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RESUMO 

 
 

Neste trabalho tivemos por objetivo analisar o impacto das políticas que norteiam a educação 
especial nas publicações da Revista Nova Escola. Para tanto selecionamos as publicações da 
revista de 1997 a 2010, que tratavam diretamente de inclusão de alunos com necessidades 
educacionais especiais, tabulamos os dados segundo o conteúdo imagético e textual de cada 
reportagem e analisamos segundo os preceitos da Análise de Conteúdo. Os resultados 
encontrados nos indicam que a Revista Nova Escola apresenta a inclusão de modo 
estereotipado; enfatizando a força de vontade do professor como a principal ferramenta para o 
sucesso da inclusão desta população na escola regular e; e como principal ojetivo a 
socialização das pessoas com deficiência.     
 
Palavras-chave: Inclusão. Nova Escola. Políticas públicas. Necessidades Educacionais 
Especiais 
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1. APRESENTAÇÃO  

 
A inclusão de alunos com deficiência na rede regular de ensino tem 

sido alvo de muitas discussões no âmbito acadêmico e norteado a elaboração das 

políticas públicas educacionais brasileiras. O entendimento é que a garantia deste 

processo sustenta a ruptura da condição de exclusão imposta historicamente a estes 

sujeitos. 

 Durante meu processo acadêmico, muitas inquietações surgiram 

sobre este assunto de modo a incentivar a minha pesquisa sobre o referido tema. Com a 

disciplina de Educação e Diversidade no início do curso, pude perceber que o modo 

como lidamos com o outro é primordial em sua formação humana, pois este é entendido 

como um sujeito histórico social. Tendo em vista que a população com deficiência tem 

seu histórico carregado de preconceitos a forma de lidar com estes sujeitos não pode 

valer-se de estereótipos, mas de um conhecimento que tenha como fonte a literatura 

especializada. 

Tendo em vista que a literatura especializada tem divulgação mais 

restrita e de pouca inserção nas escolas brasileiras se comparado a outras publicações 

não acadêmicas, optamos por realizar uma pesquisa que analise este tipo de publicação, 

mais especificamente a revista Nova Escola. Nesse sentido, o objetivo geral da pesquisa 

foi analisar o impacto das políticas que norteiam a educação especial brasileira nas 

publicações da Revista Nova Escola. 

O trabalho foi divido em três capítulos.  

No primeiro, denominado “Do percurso político”, realizamos um 

breve histórico do atendimento à população com deficiência no Brasil, com enfoque nas 

políticas públicas, analisamos a condição, historicamente construída, da pessoa com 

deficiência e apresentamos o objeto da pesquisa. 

No segundo capítulo denominado “Da questão metodológica” 

explicitamos como esta pesquisa foi realizada, considerando o percurso como um todo, 

desde a seleção dos materiais até a organização das informações obtidas. 

No terceiro capítulo, apresentamos e analisamos os resultados desta 

pesquisa e depois finalizamos com algumas considerações. 
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2. DO PERCURSO POLÍTICO 

 

 

O atendimento à população com deficiência no Brasil remonta o início 

no século XIX e foi, durante mais de um século, pautado numa concepção clínica da 

condição e em um trabalho assistencialista, em detrimento do pedagógico, 

prioritariamente de modo segregado, em instituições especiais de caráter privado e 

filantrópico. Nas últimas duas décadas, vários documentos regulamentadores incidiram 

no sentido de encontrar uma solução para minimizar os efeitos da segregação e de ações 

preconceituosas que estigmatizam estes sujeitos e também de modo que não haja 

desigualdades na educação ofertada a estes indivíduos.  

No sentido de aprofundar as análises acerca da escolarização de 

pessoas com deficiência no Brasil, faremos um breve histórico do atendimento a esta 

população, fundamentados na literatura especializada (AMARAL, 1998; KASSAR, 

1999; JANNUZZI, 2006; GARCIA, 2004; MELETTI, 2006). 

Utilizando-se das discussões de Kassar (1999), compreende-se que no 

Brasil, a época do Império pode ser caracterizada como um período produtivo no campo 

educacional. Em 1850, inicia-se o atendimento às pessoas com deficiências, com a 

criação de duas instituições, Imperial Instituto dos Meninos Cegos e Instituto dos 

Surdos-Mudos. No que se refere à Imperial Instituto dos Meninos Cegos, “destinava-se 

ao ensino primário e alguns ramos do secundário, ensino de educação moral e religiosa, 

de música, ofícios fabris e trabalhos manuais” (Jannuzzi, 2006, p.12). Pode-se afirmar 

que apesar de ser dirigido a um número limitado com relação à quantidade de 

deficientes visuais na época, este instituto propunha uma educação a este grupo de 

pessoas.  

 Ao fim deste mesmo século, outras duas instituições para o 

atendimento de pessoas com deficiência intelectual surgiram, uma em Salvador e a 

outra no Rio de Janeiro. Desta forma, a educação para os deficientes tem início 

constituindo-se como um sistema paralelo de ensino, em instituições especializadas. 

Quando em 1891 é concebida a 1ª Constituição Brasileira, a educação passa a ser 

designada como o encargo do Congresso Nacional, conforme o artigo 352. Outro 

detalhe que confirma o início das discussões a respeito da pessoa com deficiência, foi 

um decreto de lei no estado de Minas Gerais que dispensava a freqüência obrigatória às 
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aulas para pessoas em circunstâncias específicas, dentre estas a incapacidade física e /ou 

intelectual. 

