

institucionalização da associação (1980). 

A partir desse recorte temporal e espacial, iniciou-se uma busca por 

documentos que levassem a informações sobre a história da APAE de Rolândia. 

A busca começou em locais onde normalmente a sociedade tem livre acesso 

como a Biblioteca Pública Municipal. No entanto, não havia registros escritos e 

oficiais sobre a instituição. Como se trata de um trabalho acadêmico, munidos de 

um documento nominal à instituição em papel timbrado da Universidade Estadual 

de Londrina, comunicando e pedindo o acesso a documentos iconográficos, 

fotográficos e até mesmo, no arquivo da própria instituição, notamos no arquivo 

da instituição que havia poucas informações. Sendo assim, verificamos que seria 
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difícil reconstruir a história da instituição exclusivamente por meio de estudos com 

fontes primárias escritas. 

A história de uma instituição, apesar de singular, deve ser relacionada ao 

seu contexto mais geral. Várias são as fontes que podem contribuir para (re) 

contar a história de uma instituição. Assim, a falta de documentação oficial e 

escrita direcionou este trabalho de conclusão de curso para a recuperação da 

memória dos sujeitos diretamente envolvidos na história da APAE de Rolândia.  

Assim, apesar do estudo da história da APAE de Rolândia que aqui se apresenta 

ter iniciado com documentos históricos e fontes secundárias, ele se completará 

com depoimentos de pessoas que vivenciaram esse recorte temporal proposto 

nesta pesquisa. 

A recuperação da memória dos sujeitos participantes, elemento 

indispensável para complementar os documentos direcionou este trabalho para a 

utilização da História Oral como recurso central de coleta de dados e como 

metodologia de análise das informações obtidas a partir de entrevistas. 

Para atingir os objetivos este texto foi organizado em três capítulos. No 

primeiro capítulo teceremos brevemente a trajetória histórica do tratamento dado 

aos deficientes até chegar aos dias atuais, a fim de identificar mudanças, mas 

também possíveis permanências no tratamento e educação, tanto em espaços 

formais como não formais, desses indivíduos. Tal percurso será traçado com a 

finalidade de compreender o tratamento recebido atualmente. Na sequência será 

apresentado o contexto do tratamento aos deficientes no Brasil, com destaque 

para a concepção da educação do deficiente, após a criação da primeira APAE no 

Brasil, no ano de 1954. 

O segundo capítulo objetiva analisar o movimento apaeano no estado do 

Paraná, bem como a vinda das primeiras instituições ao estado e a implantação 

da Federação Estadual do Paraná. 

Por fim, o último capítulo apresentará uma descrição da metodologia 

utilizada de coleta e análise dos dados obtidos a partir das entrevistas, com a 

finalidade de analisar o processo de estabelecimento da APAE em Rolândia. 
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2 HISTÓRIA DO MOVIMENTO APAEANO NO BRASIL 

 

 

No início deste primeiro capítulo descreveremos os acontecimentos 

marcantes da história do tratamento ao deficiente, pois na história dos seres 

humanos o deficiente traz consigo um passado marcado pelos maus tratos que 

recebeu em diferentes períodos. 

Na Antiguidade clássica, por exemplo  

  
A pessoa com deficiência, nesse contexto, como qualquer outra 
pessoa do povo, também parecia não ter importância enquanto 
ser humano, já que sua exterminação (abandono ou exposição) 
não demonstrava ser problema ético ou moral (ARANHA,1979, 
p.3). 
 

O deficiente era visto como um ser insignificante, pois poderia ser morto ou 

punido por suas deficiências que eram reconhecidas como possessões 

demoníacas, castigo dos deuses pelos erros graves cometidos, sendo a punição 

o único modo de purificar o deficiente. Por isso, podia-se castigá-los a qualquer 

momento do dia, que este ato não causaria estranheza as pessoas, pois os viam 

como seres que necessitavam desse tratamento para deixarem de ser humanos 

sem utilidade. 

Na Idade Média o deficiente continuava a ser tratado praticamente do 

mesmo modo tendo apenas um agravante: o indivíduo que não conseguisse 

entender os mandamentos religiosos deveria ser exterminado, pois não poderia 

cumprir o seu dever como cristão. Dessa forma, milhares de pessoas com 

diferentes características foram sacrificadas, não só deficientes, mas também os 

considerados loucos, adivinhos e alucinados que eram julgados como seres 

endemoniados1 (PESSOTI, 1984). 

Mesmo com o advento da Modernidade e a cisão da unidade da 

cristandade do ocidente com a reforma protestante, o modo como as pessoas 

                                                           
1 Em outras palavras isso significava que se alguém estivesse endemoniado, este com certeza 
nunca, conheceu, a graça do Senhor, até porque, caso tivesse conhecido, Satanás jamais o 
possuiria 
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consideradas socialmente imbecis, loucas e idiotas eram tratadas não se 

diferenciava muito dos tratamentos recebidos durante o período anterior, pois 

eram punidos pelo fato de serem diferentes, e eram torturados e castigados com 

grande severidade: “A explicação reside na visão pessimista do homem, 

entendido como uma besta demoníaca, quando lhe vem a faltar razão ou ajuda 

divina” (PESSOTI, 1984, p.12). 

A partir da modernidade o homem passou a ser o centro das explicações, e 

não mais a fé. O homem que buscava conhecimento sobre a natureza e suas leis 

na ciência, deixa de lado os dogmas da fé (CAMBI, 1999). 

Foi com o método científico na Modernidade que os médicos ganharam 

volume em suas vozes quando o assunto era o deficiente. A partir de então, “Ele 

julga, ele salva, ele condena”, pois era o portador da autoridade conferida pela 

ciência, não mais pela igreja (PESSOTI, 1984, p.68). 

   Tendo conhecimento sobre os períodos históricos, continuaremos a história 

do deficiente em território brasileiro, que pode ser estudada sob a ótica da 

educação para o deficiente, do final do século XVIII e início do XIX, quando houve 

a necessidade da criação de uma instituição que pudesse oferecer uma formação 

e cuidados especiais às pessoas deficientes. Procurou-se um local onde 

houvesse uma alta concentração de indivíduos com um grau de 

comprometimento maior, o local não foi muito difícil de encontrar já que nesse 

período o lugar onde se encontrava um número elevado de deficientes era um 

hospital.  Sendo assim, o trabalho se inicia em um hospital psiquiátrico, em alas 

criadas ainda nas duas primeiras décadas do século XX.   

O serviço de higiene e saúde pública deram origem “a inspeção médico- 

escola que em 1911 foi a responsável pela criação de classes especiais e 

formação de pessoal para trabalhar com essa clientela”. (JANUZZI,1992, p.32). 

Ao frequentarem os colégios para fazer as inspeções, depararam-se com alunos 

que tinham problemas na escola regular de ensino, sendo a melhor solução 

separar os “normais” dos “não normais”, para que esse segundo grupo, pudesse 

receber atendimento de acordo com suas necessidades.   

Coube à Pedagogia científica selecionar os alunos que poderiam ou não 

frequentar a escola regular. A Pedagogia, junto com a Psicologia, começou a 
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fazer um trabalho psicopedagógico capaz de diagnosticar qual seria o método de 

ensino que deveria ser usado com esses deficientes. “Em 1932, em Novembro, 

Helena Wladirmina Anrtipoff (1892- 1974) fundou a sociedade Pestalozzi” 

(JANUZZI, 1985, p. 90). 

No início, essa sociedade contava apenas com as alunas da Anrtipoff e 

pessoas interessadas em excepcionais. Um ano após a fundação, foi inaugurado 

um consultório médico-psicopedagógico, na qual seriam atendidas somente as 

crianças, juntamente com seus pais, vindas dos grupos escolares. No entanto, 

esse consultório não continha endereço fixo, pois “(...) funcionava nos diversos 

consultórios dos médicos amigos, deslocando-se toda a equipe para atender 

casos na periferia de Belo Horizonte” (JANNUZZI, 1985, p.90) 

Após doze meses da sua criação, o consultório recebeu do governo de 

Minas Gerais seu endereço fixo.2 Podiam contar com diversas alas oferecendo 

mais conforto e melhor atendimento não apenas aos excepcionais, mas também a 

alguns outros tipos de dificuldades das crianças, podendo ser estas 

desajustamento de conduta, problemas psicomotores retardados, nervosos, 

surdos e mudos. Mas em 1935 a sociedade Pestalozzi passou a partir do dia 

cinco de abril, a ser denominado “Instituto Pestalozzi, como órgão da Secretaria 

de Educação” (JANUZZI, 1985, p.90).  

Mesmo esse instituto pertencendo ao estado de Minas Gerais trabalhavam 

nele pessoas voluntárias da sociedade Pestalozzi, o que contribuía para diminuir 

os gastos. Os governantes de Minas Gerais passaram a pagar profissionais 

especializados. No entanto, ainda contava com o auxílio de voluntários da 

sociedade civil. 

O número de pessoas que necessitavam de atendimento não parava de 

crescer, ao contrário do número de profissionais qualificados fornecidos pelo 

estado de Minas Gerais para realizar esses atendimentos, sendo então 

necessário pensar em uma instituição maior. 

Sendo assim, nasceu no Rio de Janeiro, no dia 11 de dezembro de 1954 

pelos esforços da pioneira Beatrice Bemis procedente dos Estados Unidos, 

                                                           
2 Em 1934, a equipe pôde prestar serviço em local construído pelo governo de Minas Gerais 
sendo: quatro salas, gabinete médico e psicológico, e laboratório de endocrinologia, com um 
biotério com cobaias. 
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membro do corpo diplomático norte-americano e mãe de uma portadora de 

Síndrome de Down.  

Em seu país Beatrice já havia participado da fundação de mais de 

duzentas e cinquenta APAEs e ficou admirada de não ter uma instituição dessas 

no Brasil. Com a colaboração de pais, amigos, professores e médicos dos 

excepcionais, fundou a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

APAE do Brasil, que possuía as características da “National Association for 

Retarded Children” (NARC), uma organização criada em 1950 nos Estados 

Unidos do conhecimento de Bemis.3  

Como era recém-criada, a APAE não possuía um local para sua primeira 

reunião do conselho deliberativo. Por esse motivo, encontraram-se em março de 

1955 na sede da sociedade Pestalozzi em Minas Gerais no  Brasil. Devido as 

dificuldades  sendo enfrentadas para a construção da instituição, deixou à 

disposição parte de um prédio para que ali se instalasse uma instituição de ensino 

para deficientes. 

Trabalhando em uma sede improvisada, a instituição criou duas classes 

especiais com aproximadamente vinte crianças, que cresceram e como 

adolescentes, precisavam de atividades que levassem à formação profissional 

desses indivíduos, criou-se naquele momento oficinas pedagógicas, com o 

objetivo de ensinar sobre a carpintaria dando ao deficiente a oportunidade de uma 

profissão e um meio de se inserir cada vez mais na sociedade.   

Esse movimento se espalhou por várias cidades e estados diferentes e um 

acontecimento que mostrou essa expansão foi a primeira reunião nacional de 

dirigentes apaeanos, que mostrou um grande número de novas associações. 

Somente doze estavam presentes como a de “Volta Redonda, em 1956, São 

Lourenço, Goiânia, Niterói, Jundiaí, João Pessoa e Caxias do Sul, em 1957, 

Natal, em 1959, Muriaré, em 1960 e São Paulo, em 1961”, das quais uma boa 

parte estava presente no momento em que o Brasil discutia a questão da pessoa 

com deficiência física pela primeira vez (MELETTI, 2006).4  

Após esse congresso que colaborou para uma troca de experiências entre 

os pais dos deficientes e outros amigos presente, tendo o congresso gerado 

                                                           
3 Informação disponível em (http://www.apaepr.org.br/artigo.phtml?a=77). 
4 Ver tabela com as datas de criação das APAES no Brasil (ANEXO A). 
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resultados positivos, sentiu-se a necessidade de criar um organismo nacional 

para manter uma conexão entre todas as unidades cogitando a ideia de criação 

de um conselho, mas optou- se pela elaboração de uma Federação Nacional das 

APAES localizando- se em São Paulo em novembro de 1962  tendo como 

endereço o consultório do DR. Stanislau Krynsky até que se pudesse mudar para 

sua própria sede em Brasília, que passou a ser representada pelo símbolo da 

figura de uma flor ladeada por duas mãos em perfil, desniveladas, uma em 

posição de amparo e a outra de proteção (ANEXO B). Logo, todas as APAES já 

existentes aderiram ao símbolo, tornando-se este a marca da Associação de pais 

e amigos dos excepcionais. 

 Depois da criação da Federação Nacional não demorou muito para que se 

pudesse notar um grande aumento no número de associações espalhadas por 

diversas capitais e também estados. No entanto, se o número de instituições 

havia aumentado era necessário um novo meio de englobar todas as 

associações, e o meio adotado para manter contato, e uma troca de experiências 

entre as APAES, foi a de criação de novas Federações só que Estaduais. 

Com a criação dessas novas Federações o número tornou a crescer de 

modo inacreditável, ainda que o Brasil fosse naquele contexto, um país com 

dificuldades na área da organização escolar, em especial pela insuficiência de 

materiais didáticos, além de ser extremamente carente no que diz respeito à 

educação especial, tanto na questão dos materiais quanto na formação e 

qualificação de profissionais.  

O movimento se viu na obrigação de organizar congressos e encontros 

para que se pudesse trocar experiências e, até mesmo, promover cursos e 

palestras, que eram ofertados a toda sociedade com o objetivo de sensibilizar a 

todos do meio social.  

A partir de 1965, percebemos uma alteração no foco da educação, ou seja, 

quando surgiu a idéia da educação especial escolar integrando- se aos sistemas 

de ensino, num contexto de expansão do acesso ao ensino primário. Essa foi a 

primeira vez que a educação especial foi tratada com seriedade na lei, como 

consta na LDB 4024/61, que aponta o direito dos deficientes à educação, 

preferencialmente dentro do sistema geral de ensino (BRASIL, 1961). 
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Sendo assim, o deficiente passou a configurar as políticas públicas 

educacionais do Estado brasileiro, deixando claro o compromisso do poder 

público brasileiro com a educação do deficiente naquele momento, em que 

acontecia um grande aumento das escolas públicas no país.   

Acreditava-se que: 

 
Quanto mais a pessoa se aproximar dos padrões de normalidade 
de um determinado grupo, mais normal será considerada e, por 
isso, mais aceita. Quanto mais se distanciar destes, mais 
desviante e menos aceita será (MELETTI, 2006, p.16)  
 

Sendo assim, o objetivo era inserir o indivíduo deficiente no meio social, a 

fim de que este conseguisse ter relações no meio cultural, educacional e 

profissional, porém: 

A nossa herança cultural, desenvolvida através de inúmeras 
gerações, sempre nos condicionou a reagir depreciativamente em 
relação ao comportamento daqueles que agem fora dos padrões 
aceitos pela maioria da comunidade (LARAIA, 2004). 

 

No entanto, enquanto a sociedade não abrisse as portas para o deficiente e 

o olhasse como um ser capaz de aprender, embora tenha dificuldades para a 

realização desse processo, não se conseguiria sanar alguns comentários e 

pensamento que, continuariam taxando o deficiente como um desfavorecido, ou 

seja, não como um ser com dificuldades, mas sim, como um ser com 

impossibilidades. 
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3 O MOVIMENTO APAEANO NO ESTADO DO PARANÁ 

 

 

 No decorrer deste segundo capítulo poderemos encontrar informações 

sobre o movimento apaeano no estado do Paraná, que pode ser contemplado 

como um dos primeiros estados a criar em suas terras uma instituição filantrópica 

que pretendia apoiar as escolas de educação especial, no entanto não foi um dos 

primeiros a construir uma Federação Estadual das APAEs, embora precisasse 

muito dos benefícios que se podia obter com a implantação dessa federação. 

 A primeira e maior APAE do estado do Paraná surgiu no dia 06 de Outubro 

no ano de 1962 como consta na tabela do anexo A, na capital do estado, em 

Curitiba considerada a maior cidade do Paraná e do sul do país e por isso 

recebeu as instalações da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais que 

tinhamo objetivo de atender os portadores de deficiência, do nascimento até a 

velhice, Os atendimentos oferecidos seriam: 

 
Nas áreas da saúde, educação, assistência social e trabalho, 
objetivando o pleno desenvolvimento de suas potencialidades. 
Promover a integração do portador de deficiência mental junto à 
sua sociedade. Lutar pela garantia dos direitos do portador de 
deficiência, buscar os meios para a inserção do portador de 
deficiência no mundo do trabalho (APAE, 2011, s.p.) 
 

 As funções das APAEs é fundar associação de pais amigos de 

excepcionais, e escola para que eles pudessem ser atendidos, no entanto quando 

a cidade é grande ou possui um grande números de deficientes, pode ser 

necessária a criação de mais que uma escola na mesma cidade, sendo este o 

motivo de Curitiba possuir cinco escolas são elas: CEDAE (Escola de Educação 

Especial Estimulação e Desenvolvimento); LUAN MULLER (Escola de Educação 

Especial); CITA (Escola de Educação Especial Integração e Treinamento de 

Adultos); VIVENDA (Escola de Educação Especial); HENRIETTE MORINEAUX 

(Escola de Educação Agrícola).  

Mesmo assim, o número de APAE não aumentou, pois, uma cidade 

poderia conter várias escolas, mas somente uma associação filantrópica, que é 

composta por um Presidente, vice- presidente, tesoureiro e seu vice, secretário, 

vice secretário, conselho deliberativo e conselho fiscal. Cabendo ao presidente 
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junto com sua equipe supervisionar o funcionamento das escolas, contratando o 

corpo docente, técnico, e também equipe de cozinha e limpeza, e sempre 

procurando abrir fontes de dinheiro para o sustento das escolas. Na maioria das 

vezes as Apaes se mantinham por meio de doações, promoções e também pelo 

apoio da prefeitura da própria cidade. 

A APAE de Curitiba esteve presente em São Paulo, junto com mais onze 

das dezesseis associações já existentes, para a realização da primeira reunião 

nacional de dirigentes apaeanos do Brasil que aconteceu na sede da sociedade 

Pestalozzi, em março de 1955,quando, pela primeira vez no nosso país, discutia-

se a questão da pessoa com deficiência este acontecimento se deu com um 

grupo de famílias que trazia para o movimento suas experiências como pais de 

deficientes e, também professores e técnicos na área. Ao findar esta reunião, 

pode-se notar uma resposta positiva vindo da sociedade pois o número de APAEs 

existentes aumentou, então sentiu-se a necessidade da criação de uma 

Federação Nacional, que teria como finalidade promover e articular ações de 

defesa dos direitos das pessoas com deficiência e representar o movimento 

perante os organismos nacionais e internacionais, para a melhoria da qualidade 

dos serviços prestados pelas APAEs, na perspectiva da inclusão social de seus 

usuários. No entanto não foi suficiente apenas a criação de uma Federação 

Nacional, a rede de APAEs havia aumentado muito, e a necessidade de um local 

que pudesse buscar experiências e meios de lidar com deficientes, pois a 

demanda de profissionais qualificados para essas orientações, era escassa em 

todo o país. Para atender essas novas instituições cria-se as federações 

estaduais.  

Considerando que as Federações Estaduais tivessem sido criadas para 

conscientizar a sociedade para aceitar o deficiente, buscando nessa inclusão 

oferecer cursos para qualquer indivíduo do meio social, que apresentasse um 

mínimo de interesse. Pois: 

É pela “mão” dos sujeitos, embrionariamente instituídos que as 
ações e reações são determinadas, uma vez que a instituição, 
qualquer que seja ela, não existe se não na concretude da 
existência humana. [...] Assim, é importante lembrar que a 
instituição, como micro sistema que é, reflete a ideologia do 
contexto social mais amplo, e o sistema de idéias que a instituição 
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faz circular é o mesmo que faz respirar quase todos os demais 
sujeitos (D’ÁNTINO apud MELETTI, 2001, p. 209-210). 

Acredita-se então que um sujeito pode estar inserido em diferentes 

espaços sociais, cuja delimitação lhe permite representar papéis distintos. Para os 

deficientes as instituições atuam como reguladoras das relações e dos papéis 

sociais. 