Com o fim do Império e início do período republicano, tem-se 

freqüente o discurso de “modernização” da sociedade, neste discurso inicia-se uma 

“parceria” que se estende até a contemporaneidade, a relação do poder público e 

privado, no qual 

[...] estamos considerando instituições de ensino públicas aquelas 
“criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder 
Público”, e privadas as “mantidas e administradas por pessoas físicas 
ou jurídicas de direito privado”, conforme definido em 1996, na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (artigo 19, I e II)  
(Kassar, 1999, p.21). 
 

No que se refere ao campo de atendimento aos deficientes, esta 

“parceria” dos segmentos públicos e privados é fortemente incentivada pela própria 

legislação de modo que chega “a confundir-se com o próprio atendimento “público” aos 

olhos da população, pela “gratuidade” de alguns serviços” (Kassar, 1999, p.22). Tendo 

em vista, em 1934, a Constituição Brasileira, a qual incentiva a divulgação da instrução 

pública  a partir da União e dos estados, temos um aumento significativo das matrículas 

nas escolas públicas, entretanto este aumento não se refere aos deficientes. Em 1954, 

temos a criação da 1ª APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) na cidade 

do Rio de Janeiro, “propondo-se à escolarização das crianças, o que não estava 

ocorrendo de modo satisfatório na rede de ensino” (Kassar, 1999, p.26). 

Tivemos em 1961, a primeira lei a indicar a educação especial, foi na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB 4.024/61, no capítulo X referente à 

educação de excepcionais, no qual indica que esta educação poderá ocorrer no sistema 

geral de educação, a fim de integrar este indivíduo na sociedade.  Entretanto, no artigo 

89, observamos o incentivo às iniciativas privadas para o atendimento aos excepcionais 

com o financiamento do governo. Este apoio às iniciativas privadas já vinha ocorrendo 

bem antes, quando na Constituição Federal de 1946, foi vedada a cobrança de impostos 

as instituições de assistência social e educativas. Isso sustenta a constituição da 

educação especial como um sistema paralelo de ensino. 

 Desta feita, compreendemos a partir destas leis que se trata de mais 

uma “via de transferência da responsabilidade do atendimento às pessoas com 

deficiência do Estado para a iniciativa privada”(Meletti, 2006, p.19). Ao analisá-la 

Kassar (1999) afirma constituir-se um discurso ambíguo, pois, “ao propor atendimento 



 
 

 

13 
 

‘integrado’ na rede regular de ensino, delega, ao mesmo tempo, às instituições sob 

administração particular a responsabilidade de parte do atendimento, através da 

“garantia” de apoio financeiro (p.28).” 

Dez anos mais tarde, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lei 

5692/71, traz em seu texto a caracterização dos alunos que devem ser atendidos pela 

educação especial, sendo estes os “alunos que apresentem deficiências físicas ou 

mentais, os que se encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de 

matrícula e os superdotados” (art.9º). Surgem discussões sobre como esta população foi 

definida, salientando que quando incluem para a educação especial alunos com atraso 

na aprendizagem, corre-se o risco da inclusão de alunos que não são deficientes ou 

portadores de condutas típicas e que passam a ser rotulados como tais devido a uma 

conceituação equivocada. Conforme Kassar (1999) 

 
Pela especificação da Lei 5.692/71, é atribuída à educação especial a 
responsabilidade de atendimento de crianças sem a necessidade de 
diagnóstico de deficiência mental ou, em outras palavras, torna-se 
legítima a transformação de crianças “atrasadas” em relação à idade 
regular de matrícula em “deficientes mentais educáveis” (p.31). 
 

Temos um discurso que de certa forma nos mostra o “descaso do 

serviço público em relação à educação de maneira geral e, especialmente, em relação à 

educação da população mais comprometida” (Kassar, 1999, p.31). Outro fator a ser 

considerado confirmando este descaso, é o fato de haver uma “divisão” entre as 

instituições públicas e privadas ao atendimento à clientela da educação especial, “sob a 

administração particular, tem sido atendido os considerados mais lesados e, sob a 

administração pública, tem sido atendido, os chamados ‘educáveis’ ” (Kassar, 1999, 

p.32).  

As instituições privadas vão se legitimando como responsáveis pela 

educação da pessoa com deficiência e ganhando poder, num panorama geral da 

educação especial, esta legitimação é percebida através de varias incrementações e 

organizações das instituições privadas tanto no Brasil quanto no exterior, tudo isto 

mostrava a urgência por uma posição por parte da federação. Desta feita, em 1973 

temos a criação do Centro Nacional de Educação Especial, CENESP, este surge 

influenciado pelas entidades privadas. Este órgão foi desenvolvido  

 
 [...] para a definição de metas governamentais específicas para ela, 
oficializando, parecendo prometer assim em nível governamental uma 
ação política mais efetiva, que poderia organizar o que se vinha 
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realizando precariamente na sociedade: escolas, instituições para 
ensino especializado desse alunado, formação para o trabalho, às 
vezes mais, às vezes menos integrados à educação regular, 
dependendo, em parte, da percepção da família, dos diversos 
elementos sensibilizados ao tema, militantes dessa educação e da 
própria comunidade (Jannuzzi, 2006, p.135). 
 

Conforme Jannuzzi (2006), a relação do poder público e privado 

caracteriza-se por uma “simbiose” em vários períodos da história. 

Esta simbiose pode ser percebida também nos movimentos sociais. 