No entanto, naquele período podia-se dizer que existiam situações em que 

a única instituição que acolhia o deficiente para que tivesse um espaço de 

interação, de constituição do sujeito social, eram as escolas especiais subsidiadas 

pelo movimento apaeano. 

Em 1961, em decorrência da LDB 4024, a Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná criou o Serviço de Educação de Excepcionais, para que 

essas instituições que haviam sido implantadas em vários  municípios do Estado 

do Paraná, pudessem e tivessem pessoas com um mínimo de formação 

profissional. Para receber esses alunos era necessário enviar esses para receber 

treinamento na área de educação especial em Curitiba, pois era a única cidade 

que tinha instituições que ofereciam formação profissional nessa área. 

No entanto, as instituições de ensino que formava esses profissionais não 

eram filantrópicas, mas órgãos do governo, que segundo a LDB 4.024/61  

 

Art . 2º A educação é direito de todos e será dada no lar e na 
escola. 

Art.  88. A educação de excepcionais, deve, no que fôr possível, 
enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los 
na comunidade. 

Art.  89. Toda iniciativa privada considerada eficiente pelos 
conselhos estaduais de educação, e relativa à educação de 
excepcionais, receberá dos poderes públicos tratamento especial 
mediante bolsas de estudo, empréstimos e subvenções. 

Art.  90. Em cooperação com outros órgãos ou não, incumbe aos 
sistemas de ensino, técnica e administrativamente, prover, bem 
como orientar, fiscalizar e estimular os serviços de assistência 
social, médico-odontológico e de enfermagem aos alunos 
(BRASIL, 1961). 

  
Os órgão governamentais, entendiam que a educação especial poderia 

acontecer em varios espaços distintos, não ocorrendo apenas única e 
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exclusivamente em uma instituição regular de ensino, e para que esse processo 

pudesse acontecer com o auxilio de profissionais qualificados o estado oferecia 

bolsas de estudos de cursos que eram ofertados em Curitiba para que os 

professores e profissionais que tivessem contato com os alunos pudessem 

receber uma formação adequada para acolher os educandos especiais. 

Pois se os alunos especiais tivessem uma educação de boa qualidade, 

poderiam ser vistos pela sociedade como realmente são e não como seres 

incapazes como eram vistos, e assim seria possível inseri-los com mais facilidade 

em seu meio sem causar tanta estranheza.  

Em 1971, com uma reestruturação motivada pela Lei 5692, a Secretaria 

passou a ser denominada Departamento de Educação Especial (DEE) e uma 

nova forma de organização passou a vigorar. Foram criados setores para atender 

as áreas de Deficiência Auditiva, Deficiência Física Não-Sensorial, Deficiência 

Mental, Deficiência Visual, Altas Habilidades . 
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4 O PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DA APAE EM ROLÂNDIA: 

MEMÓRIAS DE (EX) PROFESSORES, (EX) DIRETORES E (EX) 

COLABORADORES 

 

A história de uma instituição é rica em detalhes que escapam às 

possibilidades dos estudos que tem por objetivo seus aspectos estruturais e/ou 

teóricos somente, razão pela qual o estudo da história da APAE de Rolândia que 

aqui se apresenta teve inicio com documentos históricos e se completará com 

depoimentos de pessoas que vivenciaram esse recorte temporal (ABBUD, 2007). 

O objetivo deste capítulo é reconstruir, a partir de documentos e memórias 

de alguns sujeitos dessa história, o processo de institucionalização da APAE da 

cidade de Rolândia. Para a reconstrução dos acontecimentos ocorridos a partir de 

1970 quando surge a APAE de Rolândia será usado como fonte de pesquisas 

relatos constituídos por meio de entrevistas. A história oral pode ser descrita 

como: 

 
O conjunto de procedimentos que se iniciam com a elaboração de 
um projeto e continua com a definição de um grupo de pessoas 
(ou colônia) a serem entrevistadas, com o planejamento da 
condução das gravações, com a transcrição, com a conferencia 
do depoimento, com a autorização para o uso, arquivamento e 
sempre que possível, com a publicação dos resultados que 
devem, em primeiro lugar, voltar ao grupo que gerou as 
entrevistas (MEIHY, 1996, p.15) 
 

Existem três modalidades de história oral: História oral de vida, usada para 

o estudo do percurso de vida de uma pessoa; História oral temática: quando as 

entrevistas são realizadas com pessoas que estiveram envolvidas nas situações 

das quais se busca informações; e a História de tradição oral: usada quando no 

recolhimento de memórias que ainda se fazem presentes que foram repassadas 

de geração em geração. 

Conhecendo a função de cada modalidade, este trabalho utilizará como 

metodologia a História oral temática, pois se baseará em relatos orais dos sujeitos 

que vivenciaram os acontecimentos marcantes que contribuíram para a 

transformação da instituição, a fim de complementar as informações recolhidas 

nos poucos documentos disponíveis para consulta na instituição.   
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Um desses documentos é um Histórico que conta o nascimento da escola 

de educação especial em Rolândia, que é resultado da união da voluntária 

aocargo de assistente social á Sra. Celita Villanueva com o casal Waldemar e 

Edeutraud e Francisca Favoreto Araujo sendo esta última a única a possuir 

experiência com alunos especiais. 

A escola deu início ao seu trabalho em dois de agosto de 1970, e recebeu 

o nome de Escola Rotary (Anexo F), que tinha como espaço escolar uma sala pré 

fabricada em um terreno emprestado. A escola neste momento tinha como 

diretora a Sra. Francisca, como professoras Vera Lúcia Bernardino e Darci Gotib, 

contava também com o voluntariado da assistente social, a Sra. Edeutraud, que 

foram juntas, de casa em casa do município de Rolândia, à procura de crianças 

com deficiência, iniciando o funcionamento da escola com 12 alunos (Anexo G).  

Após um ano a escola é renomeada, passa ser chamada de IORCE - 

Instituto de Orientação e Reabilitação da Criança Excepcional - que contaria com 

o apoio de uma APAE, pois como escola Rotary, havia começado suas atividades 

antes da APAE ser criada. Apesar disso, o movimento apaeano já a estava 

dirigindo. O processo de criação de uma APAE, passa geralmente por alguns 

procedimentos: primeiro, é fundada uma APAE, para em seguida construir uma 

escola. Em Rolândia aconteceu o inverso. A escola começou com uma diretora, 

dois professores e uma zeladora, que também atuava como cozinheira e a 

assistência social de voluntaria. Uma das professoras havia feito um curso em 

Curitiba, na Secretaria da Educação no ano de 1970, no Departamento da 

Educação Especial, a outra foi para Curitiba fazer um curso para surdos, quando 

a primeira voltou. No começo a APAE de Rolândia, também atendia pessoas com 

deficiência auditiva, por não haver uma escola específica na cidade. Os cursos 

foram feitos com bolsas de estudos com duração de um ano, isto até 1977. Após 

esse período, Londrina e outras cidades do interior, ofertavam tais cursos 

adicionais. 

Ao voltarem, as duas professoras foram de casa em casa á procura de 

alunos, pois os pais guardavam as crianças escondidas em casa e era difícil de 

convencê-los à levar ou mandar os filhos na escola da APAE, mas onze famílias 

finalmente consentiram, se os pais não podiam ou não queriam trazer as crianças, 
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as próprias professoras iam buscá-las, e levavam de volta para casa no fim das 

aulas. Já existia a circular5 naquele tempo, mas as crianças deficientes eram 

rejeitadas pela população e não tinham permissão de usar ônibus. 

Foi divulgado nas escolas da cidade, que Rolândia possuía uma escola 

especializada, e não demorou muito para o aparecimento de mais alunos, tanto a 

diretora, quanto professoras, e outras pessoas foram contratadas e pagas pela 

prefeitura do município, algo que está ancorado na Constituição, pois se trata de 

uma escola pública e municipal que oferece aulas gratuitas, sendo publica e não 

particular, a prefeitura era responsável pelo sustento, coisa que infelizmente era 

quase inexistente no nosso país, inclusive em Rolândia, onde a ajuda da 

prefeitura era uma quantia irrisória.  

Uma escola especial precisa de muito material, especialmente didático, que 

era inexistente quando a escola começou. Assim, as próprias professoras 

partiram então a fabricar jogos e brinquedos nas horas vagas, ou seja, depois do 

horário das aulas, segundo, Maria Cleusa Massera.  

Bom, no começo nós mesmos fazíamos os materiais 
pedagógicos, o que a gente podia utilizar, fazer com sucata, a 
gente fazia, pegava alguns modelos, muita pouca coisa era 
comprada, porque não tinha verba e não se tinha conhecimento 
da existência de materiais para comprar, como se tem hoje, que 
em qualquer loja que você vai, encontra vários materiais 
pedagógicos, a facilidade é maior, então a gente buscava um 
modelo e ia confeccionando com tampa de garrafa, tampa de 
shampoo, que tinham cores vermelhas, amarelas, onde se podia 
ensinar cores e também quantidades e sequência lógica (Anexo 
D deste trabalho).  

 
  As professoras também fizeram triagens, avaliações, seções de 

fisioterapia, e até mesmo aulas de fonoaudiólogia, pois assistente social, 

fonoaudióloga, fisioterapeuta ou psicóloga, que hoje fazem esse trabalho, era 

uma incógnita naquele tempo, Maria Cleusa Massera cita em sua fala que: 

 
 A assistente social raramente vinha, então o que poderia ser feito 
e foi, é que ela veio, me treinou e era eu quem fazia as entrevistas 
com os pais, mas claro que quem assinava era a assistente social 
(Anexo D). 

                                                           
5 O Transporte Circular é um transporte Interno das cidades, não é um serviço gratuito e tem como 
finalidade facilitar o deslocamento da comunidade para outros lugares da cidade.  
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 No entanto Vera Lucia Moraes Souza confirma: 
 

A Psicóloga morava em São Paulo ela vinha uma vez por mês, 
depois ela começou a fazer um trabalho com estagiárias de 
psicologia da UEL, ela trabalhou com essas duas estagiarias e 
ensinou essas meninas que ficaram na escola muito tempo, mas 
como estagiárias, nenhuma assumiu como psicóloga. A Aguida foi 
nossa primeira psicóloga, a primeira assistente social foi a Dona 
Celita que foi voluntária, depois nós tivemos a Lurdes que 
trabalhou muitos anos na APAE como assistente social, depois a 
Bete como assistente social, foram poucas que trabalharam neste 
cargo, e também como psicóloga tivemos poucas trabalhando no 
cargo (Anexo E).   
 

Sendo assim, pode se entender que a APAE no seu início contava com 

voluntários que exerciam esse trabalho e só esporadicamente com o aumento 

rápido do número de alunos, ficou evidente que aquelas duas salinhas pré- 

fabricadas e ainda em terreno que não era próprio da APAE estavam pequenas, 

era preciso partir para a construção de uma escola própria e com terreno próprio, 

o que aconteceu em 1972. Foram construídas quatro salas de aula, pagas com 

dinheiro da Fundação Educacional do Paraná (FUNDEPAR). Uma das salas foi 

usada para a secretaria, as primeiras professoras trabalhavam com muito 

idealismo, pois trabalhavam os dois períodos do dia recebendo salário apenas por 

um.6 

O primeiro presidente da APAE, o DR. Waldemar , que ficou na presidência 

somente por um ano, convidou Hans Helmut Behrend para substituí-lo, pois as 

APAEs são apolíticas e ele ingressaria na carreira política, por isso, foi obrigado a 

deixar a presidência, foi então que Helmut tomou posse em 1972 e permaneceu 

até 1989.7 

O segundo presidente assumiu a direção e uma luta pela sobrevivência da 

APAE, pois, o Estado e o Governo Federal só entrariam futuramente com ajuda 

financeira, depois que a APAE mantivesse seu funcionamento com recursos 

próprios durante três anos.  

                                                           
6 A FUNDEPAR é o órgão responsável pela rede física escolar do Estado. A instituição avalia as 
necessidades de cada comunidade, liberando recursos para a construção ou reforma de escolas e 
destinando verbas para a manutenção das unidades. 
7 DR. Waldemar Gonçalves, pediu para que Hans Helmut Behred o substituísse, pois iria ingressar 
na carreira política.   
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Porém, uma das maneiras de arrecadar dinheiro rápido e com relativa 

facilidade, era fazer um pedágio, que era autorizado por um juiz, que ao autorizar 

ceder dois policiais para a ajudar na segurança das pessoas envolvidas no 

movimento, o pedágio acontecia da seguinte maneira: 

 
O corpo docente, diretora e voluntários, ficavam por três dias na 
rodovia, hoje Presidente Vargas, parando cada veiculo que 
passava ou que vinham de Londrina e Arapongas, em cada um 
destes pontos ficava um grupo acompanhado por um policial, 
quase todos os carros que passavam colaboravam, o dinheiro 
arrecadado pode custear a APAE por seis meses. 
Outra maneira de arrecadar dinheiro era a campanha dos sócios, 
onde professores, diretores, pais e amigos iam de casa em casa, 
pedindo uma ajuda mensal em dinheiro para a APAE, foram feitos 
também almoços, churrascos, feijoadas até bingos e sorteios 
foram vendidos para arrecadar dinheiro, mas para isso nunca se 
tomava nenhuma iniciativa entes do projeto ser autorizado pelo 
Juiz( Vera Lucia Moraes Souza.Anexo.E)   
 

Depois de três anos funcionando com recursos próprios, a APAE já tinha 

condições de pedir verbas do Governo Estadual e Federal, porém com receio de 

não conseguir verbas do estado o presidente buscou outras fontes,uma delas 

seria a Legião Brasileira de Assistência (LBA), que fiscalizava a aplicação do 

dinheiro e executava exigências como o atendimento dos alunos por um catatau 

de técnicos, como psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeuta, assistente social, 

pediatra. O primeiro técnico da Apae foi um pediatra que trabalhava como 

voluntário, seguido em 1977 por um pediatra contratado. A primeira psicóloga 

atendia a instituição uma vez por mês. 

Naquele tempo ainda existia uma enorme falta de técnicos formados, 

sendo assim, o que se podia fazer era contar com a colaboração de estagiários 

da UEL, Universidade Estadual de Londrina que não eram pagos e trabalhavam 

como voluntários.  

A sobrevivência da APAE em Rolândia foi difícil  Não só as professoras 

mas também todos que tinham contato com os alunos tinham conhecimento que 

os problemas dos deficientes encontrados no Brasil, são os mesmos encontrados 

no mundo todo, e também recebem os mesmos tratamentos perante a sociedade 

, em primeiro lugar a rejeição da comunidade, que tinha medo desses seres, pois 
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muitos pensavam que a deficiência mental e especial era contagiosa, e esta fala 

pode ser confirmada, Vera Lucia Moraes Souza declara: 

 
Saíamos com a criança e não tínhamos vergonha, mostrávamos 
que a criança não era louca e sabia se comportar em qualquer 
ambiente público, porque o medo das pessoas era de receber 
uma criança deficiente e ela chegar destruindo quebrando tudo, 
porque todos ali os viam como uma pessoa louca mesmo (Anexo 
E). 

 

Porém essas saídas tiveram um bom resultado, aumentou o número de alunos,  

com este crescimento, precisariam também da expansão do espaço, pois ainda 

estavam como na década de 1970, possuindo as mesmas três mesmas salas e 

uma secretaria, uma cozinha improvisada e alguns banheiros que com o aumento 

dos alunos, serviram até de sala de aula.  

Diante da falta de infraestrutura adequada, que impossibilitava a 

continuidade dos trabalhos e atividades da instituição, Helmut dirigiu-se a várias 

entidades assistenciais e religiosas na Alemanha, seu país de origem, pedindo 

ajuda financeira para continuar com as construções. Trocou correspondência com 

uma entidade alemã que se prontificou em auxiliar a IORCE. O auxílio viria de 

uma ação de Igrejas evangélicas alemãs chamada Pão para o Mundo.8 A ação 

solicitou um planejamento global com a condição de que cada trecho da obra 

fosse comentado e documentado. Além disso, o governo brasileiro disponibilizou 

uma verba para a construção de seis salas de aula e um pátio coberto (Anexo H). 

O dinheiro da Alemanha foi enviado por etapas. A cada etapa concluída, a 

instituição enviaria o comprovante na forma de boletos de compra de materiais e 

pagamento das pessoas que trabalhavam na construção. Somente após essa 

comprovação, a Pão para o Mundo liberava o dinheiro, que era enviado ao Brasil. 

Com esse dinheiro foi construída a ala inteira dos técnicos, as secretarias, o setor 

das crianças deficientes auditivas e uma cozinha. 

O dinheiro foi muito bem administrado, pois os mestres de obras eram pais 

de alunos, que cuidavam muito bem para que não houvesse desperdícios de 

                                                           
8 Pão para o Mundo é uma ação das Igrejas Evangélicas regionais da Alemanha que tem como 
objetivo fazer justiça com os pobres. Como agência de cooperação, contribui para a erradicação 
da fome, da pobreza e da miséria social em projetos de apoio ao desenvolvimento. Sua principal 
preocupação é fortalecer a capacidade da população para que ela possa ajudar a si mesma.  
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materiais. Assim, ao concluir a obra, sobraram recursos suficientes também para 

a construção de uma quadra esportiva (cancha) e uma piscina. 

Quando Helmut solicitou a liberação desse dinheiro, ou seja  aquele resto 

da verba que foi concedida para a construção da escola, a Pão para o Mundo 

recusou, alegando que no pedido inicial não foi mencionado o plano de construir 

cancha e piscina, e justamente estes dois ítens eram importantes para a 

recuperação dos alunos da APAE.  

Helmut pediu à delegada da cidade que fosse até a sede da igreja Pão 

para o Mundo, para convencer o movimento a liberar a verba que havia sobrado. 

Com dificuldade ela conseguiu, todavia, com a ressalva de que aquela era a 

última doação feita à APAE de Rolândia. 

Em 1979, a construção estava concluída e a inauguração aconteceu na 

presença de amigos e autoridades, inclusive com a presença do Cônsul-Geral da 

Alemanha, que entregou pessoalmente a Ordem de Mérito do Governo Alemão a 

Helmut. 

A pedra fundamental havia sido colocada em meio às construções dois 

anos antes, em 1977, na presença de muitas autoridades da cidade. No entanto, 

a maioria dos espectadores era constituída de pais e amigos de alunos, além de 

vários curiosos que gostariam de ver bem de perto o padre dar a benção, após a 

ação simbólica de um dos alunos de colocar as pedras utilizadas na construção, 

sobre um jornal que anunciou esse acontecimento. 

Entre os presentes se encontrava uma professora que estava de passagem 

pela cidade, e que possuía especialização em jardim de infância. Esse tipo de 

formação profissional era quase inexistente na década de 1970. Por essa razão, a 

APAE de Rolândia iniciou uma negociação com o Estado do Paraná, para a sua 

contratação. Esse feito só seria aprovado pelo Estado, quando as construções 

tivessem sido finalizadas e a prefeitura da cidade regularizasse o nome da escola 

para que apartir de agora fosse, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais  

do Instituto de Orientação e Reabilitação da Criança Excepcional (APAE – 

IORCE). A partir dessa exigência ser regularizada, a contratação da professora 

ser realizada,a instituição se torna uma instituição filantrópica com a finalidade de 

orientar e apoiar o deficiente na sua reabilitação. A professora especialista 
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poderia acompanhar os alunos que frequentassem essa escola, do seu 

nascimento à velhice, visando a inserção desse deficiente no meio social. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Este trabalho apresentou historicamente a situação do deficiente na 

sociedade, com o intuito de oferecer subsídios para a discussão da inclusão 

desses deficientes na sociedade e especialmente no ensino regular. A partir do 

histórico traçado percebemos que apesar dos avanços e leis que amparam os 

deficientes, ainda há uma fenda que separa teoria e prática. Além disso, o 

assunto ainda é envolto em tabus e preconceitos.  

Assim, houve uma maciça ação de preconceito da sociedade civil, como 

vemos no caso do movimento apaeano no Paraná. Porém, instituições como 

essas, não sobrevivem apenas de doações e ações voluntárias. Vimos que foi 

necessária a intervenção e subsídio do governo federal e estadual, que legisla 

sobre a educação como um todo, em especial no tocante à contratação e 

formação de profissionais.  