Em meio a estes movimentos de políticas públicas delegadas a pessoa com deficiência, 

vale à pena destacar que neste mesmo período tivemos vários movimentos sociais em 

prol das pessoas com deficiência. Estes movimentos sociais podem ser entendidos como 

um meio de criar e fortalecer a identidade destes indivíduos e também lutar por 

melhorias no atendimento que esta população recebia. Dentre os movimentos destacam-

se  as Associações Esportivas, a Organização dos Deficientes Físicos, o Movimento dos 

Surdos e o Movimento Associativista dos Cegos (Lanna Junior, 2010). 

Uma emenda constitucional de 1978, deixa assegurado o direito da 

pessoa deficiente à melhoria de sua “condição social e econômica”. Em 1988 a nova 

Constituição Brasileira, apresenta em seu texto assegurar a assistência social para todos 

os que necessitarem, incluindo deficientes, garantindo a estes “igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola”, facilidade de acesso a outros requisitos, como 

mudanças arquitetônicas, treinamento para o mercado de trabalho e, nesta discussão, o 

artigo 208 aborda 

 
Art. 208. O dever do estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: 
III- atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente1 na rede regular de ensino. 

 

Percebemos que há uma preferência para que o atendimento seja na 

rede regular de ensino, contudo quando vemos este preferencialmente percebemos mais 

uma vez um incentivo para a participação das instituições privadas de modo legal, 

conforme o artigo 227 do título VIII capítulo VII. Nesta constituição podemos citar 

como um avanço a garantia de um salário mínimo para os que não possuem condições, 

dentre estes portadores de deficiências. 

                                                 
1 Grifos nossos. 
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Com estas mudanças na Constituição percebe-se que nos anos de 1980 

ressalta-se o princípio da integração, o deficiente é visto como podendo integrar-se à 

sociedade.  Muitas destas alterações constitucionais restringem-se ao âmbito legal, na 

prática muitos sequer conhecem estes direitos. A ação do estado ainda que ampliada em 

relação à períodos anteriores, permanece secundária se comparada ao espaço ocupado 

pelas instituições privadas já com espaço social consolidado. 

Em 24 de outubro de 1989, com a lei federal nº 7.853, torna-se 

obrigatório a oferta da educação especial no ensino na rede pública e prevê crime para 

quem não atender a pessoa portadora de deficiência, não só em escolas como também 

em hospitais, empresas, constitui-se crime e gera prisão de 1 a 4 anos. 

A década de 1990, a partir dos princípios da inclusão a escola deve se 

organizar para atender as necessidades educacionais de todos os alunos. No início desta 

década, em 13 de julho de 1990, temos a lei nº 8.069/90, denominada de ECA, Estatuto 

da Criança e de Adolescente. Nesta lei temos novamente o atendimento ao deficiente 

exposto como preferencialmente na rede regular de ensino, deixando margem para um 

atendimento unicamente em instituições especiais, seguindo a mesma linha da 

Constituição de 1988. 

Em 1996, temos a aprovação da nova LDB, lei 9394/96, as 

modificações apresentadas nesta lei mostram-se em consonância com o período que a 

sociedade estava vivenciando. Em meio um sistema capitalista em crise, com o período 

denominado neoliberalismo, a nova LDB “registra alterações muito consoantes com o 

movimento da história” (Kassar, 1999, p.37). Com relação ao que é designado 

princípios e fins da educação, nota-se que no texto houve uma inversão nos papéis do 

estado e da família, podendo ser traduzido talvez como um distanciamento do estado em 

relação à educação. 

Em contrapartida, quando o assunto é o atendimento ao deficiente 

vemos um avanço, no artigo 60 temos anunciada “alternativa preferencial a ampliação 

do atendimento ao deficiente na própria rede pública de ensino, que ocorrerá 

independente do apoio previsto à iniciativa privada” (Kassar, 1999, p.37). No que se 

refere à compreensão de que este necessita de um atendimento especializado com 

professores especializados 

 
A Lei n. 9394/96, que estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, em seu Artigo 59, determina que os sistemas de ensino 
assegurarão aos educandos com necessidades especiais, entre outros 
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aspectos: currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 
organização específicos, para atender às suas necessidades, bem como 
terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 
deficiências (MELETTI E BUENO, 2010, p.2). 

 

Temos um avanço quanto ao atendimento do deficiente, mas também 

não vemos nesta lei a caracterização de quem é o aluno com necessidades especiais, 

deixando assim uma imprecisão no termo e dando abertura para um atendimento 

incerto. Por outro, lado a partir desta lei a educação especial torna-se uma modalidade 

de ensino. Vale salientar também que nesta LDB é a primeira vez que aparece o termo 

“necessidades educacionais especiais”, termo este que foi citado na Declaração de 

Salamanca (1994) dois anos antes, e justificam que “o termo "necessidades 

educacionais especiais" refere-se a todas aquelas crianças ou jovens cujas necessidades 

educacionais especiais se originam em função de deficiências ou dificuldades de 

aprendizagem (MELETTI e BUENO, 2010, p.3)”. 

Ao tornar-se uma modalidade de ensino, as políticas que vão se 

estabelecendo desde então, são voltadas em sua maioria para a inclusão destes alunos na 

escola regular, com isso temos uma série de direcionamentos legais para o atendimento 

desta população na rede regular de ensino. Como exemplo destas determinações legais, 

com a resolução nº 2/2001, as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica são instituídas. Contudo, todo discurso político é fruto de discussões 

de interesses de grupos com diversos pontos de vista, sendo assim faz necessário uma 

análise mais aprofundada das políticas estabelecidas (GARCIA, 2004). 