Os deficientes são cidadãos dotados de direitos e leis especiais, dentre 

essas se encontra o direito de receber uma educação de qualidade.  Para isso se 

fez necessário a contratação de profissionais qualificados, capazes de 

compreender o processo de aprendizado do deficiente, que a cada dificuldade 

deve receber um estímulo diferenciado. Sendo assim, os profissionais deveriam 

possuir qualificação, a ser ofertada por instituições comprometidas com o futuro 

do deficiente e toda sociedade. 

Se essa reação em cadeia funcionasse, o aluno da educação especial 

chegaria a uma escola, receberia uma boa educação e seria inserido na 

sociedade com mais facilidade, embora não se possa esquecer que a nossa 

sociedade traz consigo toda uma história de rejeição, onde as pessoas que não 

se encaixassem nos padrões de normalidade eram excluídas, sem ao menos 

mostrar que são capazes de fazer parte da sociedade onde vivem. 

 Espera-se que este trabalho contribua, para além da simples reconstrução 

da história do movimento apaeano, tanto no Brasil como no Paraná, e, 

especificamente da APAE de Rolândia, mas também ofereça a quem se 

interessar pelo tema, fontes que subsidiem e fomentem futuras discussões sobre 
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a temática da inclusão do deficiente no meio social e a polêmica inserção do 

deficiente na escola regular de ensino. O objetivo foi o de constituir fontes e, 

assim, contribuir para as discussões acadêmicas sobre a inclusão.  

Apesar da importância de discussões que culminem na inclusão dos alunos 

com deficiência na educação regular, não podemos omitir a atuação e as 

atividades das instituições educativas específicas para portadores de deficiência.   

Pode-se concluir, a partir da reconstrução da história da atuação da APAE 

em Rolândia, que ela contribuiu ao longo desses 41 anos, como auxiliar no 

processo de inclusão de muitos alunos no ensino regular. Todavia, nem todos os 

alunos foram incluídos, pois a escola regular atualmente não possui ainda o 

suporte para receber todos os tipos de deficiência, tanto no que diz respeito à 

infraestrutura, materiais adaptados e profissionais com formação específica. 

Assim sendo, a atuação dessa e de outras instituições especializadas no 

atendimento de alunos com deficiência continua sendo importante nos dias de 

hoje e contribui para a inserção social, promovendo a cidadania desses sujeitos.  
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A 

Lista das primeiras Apaes fundadas no Brasil. Disponível em: 

http://www.psiquiatriavix.com.br/site/?p=296 Acesso em: 10/09/11 

 

ESTADO APAE  DATA FUNDAÇÃO  
Acre Rio Branco 31/07/1981 
Alagoas Maceió 20/08/1964 
Amazonas Manaus 04/05/1973 
Amapá Macapá 27/09/1966 
Bahia Salvador 03/10/1968 
Ceará Fortaleza 28/08/1965 
Distrito Federal Brasília 22/08/1965 
Espírito Santo Vitória 27/05/1965 
Goiás Goiânia 15/05/1969 
Maranhão São Luís 10/03/1971 
Minas Gerais São Lourenço 01/06/1956 
Mato Grosso do Sul Campo Grande 10/06/1967 
Mato Grosso Cuiabá 06/10/1967 
Pará Belém 30/11/1962 
Paraíba João Pessoa 23/03/1957 
Pernambuco Recife 27/10/1961 
Piauí Teresina 04/06/1968 
Paraná Curitiba 06/10/1962 
Rio de Janeiro Rio de Janeiro 11/12/1954 
Rio Grande do Norte Natal 31/10/1959 
Rondônia Vilhena 12/02/1981 
Rio Grande do Sul São Leopoldo 07/08/1961 
Santa Catarina Brusque 14/09/1955 
Sergipe Aracaju 27/08/1967 
São Paulo Jundiaí 07/08/1957 
Tocantins Araguaína 22/01/1986 
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ANEXO B  

Símbolo do movimento apaeano brasileiro 
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ANEXO C 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

1) Nome completo 

2) Endereço 

3) Formação Escolar 

4) Período que permaneceu na instituição 

5) Cargos que ocupou durante sua permanência na instituição:  

PERGUNTAS 

1. Por que se sentiu a necessidade da elaboração de uma APAE na 

cidade de Rolândia? 

2. Qual era o perfil dos primeiros alunos que freqüentaram esta 

instituição? 

3. Sabendo que a instituição acolhia a todos, com qualquer deficiência, 

como era feita a divisão de salas? 

4. Qual era a formação das pessoas que tinham contato direto com os 

portadores de necessidades especiais?  

5. Tendo conhecimento da carência de profissionais qualificas para 

atender os deficientes naquele período. Qual era a freqüência dos 

profissionais como: Psicólogos, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos na 

instituição?  

6. Havia a presença da figura pedagógica na instituição desde do o seu 

inicio? 

7. Sabendo que a APAE quando se constituiu foi por meio de doações, 

tanto do trabalho das pessoas, quanto dos instrumento e materiais que 

eram usado no atendimento dos portadores de necessidades especiais, 

qual era o acesso a esses matérias ? 
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8. Por que se sentiu a necessidade da elaboração de uma APAE na 

cidade de Rolândia? 

9. Qual era o perfil dos primeiros alunos que freqüentaram esta 

instituição? 

10. Sabendo que a instituição acolhia a todos, com qualquer deficiência, 

como era feita a divisão de salas? 

11. Qual era a formação das pessoas que tinham contato direto com os 

portadores de necessidades especiais?  

12. Tendo conhecimento da carência de profissionais qualificas para 

atender os deficientes naquele período. Qual era a freqüência dos 

profissionais como: Psicólogos, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos na 

instituição?  

13. Havia a presença da figura pedagógica na instituição desde do o seu 

inicio? 

14. Sabendo que a APAE quando se constituiu foi por meio de doações, 

tanto do trabalho das pessoas, quanto dos instrumento e materiais que 

eram usado no atendimento dos portadores de necessidades especiais, 

qual era o acesso a esses matérias ? 
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ANEXO D 

PRIMEIRA ENTREVISTA 

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

1 Nome completo: Maria Cleusa Massera. 

2 Endereço: Rua Marechal Teodoro da Fonseca nº 1001 Rolândia PR  

3 Formação Escolar: Magistério concluído em 1971, especialização de 

estudos adicionais na área da deficiência mental e pedagogia.  

4 Período que permaneceu na instituição: De Maio de 1971 até o final da 

Década de 90 

5 Cargos que ocupou durante sua permanência na instituição: Professora, 

coordenadora Pedagógica, Diretora Pedagógica, Diretora Administrativa e 

também a vice presidência da APAE 

Perguntas: 

1 Por que se sentiu a necessidade da elaboração de uma APAE na 

cidade de Rolândia?  

2 Qual era o perfil dos primeiros alunos que freqüentaram esta 

instituição? 

3 Sabendo que a instituição acolhia a todos, com qualquer deficiência, 

como era feita a divisão de salas? 

4 Qual era a formação das pessoas que tinham contato direto com os 

portadores de necessidades especiais?  
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5 Tendo conhecimento da carência de profissionais qualificas para 

atender os deficientes naquele período. Qual era a freqüência dos 

profissionais como: Psicólogos, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos na 

instituição?  

6 Havia a presença da figura pedagógica na instituição desde do o seu 

inicio? 

7 Sabendo que a APAE quando se constituiu foi por meio de doações, 

tanto do trabalho das pessoas, quanto dos instrumento e materiais que 

eram usado no atendimento dos portadores de necessidades especiais, 

qual era o acesso a esses matérias ? 

 

ENTREVISTA 

Quando e como a senhora entrou na APAE ? 

Eu entrei lá em maio de 1971 entrei como estagiaria quando estava no 

ultimo ano do magistério na escola normal, e depois de uma divulgação que foi 

feita no colégio onde estudava , eu me interessei  mas inda não conhecia nada 

sobre o assunto, a única coisa que eu sabia foi por uma visita que uma professora 

do curso penso ser a de metodologia que levou a gente La pra conhecer o ILES 

de Londrina, mas pouca  coisa sabia, ai me interessei porque eu não fazia nada 

na época, tinha vindo de outra cidade fazia pouco tempo que estava morando  

aqui em Rolândia , morava perto da escola ai fui La para conhecer e acabei 

passando uma vida toda lá.  

 QUAL É SUA FORMAÇÃO? 

 Eu terminei o Magistério no ano de 71, e em 72 eu fui a Curitiba fazer um 

curso de espacialização que é de estudos adicionais na área de deficiência 

mental depois fiz pedagogia, mas também fiz vários cursos conseguidos pela 

instituição e estágios fora do pais, pelos estágios recebia uma bolsa auxilio para, 

e os estágios eram conseguidos  por interferência do presidente que era alemão e 

mais assim voltei toda a minha vida para a educação .Mas a minha experiência 

como professora não começou na APAE  pois eu morava na fazenda Santa Maria 
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próximo a cidade de Jaguapita em que meu pai que era bem conhecido na região 

trabalhava como administrador, foi quando mesmo estando no ginásio assumi 

sala de aula , por que não tinha professora e foi um pedido feito pelo prefeito. 

Então com eu já tinha trabalhado em uma escola fiquei curiosa para saber porque 

a APAE era vista como uma escola diferente, fui para conhecer entrei como 

estagiaria e fiquei La toda uma vida até me aposentar. 

 

Nesse longos anos que você este La quais foram os c argos que 

pode ocupar? 

O de Professora, Coordenadora Pedagógica  depois houve uma mudança, 

então passeia a Diretoria Pedagógica de pois fui para a direção administrativa e 

também ocupei a vice presidência da APAE ou seja da Associação 

Como se sentiu a necessidade da APAE em Rolândia? 

Na verdade quando eu comecei lá já havia uns seis meses que eles já 

estavam funcionando, porque tinham algumas em idade escolar crianças com 

dificuldades e não se adaptavam nas escolas e os pais então precisavam de 

algum lugar um apoio, e tinha vindo também para Rolândia uma professora 

chamada Francisca Favoreto que veio  da cidade de Sertanopolis  e ela havia 

trabalhado na APAE de lá a ela casou com uma pessoa aqui de Rolândia e 

também já tinha trabalhado aqui em londrina com educação especial então ela já 

conhecia esse trabalho,  ai ela conheceu as pessoas do Rotary e ajudou na 

implantação da APAE, ajudou também na busca de alunos etc. 