Temos nas diretrizes no artigo 5º uma caracterização de quem é o 

aluno com necessidades educacionais especiais, conforme  

 
Art. 5º Consideram-se educandos com necessidades educacionais 
especiais os que, durante o processo educacional, apresentarem: 
I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no 
processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das 
atividades curriculares, compreendidas em dois grupos: 
a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica; 
b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou 
deficiências; 
II – dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos 
demais alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos 
aplicáveis; 
III - altas habilidades/superdotação, grande facilidade de 
aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos, 
procedimentos e atitudes (p.3). 
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A priori o termo necessidades educacionais especiais, mostra-se como 

um conceito ampliado que abarca não apenas alunos com deficiências, como qualquer 

um que apresente dificuldades no processo de aprendizagem, contudo no decorrer do 

texto encontra-se o termo necessidades educacionais especiais como sinônimo de 

deficiência (BUENO, 2011). 

A diretriz mais uma vez normatiza a coexistência de locais diversos de 

atendimento, na escola regular e quando extrapolado os limites desta, a escola especial. 

Esta abertura para atendimentos diferenciados é explicada pela diversidade do alunado, 

entretanto pode ser interpretada, conforme Garcia, como uma lacuna para que os 

objetivos e os resultados sejam desiguais e para que estes alunos identificados com 

necessidades educacionais especiais tenham uma educação diferente e desigual 

(GARCIA, 2004). 

Quanto ao currículo da escola regular de ensino fica estabelecido no 

artigo 17 que 

 
Art. 17. Em consonância com os princípios da educação inclusiva, as 
escolas das redes regulares de educação profissional, públicas e 
privadas, devem atender alunos que apresentem necessidades 
educacionais especiais, mediante a promoção das condições de 
acessibilidade, a capacitação de recursos humanos, a flexibilização e 
adaptação do currículo e o encaminhamento para o trabalho, 
contando, para tal, com a colaboração do setor responsável pela 
educação especial do respectivo sistema de ensino (p.5). 

 

Nesse sentido, a escola ao elaborar seu currículo tem de fazê-lo de 

modo flexível e adaptado conforme as condições que o alunado exigir. O uso desta 

flexibilização curricular expressa diversos sentidos 

 
[...] a qual pode ter conotações de se contrapor a uma escola seriada, 
rígida em suas estruturas e “enciclopédica”, ou de ser contra 
desempenhos massificados dos alunos, mas que também pode ser lida 
como incentivo à redução dos conteúdos a serem apreendidos, 
conforme as condições individuais dos alunos com necessidades 
educacionais especiais (GARCIA, 2006, p.306). 

 

No que se refere ao professorado, a política prevê que haja dois tipos 

de professores, capacitados e especialistas, com atuações distintas, em que o capacitado 

executa e o especialista faz o planejamento e orienta o trabalho pedagógico. No decorrer 

do texto, vemos uma ênfase no papel da família, que é citada como um apoio para 
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diversos momentos da educação desta população. Recorrer à família e à comunidade 

provavelmente advém da influência de órgãos multilaterais, como o Banco Mundial e a 

UNESCO, nas determinações destes órgãos a família e a comunidade são entendidas 

como “agente de sustentabilidade do processo inclusivo” (GARCIA, 2004). 

Em 2008, é aprovada a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva. Este documento, diferentemente dos analisados 

anteriormente, constitui-se apenas como um norteador para as propostas pedagógicas. 

Meletti e Bueno (no prelo) complementam que este documento não tem o mesmo 

caráter fático dos anteriores, fica a opção de ser ou não seguido, “pois se trata de uma 

proposição de governo e não de Estado” (MELETTI e BUENO, no prelo). Salientam 

ainda que este documento tem este perfil, pois, 

 

[...] não depende de aprovação das câmaras institucionais, como o 
Poder Legislativo ou o Conselho Nacional de Educação, bem como 
não tem poder sobre as políticas das unidades federadas e dos 
municípios, servindo como documento norteador, mas sem o caráter 
fático da legislação (MELETTI e BUENO, no prelo). 
 

 Com esta política temos explícito que o único modo de escolarização 

para o alunado da educação especial é através da inclusão no sistema regular de ensino. 

Não temos em nenhum momento do texto outro tipo de atendimento que não seja na 

escola regular. Desta feita, ele é composto de orientações para o atendimento 

educacional especializado na rede regular de ensino. 

Neste documento vemos mais restrito o conceito da população alvo do 

atendimento educacional especializado, no qual se retira o conceito de que qualquer 

aluno com dificuldade de aprendizagem tenha de ser atendido como parte da população 

da educação especial, “definindo como seu público-alvo os alunos com deficiência, 

transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação (BRASIL, 

2008, p.15)”. Fica restrito o atendimento aos deficientes, aos com altas habilidades e aos 

alunos com condutas típicas, agora denominado, transtornos globais de 

desenvolvimento. 

O atendimento educacional especializado é denominado como “para 

apoiar o desenvolvimento dos alunos, constituindo oferta obrigatória nos sistemas de 

ensino e deve ser realizado no turno inverso ao da classe comum, na própria escola ou 

centro especializado que realize este serviço educacional”. Sendo esta oferta obrigatória, 
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espera-se que as demais orientações visem práticas pedagógicas que garantam uma 

escolarização de qualidade, contudo não é isto que percebemos.  

No decorrer do documento percebe-se que quase não há referência a 

práticas pedagógicas, o documento restringe o atendimento ao ensino de Braile e 

LIBRAS ou ao uso de outros recursos pedagógicos, mas no que se refere às práticas 

pedagógicas cita-se apenas enriquecimento curricular e adequação de materiais 

didáticos. Na análise de Meletti e Bueno 

 
Essa perspectiva parece expressar a visão de que, se utilizada uma 
língua comum entre professor e aluno (a LIBRAS como língua de 
instrução), os problemas de apropriação do conteúdo escolar estariam 
resolvidos. Como explicar então o fato de que milhões de alunos 
ouvintes, com domínio da língua portuguesa oral, apresentem 
baixíssimos níveis de escolarização?(no prelo). 

 

Bueno (2008) nos traz outra contribuição quando analisa que as 

políticas educacionais de inclusão mostram-se confusas com indefinição dos seus 

termos, inclusão escolar e educação inclusiva, que muitas vezes são utilizados como 

sinônimos. Outra confusão explícita é a população alvo das políticas de inclusão, que 

com a Declaração de Salamanca refere-se a todas as crianças com necessidades 

educacionais especiais e a clientela da educação especial é uma entre todas as outras. 

Contudo, conforma as políticas brasileiras foram adaptando-se à Salamanca, mudanças 

significativas ocorreram e a população das políticas de inclusão ficou restrita à clientela 

da educação especial   

 
Esta redução das políticas de inclusão ao âmbito da educação especial 
torna-se evidente quando se define que a educação especial é uma 
modalidade que visa garantir a educação escolar e promover o 
desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam 
necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e 
modalidades da educação básica (BUENO, 2008, p.52).    

 

Até esta política de 2008 que é a mais recente da educação especial, 

percebe-se ainda que mudar a nomenclatura para se referir ao atendimento a esta 

população, ou uma melhor explicação de quem é a população alvo, não é suficiente para 

retirar o caráter de atendimento clínico que esta população recebe, mesmo na rede 

regular de ensino. Apenas o uso de recursos na sala de aula, não garante uma plena 

escolarização se não houver alterações nas práticas pedagógicas. Assim, pode-se dizer 
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que as políticas educacionais da educação especial são formuladas de modo a manter as 

desigualdades educacionais.  

Deste modo, temos exposto a redução da educação especial ora nos 

sujeitos ora nos recursos, em detrimento de uma análise pedagógica. O trabalho 

pedagógico é secundarizado, não é o foco das políticas, não sendo também o foco das 

práticas pedagógicas. Entretanto, estas políticas independente de qualquer análise 

crítica, impactam o atendimento que esta população recebe, refletem também na 

divulgação dos resultados educacionais que têm sido difundidos como “troféus” de que 

a inclusão está ocorrendo. Assim sendo, temos a disseminação da idéia de que basta 

colocar os deficientes na escola regular e concomitantemente estarão incluídos na 

sociedade. 

A partir desta análise dos documentos que fundamentam e 

regulamentam a educação especial, percebe-se um discurso de que para acabar com 

exclusão que os deficientes sofreram até agora, basta incluí-los na escola regular. Ao 

adentrar o recinto da escola regular, estes indivíduos terão um currículo flexível, o qual 

pode minimizar os conhecimentos a serem ensinados. Terão o ensino de Braile ou 

LIBRAS  e outros recursos que auxiliam o seu aprendizado. O atendimento que as leis 

determinam, carece de indicações para o trabalho pedagógico, enfatiza a perspectiva 

clínica e de reabilitação de atuação e normatiza todas estas indicações como sendo os 

preceitos para uma escola inclusiva (BUENO, 2010; GARCIA, 2006). 

O modo de se aplicar estes discursos políticos são diversos, mas 

apresentam suas particularidades dependendo de onde e como são aplicados. Apesar 

deste aparato legal e normativo, ainda percebemos práticas intensas de preconceito com 

a pessoa com deficiência bem frequentes no nosso cotidiano. 

 

2.1 Sobre as políticas e a condição da pessoa com deficiência 

 

Percebemos que a partir do fim da década de 90, a perspectiva 

inclusiva norteia todos os discursos, contudo não temos em nenhum momento a 

discussão do que é e por que incluir, o que vemos é o termo inclusão sendo utilizado 

como o oposto de exclusão, mais especificamente, de exclusão social. Entramos assim 

numa discussão de que partindo de uma sociedade capitalista inclusão e exclusão são 

processos interligados (MELETTI, 2010 b) ou conforme aborda Martins (2002, p.11) “a 

sociedade que exclui é a mesma sociedade que inclui e integra que cria formas 
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desumanas de participação, na medida em que delas faz condição de privilégios e não 

de direitos”. Assim sendo, “incluir não significa superação ou ruptura com uma 

condição de exclusão” (MELETTI, 2010 b, p.9).  

Para falar de inclusão também não podemos deixar de trabalhar contra 

as barreiras que historicamente foram imputadas no modo como se dá a interação com a 

pessoa deficiente, tendo conhecimento de como a deficiência é encarada na sociedade 

em que vivemos. Deste modo, o nosso parâmetro é o de uma sociedade que com seus 

padrões ideais define o que é e o que não é normal, assim “à condição de deficiência é 

dado um significado de desvio (MELETTI, 2006, p.6)”, desvio da normalidade posta. 