Qual era a característica dos alunos?  

Bom nós tínhamos 12 alunos, oito deles eram alunos em idade de fase 

escolar e na escola não conseguiam acompanhar,então as dificuldades eram 

diversas entre eles, tínhamos também alunos com 3, 5, e dois com 6 anos um 

deles tinha sindrome de daw este aluno permanece na apea até hoje, outra 

menina que também tinha 6 anos mas ficou por pouco tempo creio que cerca de 
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um ano, pois não sabia-se ao certo sua deficiência e os pais por terem um poder 

aquisitivo maior que os pais dos outros deficiente procurou com parentes de são 

Paulo instituição que fosse mais equipada. 

No início os diretores professores e muitos que tam bém eram 

amigos dos excepcionais, e mantinham contato direto  com ele tinha 

formação especifica para o que faziam? Era obrigató ria?  

Não, porque não havia aqui na região cursos para essa formação, e nessa 

época ainda não havia muitas pessoas dispostas a ajudar, na verdade as pessoas 

tinham bastante receio tinha até uma questão,  onde as pessoal  falava que a 

deficiência pegava, era visto como uma doença mesmo sabe,  até porque tinha 

umas crianças que tinham convulsão então muita gente tinha medo, quando 

começou a se receber alunos aqui na APAE, a professora que ajudou fundação 

da instituição tinha uma certa experiência de ter trabalhado em outros lugares ter 

feitos estagio em outras instituições, e também alguns cursos, as outras duas 

professoras que eu nem conheci quando eu entrei lá só depois porque elas foram 

direto para Curitiba fazer esse curso de espacialização uma foi pra área da 

deficiência mental e a outra para a área de deficiência auditiva, quando eu fui 

como estagiaria, eu só tinha o nome de estagiaria porque na realidade eu já 

assumi sala, eu nunca fiz um estágio para começar a trabalhar, eu comecei a 

trabalhar como estagiaria e durante um ano não recebi remuneração, só depois 

quando fui fazer um curso em Curitiba e naquela época o governo dava um 

incentivo que vinha da FUNDEPAR- Fundação Educacional do Parana ou seja 

eles davam uma bolsa para quem fosse fazer esse curso, eu fui para lá em março 

de 1972 mas para ir a gente fazia uma avaliação primeiro, uma avaliação escrita 

depois a psicológica para depois ir fazer o curso, não era assim há eu quero vou 

fazer, não, a pessoa tinha que passar por uma avaliação, então essa bolsa como 

sabemos que tudo dado pelo governo é meio enrolado não vinha, ai o meu pai me 

custeava, mesmo não querendo que eu fosse, ele me custeou até maio quando 

eu fui contratada pela prefeitura de Rolândia. Como as duas professoras que 

foram para Curitiba já havia sido contratadas. Então eu iniciei em março em maio 

fui contratada e só depois veio a bolsa do governo do estado, que era um 
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incentivo pois ninguém queria fazer, por que quem iria fazer um curso por conta 

própria?. Era muito difícil fazer um curso por conta própria, ainda mais estando 

em uma instituição que fazia promoções para se manter. 

 

AS PROMOÇÕES ERAM FEITAS PELA APAE PELOS PAIS 

AMIGOS E PROFESSORAS?  

Bom quando eu comecei em 1971 ainda não tinha a APAE a associação, 

essas primeiras promoções foram feitas por nós mesmos professores do IORCE, 

a APAE foi formada quando algumas pessoas se reunirão e decidirão formar uma 

associação para acarear fundos e receber, isso foi só no mês de junho no dia 

quatro que se formou a APAE  que é associação de pais e amigos que na maioria  

era composta por pessoas que acreditavam na causa e também pais de alunos. 

Esses amigos eram aqueles que tinham contato com os  

deficientes? 

Sim pois, era uma coisa pouco divulgada,ao longo dos anos que foi se 

divulgando e passando pra frente essa conscientização. 

 

Nesse início você se lembra se havia a figura pedag ógica, ou 

alguém que ocupasse esse cargo? 

Não, formada em pedagogia não, mas tínhamos a Dona Francisca Favoreto 

que na época era a Diretora da escola ela que fazia essa parte de falar e orientar 

nós os professores, ela fazia tanto o administrativo quanto o pedagógico, fazia 

isso sem formação mas ela tinha experiência pois tinha trabalhado lá no ILES e 

tinha uma experiência de como era uma APAE, ela não tinha formação pois 

naquela época havia muito poucos cursos aqui na região, tanto que eu comecei 

em maio e em julho eu fui para São Paulo fazer um curso eu fiquei o mês de julho 

que era férias em na clinica  da psicóloga Emiliane Cabrito muito famosa na 
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época o curso era bem na área que eu iria trabalha e pra mim foi muito difícil, 

porque eu ainda estava no magistério eu não  conhecia muito sobre o assunto, e 

as pessoas que estavam lá já eram formadas na área, foi muito difícil mas eu, 

precisava ter uma certificação era um curso de psicopedagogia, e quando eu 

voltei como todos faziam passava para os outros companheiros o material para 

eles lerem, mesmo assim erramos muito, a gente não tinha essa coisa consciente 

que eles tinham essa dificuldade da aprendizagem da leitura, da alfabetização eu 

havia trabalhado três anos e meio lá no sítio de primeira a quarta série então era 

o que eu sabia fazer, e eu tentei fazer alfabetização no começo, e realmente não 

ia era difícil demorei a perceber que não era assim. 

 

Quais eram os meterias pedagógicos que vocês utiliz avam? 

Bom no começo nós mesmos fazíamos os materiais pedagógicos, o que a 

gente podia utilizar fazer com sucata, a gente fazia pegava alguns modelos, muita 

pouca coisa era comprada, por que não tinha verba e não se tinha conhecimento 

da existência de materiais para compra como se tem hoje, que em qualquer loja 

que você vai encontra vários materiais pedagógicos, a facilidade é maior, então a 

gente buscava um modelo e ia confeccionando com tampa de garrafa tampa de 

shampoo, que tinha cores vermelhas amarelas onde se podia ensinar cores 

também quantidades, sequência lógica. 

  

Sabendo que a instituição acolhia a todos, com qual quer 

deficiência, como era feita a divisão de salas? 

Em 1973 nós nos mudamos para as primeiras salas da nova instalação que 

foram construídas no terreno doado, foram construídas quatro salas, e banheiros, 

e depois o Diretor desta época o Sr Helmut consegui verba da Fundepar e tantos 

outros lugares para construção de mais alas pois era tudo muito apertado, no 
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entanto nós mesmo selecionávamos que aluno iria para determinada sala, era 

dividido tanto pela deficiência como pelo nível de aprendizagem. 

 

Tendo conhecimento da carência de profissionais qua lificas para 

atender os deficientes naquele período. Qual era a freqüência dos 

profissionais como: Psicólogos, Fisioterapeutas, Fo noaudiólogos na 

instituição?  

Quando eu voltei de Curitiba tinha uma diretora mas não tinha uma 

coordenadora pedagógica, mas tinha uma professora a Darci Gotib que foi umas 

das duas primeiras a fazer o curso em Curitiba, e eu que tinha chegado agora 

com uma formação um pouco melhor então nos começamos fazer juntas esse 

papel da orientação pedagógica, nós sempre fazíamos cursos, buscávamos trazer 

alguns profissionais  de fora com uma boa formação para estar nos orientando e 

tirando as dúvidas das nossas professoras, mas era difícil não tínhamos 

assistente social, era raro conseguir pois por aqui não havia cursos que formasse 

esse tipo de profissional, psicólogas também ouve uma época em que nós não 

conseguíamos uma psicóloga para vir atender as crianças teve épocas de vir lá 

uma de São Paulo uma que vinha a cada dois meses aqui da cidade de Assis 

teve uma outra que vinha de São Paulo de quinze em quinze dias, assistente 

social raramente vinha então o que poderia ser feito e foi é que ela veio me 

treinou e era eu quem fazia as entrevistas com os pais, mas claro que quem 

assinava era a assistente social. Me lembro também vagamente de um psiquiatra. 
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ANEXO E 

Segunda entrevista  

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

1) Nome completo: Vera Lucia de Moraes Souza. 

2) Endereço: Avenida Castro Alves nº 410 Rolândia PR  

3) Formação Escolar: Magistério, Especialização em Psicopedagogia, 

especialização de estudos adicionais na área da deficiência mental e 

pedagogia.  

4) Período que permaneceu na instituição: De 1973 e até os dias de hoje 

estou como amiga da escola.  

5) Cargos que ocupou durante sua permanência na instituição: Professora, 

coordenadora Pedagógica, Diretora Pedagógica, também diretora de toda 

a IORCE. 

Perguntas: 
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1 Por que se sentiu a necessidade da elaboração de uma APAE na 

cidade de Rolândia?  

2 Qual era o perfil dos primeiros alunos que freqüentaram esta 

instituição? 

3 Sabendo que a instituição acolhia a todos, com qualquer deficiência, 

como era feita a divisão de salas? 

4 Qual era a formação das pessoas que tinham contato direto com os 

portadores de necessidades especiais?  

5 Tendo conhecimento da carência de profissionais qualificas para 

atender os deficientes naquele período. Qual era a freqüência dos 

profissionais como: Psicólogos, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos na 

instituição?  

6 Havia a presença da figura pedagógica na instituição desde do o seu 

inicio? 

7 Sabendo que a APAE quando se constituiu foi por meio de doações, 

tanto do trabalho das pessoas, quanto dos instrumento e materiais que 

eram usado no atendimento dos portadores de necessidades especiais 

, qual era o acesso a esses matérias ? 

 

Quando e como você entrou na instituição? 