Se a deficiência é entendida como um desvio à normalidade, logo a 

percebemos como um desconhecido, que desestabiliza os nossos conceitos e a interação 

com este desconhecido dá-se a partir do que Amaral (1998) conceitua como barreiras 

atitudinais, sendo estas barreiras “anteparos interpostos nas relações entre duas pessoas, 

onde uma tem predisposição desfavorável em relação à outra; por ser esta 

significativamente diferente (p.17)”.    

Amaral (1998) alega que a deficiência trata-se de uma diferença 

significativa e sendo uma diferença significativa ela causa estranhamento configurando-

se como uma ameaça. Conforme já dito, esta ameaça é característica do encontro que 

temos com algo que para nós é desconhecido e para interagir com este desconhecido 

acionamos os nossos (pré)conceitos e estereótipos.  

O preconceito aqui se caracteriza como um conceito formado antes da 

experiência direta. Sendo assim, “a presença do preconceito é inerente a cada um de nós 

e, consequentemente às relações humanas instituídas” (D´ANTINO, 2001, p.188). Em 

consonância com os conceitos de Amaral (1995), D´Antino (2001), salienta que frente 

ao diferente, de forma consciente ou inconsciente, os nossos valores e sentimentos são 

exprimidos, 

 
[...] manifestam-se através de pensamentos, palavras ou obras; ou seja, 
da mesma forma que não se pode ensacar fumaça, não é, também, 
possível “ensacar” ou esconder nossos preconceitos, pois, 
independente de nossa vontade, suas expressões nos escapam pelos 
vãos dos dedos. [...] Expressões essas que se apresentam na forma de 
algum pensamento, comportamento ou palavra sem que deles, muitas 
vezes, nos apercebamos, mas que sem dúvida delatam o preconceito  
(D´ANTINO, 2001 p.187). 
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Já os estereótipos podem ser compreendidos como sendo “a 

concretização/personificação do preconceito” (AMARAL, 1995, p.18). 

Quando este indivíduo, até então desconhecido, apresenta algum 

atributo que o torna significativamente diferente, no caso a deficiência, este atributo 

torna-se sua marca, seu estigma. A partir deste estigma, que socialmente tem um 

significado depreciativo, eu acredito saber tudo a respeito desta pessoa. Reduzimos este 

indivíduo a apenas um atributo, desumanizando-o. Ele deixa de ser uma pessoa singular 

e transforma-se no cego, no surdo, no deficiente. Assim, as interações com o indivíduo 

estigmatizado é feita tendo como ponto de partida o rótulo que lhe foi embutido 

socialmente “o indivíduo é transformado em sua própria diferença, passa a ser 

reconhecido unicamente em função desta que passa a ser seu único atributo, com uma 

carga social de desvantagem e descrédito (MELETTI, 2010a, p.91)”. 

Amaral (1998) nos indica também que diante da diferença 

significativa (deficiência), acionamos mecanismos de defesa, sendo estes mecanismos 

entendidos como estratégias que o nosso organismo se utiliza para manter o equilíbrio 

intrapsíquico quando não conseguimos enfrentar a realidade.  

 
[...] se reconhecer a diferença significativa do outro (ou nossa rejeição 
a ela) nos causa profundo mal estar, tensão e ansiedade, uma das 
possibilidades é o acionamento do mecanismo de defesa da negação, o 
qual pode revestir-se de algumas roupagens especificas: compensação, 
simulação e atenuação (AMARAL, p.20). 

 

Estas formas de negação concretizam-se quando negamos aquela 

característica que nos incomoda: compensando com outro atributo, “é negro, mas tem 

alma de branco”; atenuando, “não é tão grave assim”; ou negando totalmente a 

diferença, “é homossexual, mas nem parece”. 

É submerso neste contexto, de uma sociedade que exclui e cria modos 

cruéis de participação, que as condições de vida dos indivíduos valem-se de 

idealizações e julgamentos de cada contexto social.  

Compartilhando com a análise de Amaral (2003), a inclusão está posta 

como um grande salto no percurso da humanidade, contudo isto se dá frente ao esforço 

de grandes organismos internacionais em dissipar as tensões existentes entre os 

interesses econômicos e sociais,  

 
Ou seja, discursos oficiais passam a cooptar argumentos de 
movimentos sociais, explicitando preocupação com desigualdade, 
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exclusão escolar, laboral e social latu sensu, má distribuição de renda, 
miséria, etc., como se as políticas econômicas internacionais não 
fossem, justamente e em muito, responsáveis por elas (AMARAL, 
2003, p.239). 

 

Deste modo, tendo em vista todas estas ações discriminatórias que se 

desenvolveram no percurso da humanidade frente ao deficiente, juntamente com 

inúmeras ações políticas que tentam amenizar a condição de segregação da pessoa com 

deficiência, chegamos a educação inclusiva. Sendo esta resultado de inúmeras 

discussões e geradora de debates provenientes das determinações legais. Sendo assim, 

temos um perfil de educação inclusiva que tem impacto direto em diferentes ângulos, 

seja em publicações de teses e dissertações, seja em alterações no número de matrículas 

que conforme pesquisa desenvolvida  

 
De qualquer forma, não se pode negar o crescimento da inclusão 
escolar, especialmente nos dois últimos anos que, sem dúvida, deve 
ser reflexo das novas políticas federais estabelecidas pela Política 
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva (Brasil. MEC. SEESP, 2008), que priorizou as políticas de 
inclusão de alunos com deficiência no ensino regular. Na medida em 
que estados e, principalmente, municípios dependem de 
financiamentos federais para implementação de inovações que 
demandam gastos (como, por exemplo, a instalação de Salas de 
Recursos Multifuncionais) a indução pela inclusão parece evidente 
(MELETTI e BUENO, no prelo). 

 

Conforme supracitado, o efeito das políticas é visível sob diferentes 

perspectivas. Seja  nas próprias políticas, na escola, na produção acadêmica, em dados 

oficiais e outros. Além destes locais espera-se que estes discursos estão veiculados em 

outras esferas. A opção desta pesquisa é analisar este impacto em publicações não 

acadêmicas, mais especificamente, na revista Nova Escola. 

 

2.2 O objeto de pesquisa 

 

A opção por escolher publicações não acadêmicas para a minha 

pesquisa refere-se ao fato de que levando em consideração a rotina de trabalho de 

grande parte dos professores da rede, o tempo dedicado aos estudos para sua formação 

contínua, é restrito. Assim sendo, outras publicações com uma abrangência menos 

limitada que a literatura especializada faz-se presente na formação destes professores, a 

revista Nova Escola encaixa-se neste perfil. 
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A escolha por analisar as publicações desta revista, justifica-se pelo 

relevante valor que esta publicação tem nas escolas brasileiras, pois a mesma é 

distribuída gratuitamente em todas as escolas públicas, desde sua origem. Conforme 

dados de pesquisa já realizada (Bueno, 2007), a revista Nova escola tem uma 

distribuição mensal que chega a 700 mil exemplares, além de sua distribuição gratuita 

para todas as escolas publicas é vendida à preço de custo nas bancas, logo pode-se dizer 

que nos “tratamos do único periódico educacional ao qual a maioria dos professores da 

rede pública tem acesso” (Bueno, 2007 p.303). A popularização de seus conteúdos torna 

esta publicação semelhante a outras revistas do grupo Abril como Capricho, Veja 

Cláudia, dentre outros, atraindo seus leitores por capas e temas instigantes. Desta feita 

 
Por meio de um vocabulário simplificado, acompanhado de 
ilustrações fartas, quase sempre a expor professores e alunos 
sorridentes, um pressuposto básico é exaustivamente repetido: os 
problemas educacionais sempre podem ser resolvidos, bastando para 
isso que cada um “faça sua parte” (BUENO, 2007, p.303). 

 

A principal crítica a este tipo de publicação é a de que o professor é 

eximido de sua postura crítico- reflexiva frente à realidade educacional. Pouco ou nada 

é escrito de modo a levar seu leitor a problematizar os fatos que demandam seu 

contexto, logo porque as suas reportagens são escritas por jornalistas, nenhum 

especialista no assunto. A fundação Victor Civita, organizadora da revista, tem outra 

característica significativa, em que as    

 
Experiências bem-sucedidas e premiadas pela própria revista são 
exaustivamente apresentadas com o objetivo de motivar o professor 
para a reprodução dos projetos por conta própria, entretanto, 
Sem o acompanhamento de uma reflexão crítica sobre a grave crise de 
um contexto educacional no qual há a necessidade desse tipo de 
recurso (Bueno, 2007, p.304).  

 

Assim sendo, esta pesquisa tem como objetivo principal: 

• Analisar o impacto das políticas que norteiam a educação especial 

nas publicações da Revista Nova Escola; 

Especificamente buscamos: 

• Identificar as reportagens e artigos que tratam da inclusão de alunos 

com necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino; 

• Analisar o conteúdo textual e imagético das reportagens e artigos 

selecionados;  
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3. DA QUESTÃO METODOLÓGICA  

 

Dada a revista Nova Escola como nosso objeto de pesquisa, fez-se 

necessário determinar o período a ser analisado e a forma como foi desenvolvida a 

busca e análise. Para tanto, com base na literatura especializada e no estudo das políticas 

norteadoras da educação especial, optou-se por iniciar a pesquisa a partir do ano de 

1997. A escolha por este ano como ponto de partida, justifica-se pela aprovação no ano 

anterior da lei 9394/96, em que a educação especial torna-se uma modalidade de ensino 

e também um marco para as políticas que surgem posteriormente salientando a inclusão 

desta população na escola regular. O período estabelecido para a pesquisa foi de janeiro 

de 1997 a julho de 2010, sendo 2010 o ano de início do trabalho de conclusão de curso. 

Determinado o período a ser trabalhado, o próximo passo foi a decisão 

sobre como fazer a busca. Pensando em como o leitor opta pela revista que comprará ou 

a reportagem que irá ler, chegamos a conclusão que o tema da reportagem é alvo da 

busca, o índice da revista é o local desta seleção. Assim sendo, a leitura dos índices de 

todas as revistas foi a forma estabelecida para iniciar a busca dos artigos. 

 A literatura especializada foi a base para a decisão dos descritores da 

pesquisa sendo estes, “inclusão”, “escola inclusiva”, “necessidades educacionais 

especiais”, “deficiências”, “educação especial” e outras temáticas que tivessem 

vinculação com a temática de inclusão. A partir de então, decidido o período da 

pesquisa, a forma de busca e os descritores a serem utilizados, faltava descobrir onde 

encontrar as revistas. A princípio, pensando em facilitar a pesquisa utilizando-me da 

tecnologia, optei por procurar através da internet no site da própria revista, contudo o 

acervo eletrônico da mesma possui apenas os últimos cinco anos e somente reportagens 

selecionadas.  