Eu entrei lá no inicio de 1973 como estagiaria para fazer um estágio que poderia 

durar seis meses e quando acabei o magistério já fui contratada como professora 

pois precisava muito de professora, ai comecei a fazer pedagogia na antiga 

Cesulon que agora é a Unifil, terminei a faculdade em 1975 e em 1976 eu fiz uma 

especialização em educação especial em Curitiba, retornando para Rolândia 

como era a única professora com curso universitário e pós graduada, foi escolhida 

em maio de 1977 para assumir a direção da escola mas fui dispensada em 

outubro por que tinha que ser feito um curso de artes em jacarezinho que todos 

eram obrigados a fazer, e eu não podia fazer porque eu trabalhava de manhã na 

zona rural e a tarde na APAE, e por ser professora municipal e trabalhar com 

terceiro e quarto ano eu não poderia me ausentar uma semana. Fui dispensada 



47 

 

por esse motivo, mas me recontrataram no ano seguinte, um ano depois foi 

convidada pela dona Francisca a  ficar período integral na APAE, ai eu sai do 

município, e quando eu fui pedir a minha rescisão de contrato no município era a 

Dona Ivone Motta a secretaria da educação, que me disse que não deveria trocar 

o certo pelo duvidoso,  que a APAE era uma escolinha que só juntava as 

crianças,  ela não via esse trabalho nem como educação, onde já se viu eu ter 

uma carreira promissora no município e largar tudo para ser uma professorinha, 

de educação especial, isso para mim foi um tapa na cara mas mesmo chorando 

eu me identificava mais com a educação especial e larguei tudo e fui para a APAE 

me interessei pelo curso de especialização, fiz o teste de Curitiba passei no teste 

e naquele tempo nós recebíamos uma bolsa que o estado dava para incentivar 

porque ninguém se interessava pela educação especial, sendo assim o estado 

dava a bolsa de estudo e a escola continuava pagando nosso pagamento íamos 

fazer cursos fora da cidade como professoras e continuávamos recebendo como 

professoras, os cursos na maioria das vezes eram feitos em Curitiba oferecidos 

pela Cetepar, que era um órgão do estado, o curso tinha duração de um ano, e eu 

fiquei todo esse tempo em Curitiba, mas, não fiquei desligada da APAE porque 

todos os papeis as documentações que tinham de ser feitas e regularizadas em 

Curitiba ficou por minha conta, quando eu me formei e voltando para cá ouve um 

problema na direção, porque a direção da escola naquela época era um cargo e 

confiança do presidente da associação de pais e amigos, ai o presidente se 

indispôs com a Dona Francisca e ela saiu, No outro dia apenas me informaram 

que a partir daquele momento eu era a nova diretora da escola, porque você tem 

curso universitário, é especialista em educação especial, e a partir de hoje a 

diretora é você, eu fiquei em choque porque não me sentia preparada tinha eu 

tinha apenas vinte e um anos, mas eu fui aprendendo, sabia que podia contar 

sempre com o apoio e a ajuda do Presidente da APAE o Sr Helmut e sua esposa 

a Dona Suzane, que me auxiliavam em tudo depois como a escola era pequena, 

os professores era como se fosse nossa família, a escola sendo pequena a gente 

se envolvia muito, eu tinha uma professora a Rosa Maria Chiquetano, que foi 

minha orientadora do meu curso de pedagogia, e como estávamos sem 

orientadora na escola eu a convidei para assumir a orientação pedagógica, ela 
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aceitou e vinha a cada duas semanas para dar orientações para nós, porque as 

professoras saiam para fazer curso,  e o cargo de orientadora não podia ficar 

vago, ela assumiu pois viu essa oportunidade como um desafio, ela permaneceu 

no cargo por quase um ano, após sair ainda continuou como amiga da escola, 

todo o mês de julho a APAE fornecia cursos para os professores e a esta 

professora continuou nos ajudando e orientando nestes cursos, porque não havia 

esses cursos adicionais de Educação Especial onde vinham professores do 

Paraná inteiro e ficavam alojados na APAE por cerca de dez dias nessa reunião  

abordava diversos temas a cada ano, matemática, português ou professores da 

APAE de São Paulo vinham trazer as experiências deles pois, eles eram 

especialistas em Educação Especial, pessoas da Alemanha também vinham 

fornecer cursos, esse pessoal da Alemanha sempre foi parceiros da APAE, só 

depois que Londrina e região  começou a oferecer também esses cursos que a 

APAE de Rolândia deixou de fornecer. 

Houve uma época que o pessoal da Alemanha enviou um a verba para 

ajudar na construção?    

 Sim, isso aconteceu quando foi construído a ala nova onde funciona a sala de 

voluntários, o resto da instituição foi construído com verba do governo brasileiro, o 

projeto original da APAE era formado por três alas, porém esse projeto não foi 

concretizado, pois foi alterado para ter uma loja e a verba não seria suficiente e 

também da maneira com que está hoje, foi melhor aproveitado o terreno. 

Qual era o perfil dos primeiros alunos da APAE?   

Os primeiros alunos foram buscados de casa em casa pela professora Dona 

Francisca e a assistente social Celita, que pode observar na cidade que havia 

muitos portadores de deficiência ajudando na zona rural e assim como as duas 

tinham esse projetos, elas já sabiam os lugares que elas tinham que chamar 

estes futuros alunos, pois eles precisam de uma escola onde pudessem fornecer 

todos os recursos onde pudessem ter oportunidade de estudar porém, a escola 

ficou conhecida como escola de loucos, assim esse rotulo foi difícil de ser 

retirado, pois os pais não queriam levar os alunos á escola, isto foi ao decorrer de 
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vários anos, com isso a escola foi iniciada somente com doze alunos, pelo fato 

dessa resistência que existiam nessas famílias que tinham filhos com deficiência. 

Desses poucos alunos que tinha até hoje ainda o aluno Valdecir freqüenta a 

escola, porém esses alunos eram casos difíceis e os pais achavam que a APAE 

era uma extensão da casa de saúde, com isso foram enfrentados diversos 

problemas. Haviam alunos que  freqüentavam a escola regular e eram levados 

para APAE para que se pudessem trabalhar com eles através de um reforço, 

porém esses alunos eram tratados como “aluninhos da APAE” e não eram bem 

aceitos no meio dos alunos que era conhecidos como “alunos normais” até 

mesmo a professora tinha um grande preconceito com esse aluno, pois muitas 

vezes a dificuldade era como ela iria trabalhar com esse aluno, que metodologia 

utilizaria com esse aluno. A primeira diretora de escola regular que se propôs a 

facilitar o trabalho da APAE foi Laidinel, na qual ela ia até a APAE e chamavam 

pessoas para analisar os alunos, na qual os professores percebiam que poderiam 

ter algumas necessidades, essas professoras desses alunos eram ensinadas de 

como suas metodologias deveriam ser. O aceitamento na sociedade foi difícil, 

pois esses alunos não eram convidados para participar de desfiles cívicos como 

sete de setembro e também de jogos municipais, pois as pessoas achavam que 

se o aluno tivesse um ataque epilético poderia ser transmissível, até mesmo os 

funcionários da APAE que trabalhavam, porém não tinham nenhuma deficiência a  

sociedade tinha um preconceito com essas pessoas também, pois achavam que 

se ela trabalhava com deficiências teriam filhos deficientes também. 

Qual era a frequência de participação dos profissio nais na área de 

Psicologia, fisioterapia, fonoaudióloga...   

A Psicóloga morava em São Paulo ela vinha uma vez por mês, depois ela 

começou a fazer um trabalho com estagiárias de psicologia da UEL, ela trabalhou 

com essas duas estagiarias e ensinou essas meninas que ficaram na escola 

muito tempo mas, como estagiárias nenhuma assumiu como psicóloga. A Aguida 

foi nossa primeira psicóloga, a primeira assistente social foi a Dona Celita que foi 

voluntária, depois nos tivemos a Lurdes que trabalhou muitos anos na APAE 

como assistente social, depois a Bete como assistente social, foram poucas que 
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trabalharam neste cargo, e também como psicóloga tivemos poucas trabalhando 

no cargo, tivemos a Arletinha que ainda trabalha a muitos anos, na APAE ela 

iniciou como estagiária de psicologia, depois ela assumiu como psicóloga, veio 

então a Arlete esposa do Dr. Luis Liberati que também trabalhou na APAE por 

muitos anos, antes da Arlete e da Arletinha a APAE pode contar com a Sandra 

que é hoje professora de psicologia da Unifil, seu sogro foi também um dos 

diretores da APAE, que foi quem indicou a Sandra  e então ela foi  contratada 

como psicóloga. O que foi difícil para a equipe de profissionais da APAE foi a 

contratação da fonoaudióloga  que era necessários para fazer as avaliação, com 

o curso de Curitiba dada para ter uma  noção de fono, que na época a chamada 

terapia da palavra, esse trabalho foi iniciado pela Marines Fascione, que fez um 

trabalho muito bom dentro dessa parte fonoaudióloga, como professora 

especializada, então quando veio a primeira fonoaudióloga a Marines  foi a 

auxiliar, pois a fonoaudióloga vinha uma vez por mês fazer a avaliação e deixava  

as auxiliares, pois a demanda era pouca então  a fonoaudióloga treinavas as 

professoras,  e vinha só para avaliar as crianças e ver se teve algum rendimento 

ou não, então todas as profissionais passavam por este trabalho de auxiliares, 

houve fisioterapeutas  que atendiam uma vez por mês, entre estes tivemos um 

que não me recordo o nome  mas ele atendia de Cornélio Procópio a Maringá ele 

acabou desistindo da educação especial e indo trabalhar em outra área  depois 

teve o Irineu que foi um péssimo profissional pois ele via mais a parte financeira, 

esta situação não  deu muito certo, em seguida com relação a educação especial 

o governo percebendo que tinha que ter uma verba maior para se ter esse 

atendimento como o profissional então aumentou-se os convênios onde pode 

contratar o profissional  para trabalhar direto com a criança, como de fato hoje 

todos trabalham diretamente com a criança, hoje já deve ter na escola umas três 

fisioterapeutas, duas ou três psicólogas, só  assistente social que tem uma que é 

a Bete, não sei se tem mais uma, e foi assim  foi crescendo foi amadurecendo até 

chegar o ponto que chegou, mas foi difícil. 

Houve um tempo em que vocês faziam rifas para pagar  o seus salários. 

Quando foi que o governo começou pagar o salário do s funcionários? 

Você já estava lá?  
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Nós começamos com dizia a dona Suzana  “com o chapéu na mão’’  eu 

naquela época estagiaria, e professores  daquela época fazíamos pedágios, para 

poder a ganhar fundos para a escola, qua acontecia da seguinte forma o corpo 

docente, diretora e voluntários, ficavam por três dias na rodovia, hoje Presidente 

Vargas, parando cada veiculo que passava ou que vinham de Londrina e 

Arapongas, em cada um destes pontos ficava um grupo acompanhado por um 

policial, quase todos os carros que passavam colaboravam, o dinheiro arrecadado 

pode custear a APAE por seis meses. 

Outra maneira de arrecadar dinheiro era a campanha dos sócios, onde 

professores, diretores,pais e amigos iam de casa em casa, pedindo uma ajuda 

mensal em dinheiro para a APAE, foram feitos também almoços, churrascos, 

feijoadas até bingos e sorteios foram vendidos para arrecadar dinheiro, mas para 

isso nunca se tomava nenhuma iniciativa entes do projeto ser autorizado pelo Juiz  

Porque não era para pagar funcionários, era para ter as coisa para os alunos, nós 

não tínhamos  nem o equipamento, nos não tínhamos nem um material bom, era 

tudo conseguido na base de pediçao, nós saiamos no comercio pedindo, nós não 

tínhamos vergonha de sair pedindo para a escola,os professores realmente 

viviam  aquele trabalho eles tinham um amor extremo pelo que eles faziam, 

saiamos com a criança e não tínhamos vergonha, mostrávamos que a criança  

não era louca e sabia se comportar  em qualquer  ambiente publico, por que o 

medo das pessoas, era de receber uma criança deficiente e ela chegar destruindo 

quebrando tudo, por  que a todos ali os viam como  uma pessoa louca mesmo. O 

primeiro material da escola, as primeira cortinas fomos nos professores mesmo 

que fizemos, nós costuramos e pintamos as cortinas, cada época de começar as 

aulas  em janeiros nós pintávamos as salas de aulas, lixávamos as carteiras, nós 

ganhávamos sucatas das escolas, nós reformávamos na escola, nós atuávamos 

mesmo, na escola sempre tivemos bons marceneiros, que se dedicavam nesse 

trabalho, nós auxiliando, então a primeira marcenaria, que era uma casinha de 

madeira  no meio do pátio, foi ali que começou a funcionar a nossa marcenaria, 

para nós esse trabalho era tão natural, que não víamos como uma coisa extra, 

então nós fazíamos rifas, fazíamos almoços, baile dançante, festa do sorvete, 
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fazíamos tantas coisas, todos os messes tínhamos uma rifa, por que os pais não 

podiam subsidiar a escola tinham que ter tudo de graça.O governo sempre cedeu 

professor  para a escola, assim  nós não fazíamos campanha para pagar 

professor as vezes era para auxiliar, pois tínhamos o convenio com o estado, o 

chamado convenio de amparo técnico,um convenio para o professor,  que na 

verdade não tinha nada de técnico, mais era  esse o nome dado que  recebiam os 

professores, nós começamos a receber professores por cinco ou seis professores 

depois fomos ampliando chegamos a ter no convenio do estado  cinqüenta  ou 

cinqüenta e oito  professores, então chegou um época no governo Richa, quando 

ganhávamos  salário mínimo que na época era uma maravilha para nós, então o 

governo Richa deu um aumento  de 1.5 no salário mínimo para o professor, 

depois como conveniados podíamos receber professores do estado, então com o 

concurso que teve nós recebemos professores, pois os professores que 

passaram tiveram que assumir fora da escola. Foi então que conseguimos 

através do governo, pois seu Helmut tinha grande influência dentro do estado 

então ele foi trazendo professores para a escola. Então foi uma coisa assim muito 

gradativa, não houve nada de estranho, para nós foi algo muito natural, pois quem 

passava pelo concurso ia pelo estado. Nós conseguimos na época cerca de 10 ou 

15 vagas na professora do estado. Nós tínhamos a Dona Elza Boato que entrou 

como a primeira professora do estado, se não me engano foi a Dona Francisca 

até que conseguiu traze - lá como professora de Artes e ficou até aposentar na 

escola. Ai depois do concurso foi uma benção, pois foi então que veio a Maria 

Cleuza, a Conceição, Marlene, Jaqueline e Dalva foram as  cinco primeiras depois 

veio outra Marlene, a Cecília, Maria Olivia. Fizeram concurso e vieram direto para 

a APAE, não atuavam na APAE. Vieram direto de outra escola do estado, foi este 

o pessoal. Eu sei que a gente tinha cerca de 10 a 15 vagas, me lembro que não 

conseguimos fechar as vagas, pois tínhamos vagas sobrando. Tanto é que houve 

uma época até mesmo cômica, pois muitas pessoas queriam fazer o curso de 

educação especial. Pois ganhava cerca de 50% a mais no salário, então todo 

professor do estado queria entrar. Foi onde acabou acontecendo uma 

advergência dentro da escola, pois todo o professor do estado que assumi-se a 

educação especial, e tivesse o curso de especialização, tinha que ter o curso e 
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atua-se dentro da APAE, foi tudo um incentivo para o professor que atua-se 

dentro da APAE. Para a época foi uma fórmula certa, pois o pessoal se interessou 

muito exatamente pela questão financeira. Então eu acabei criando atrito com 

muitas pessoas, pois eu percebia que as pessoas viam pelo dinheiro e eu tinha o 

poder de não aceitar e acabava acontecendo muito confusão. As pessoas até 

questionavam, como você não quer, se você ainda tem vaga? E eu posso entrar 

na sua escola. É você pode mais eu não te quero. Pois a pessoa só visava o 

monetário e acabou então criando muita confusão com isso tudo. Então dentro da 

escola os professores eram especializados, tinham até faculdade mais não eram 

funcionários do estado, ganhavam tanto, já o professor do estado na época 

ganhava o dobro do professor que trabalhava, criando uma rivalidade entre 

ambos. Teve até uma professora que chegou em mim na Igreja e falou, Vera você 

lembra como eu reclamava? Que eu falava que eu queria ter a minha licença 

especial? Que eu queria ser professora do estado pois ganhava mais? Hoje eu 

sou licenciada do estado. Eu falava olha você conseguiu o seu objetivo, você foi 

professora do estado e recebeu a sua licença. Pois o professor sempre teve a 

cada cinco anos de trabalho três meses de licença. Isso para o professor que não 

era do estado era como se fosse há morte o professor descansar três meses ou 

receber renumeração. Então criou muita rivalidade. Já hoje nós podemos ver as 

professoras da APAE são todas do estado. As professoras que estão do convenio 

o próprio já está tirando, as duas últimas serão encerradas este ano, as 

professoras do convenio vão se extinguir, serão mandadas embora para entrada 

de professoras do estado. Pois o curso do estado agora foi prorrogado até março, 

então ate março o estado tem que por professores nestas vagas, então já vão ser 

dispensados estes professores quem passou no concurso, passou, quem não 

passou infelizmente não vai ficar na educação especial ou vai ter que fazer um 

novo concurso, são tantas histórias que lembrar todas é bem difícil, sei que 

passamos por muitas dificuldades. 

Passamos dificuldades para conseguir alimentação para as crianças, 

porque o nosso objetivo na APAE na época era dar o almoço para a criança. A 

gente queria dar o café da manhã um lanche, um almoço, outro café e a criança já 

sair jantada. Porque a criança chegava para nós e nós fazíamos as coisas com 
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muita naturalidade, tanto é que se você pegar um filme da escola ou 

documentário você vai poder conferir. Chegava até nós crianças totalmente 

raquíticas e as vezes a criança não ia bem na escola exatamente por isso, por 

estar desnutrida e era só por isso que ela tinha uma deficiência. E ai nos começa 

vamos a dar a ela toda está alimentação, não dava três meses e a criança estava 

linda. Ela ficava com o olho brilhante a pele bonita ela ficava vistosa ela mudava 

da água para o vinho. Eu digo que naquele momento a alimentação era essencial 

então nós batalhamos muito tivemos muita dificuldade para conseguimos está 

alimentação, porque a alimentação que o estado mandava pra nós era muito 

pouco e nós não conseguimos convênio com a alimentação por ser uma escola 

especial e só a escola estadual que recebia. Nós somos como as creches que 

hoje também sofrem está descriminação. Eu falo até porque já trabalhei como 

voluntária nas creches e as creches passam hoje pela mesma situação da APAE. 

Crianças de zero a seis anos não comem, não precisam de educação. Então está 

é uma grande dificuldade pois tudo tem que ser trabalho voluntario, e o voluntario 

não agüenta e está deixando tudo até que a prefeitura teve que assumir uma 

creche, porque a creche faliu, pois é difícil segurar só com doação não tem como 

se não sair todo mundo com o chapéu na mão a gente não consegue. Nós 

tivemos sorte porque na educação especial a gente conseguiu, pois era uma luta 

diária todos os dias. E alimentação nós tínhamos sitiante nós íamos a fazenda, 

buscar ovos todos os dias, o pessoal de lá era maravilhoso eles só não davam 

mais porque não tinham como mandar para gente e nós tínhamos que buscar. O 

seu Helmut tinha um fusquinha e esse fusquinha vivia para a APAE, era com ele 

que nós íamos para o sitio ia Eu, Ele e a Dona Suzana e o fazendeiro fazia a 

colheita ás sete da manhã e aqueles ovos que eram trincados, que não tinham 

valor comercial ele separava para a APAE nós trazíamos cerca de 50 a 60 

bandejas de ovos para a alimentação. Ai nós fazíamos bolo, pão omelete era 

mistura mesmo e a gente trabalhava muito com esta doação e os ovos trincados a 

gente sabia já que naquela época podia tem a semônela uma bactéria que ovo 

continha então a gente abria os ovos e congelava a gente fazia cada coisa, tudo 

para não estragar, e para dar algo melhor as crianças. 
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ANEXO F 

Escola Rotary em 1971 
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ANEXO G 

Os doze primeiros alunos da escola especial. 
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ANEXO H 

Escola IORCE em terreno próprio em 1973 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