Outra opção foi entrar em contato através de e-mail com a editora 

Abril, porém eles me deram opção de buscar pelo site ou comprar nas bancas de revista, 

não sendo muito viável esta ultima alternativa. Diante da dificuldade para conseguir os 

números de forma online, recorri à Biblioteca Central da Universidade Estadual de 

Londrina, na qual me deparei com um acervo da revista desde sua origem. Apenas cinco 

números do período da pesquisa não encontrei nesta biblioteca, recorrendo-me então a 

Biblioteca Central Municipal de Londrina. Por tratar-se de periódicos, não era permitido 

o empréstimo, assim, a busca pelas reportagens foi feita através da leitura dos índices de 

todas as 133 revistas, para então selecionar os artigos e xerocá-los. 
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Após a leitura dos índices foram selecionados 20 artigos para leitura e 

uma análise mais aprofundada. A partir da primeira leitura das reportagens, percebeu-se 

a necessidade de organizar as informações obtidas na leitura para uma posterior 

consulta. Para  tanto elaboramos três quadros que nos ajudaram na organização do 

dados para a posterior análise. A tabulação e análise dos dados obtidos na pesquisa teve 

como foco o conteúdo tanto textual quanto imagético de cada reportagem. 
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4. RESULTADOS 

 

Considero relevante iniciar as considerações, com a discussão 

realizada por Martins (2002) a respeito do que é considerado inclusão em nossa 

sociedade. O autor aborda que não é possível desvincular o sistema econômico vigente, 

o capitalismo, quando tentamos entender como se dá a inclusão. Tendo em vista um 

sistema que do modo como está posto acaba disseminando exclusões sociais, falar de 

inclusão neste sistema é extremamente complicado, já que a sociedade tende mais para a 

exclusão do que para a inclusão. Ou melhor, dizendo, para constituir-se o sistema 

depende da exclusão que perpetua. 

Martins (2002) em seus estudos nos mostra que todos os problemas da 

sociedade contemporânea são definidos como exclusão social e as soluções que são 

encontradas para estes problemas é a inclusão. E, considerando que a sociedade é 

essencialmente excludente, entende-se que 

 
 A sociedade exclui para incluir, mas incluir de forma precária, 
sustentando modos desumanos de participação. O que significa se 
inserir em um espaço social já existente e essencialmente excludente. 
A inclusão é precária e perversa porque o que se busca é a inserção na 
sociedade que exclui, o que se reivindica é aquilo que produz e 
conforma a sociedade atual (MELETTI, 2010 b, p.8). 

 

Desta feita, com base neste referencial compreende-se que a inclusão 

não rompe com uma condição de exclusão “visto que todos estamos incluídos nas 

relações sociais que reiteram a ordem social vigente” (Meletti, 2010 b, p.9). 

Assim sendo, a literatura especializada dentro desta perspectiva 

(MELLETI, 2011; AMARAL, 1995; BUENO, 2008; GARCIA, 2006), será a base de 

toda a análise que teceremos a seguir. 

O nosso olhar para analisar as reportagens centrou-se em como a 

revista Nova Escola concebe o conceito de inclusão, de deficiência e do trabalho 

pedagógico realizado com estes alunos. Para isto, os resultados encontrados em nossa 

pesquisa serão apresentados em dois focos: texto dos artigos e imagens com suas 

legendas.  Estes não serão divididos por tópicos, pois consideramos que as imagens e os 

textos não estão desvinculados, mas completam-se de forma interdependente para a 

transmissão de seus princípios.   
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Para a elaboração do primeiro quadro levamos em consideração o 

número da revista, ano, título da reportagem, deficiência e um resumo da reportagem. 

Esta organização das reportagens foi essencial para conduzir a nossa análise. O quadro 

ficou organizado conforme o exemplo a seguir: 

Quadro I – Exemplo de dados gerais das reportagens. 

Número Ano   Título  Deficiência  Resumo  

202 2007 Diversidade 

também se 

aprende na pré 

escola 

D. V. e D. A. A reportagem fala que a pré escola é o melhor momento 
para iniciar a inclusão, desta forma o conceito da 
diversidade é difundido cada vez mais. Traz o exemplo 
de uma professora de educação infantil que segundo ela, 
trabalhava para que os seus alunos adquirissem 
autonomia e se integrassem à turma. A partir de dados do 
Censo Escolar a inclusão tem aumentado no ensino 
fundamental, entretanto na educação infantil a freqüência 
ainda é baixa. Citam as legislações que afirmam que 
estudar na escola regular é um direito. Os professores não 
podem dizer-se despreparados, pois há um grande acesso 
à informação para a formação contínua. A reportagem 
traz um quadro com sugestões de atividades para DV e 
DM. 
 

196 2006 A sociedade 

em busca de 

mais 

tolerância. 

D. I. A partir de uma cena exibida numa novela a reportagem 
fala a respeito do preconceito que crianças deficientes 
sofrem, não só por alunos como também por professores 
e funcionários da escola. Muitos pais não aceitam que os 
filhos estudem com deficientes, pois acreditam que o 
ensino pode piorar como também muitos professores 
acreditam que estes alunos não conseguem aprender e 
permitem que estas crianças apenas brinquem em sala. 
Afirmam que ninguém nasce com preconceito, que este é 
adquirido, a intolerância é assimilada e fomentada pela 
sociedade. Para que se combata a intolerância tem que 
aceitar que ela existe e a inclusão ensina a tolerância.  A 
partir de um bom trabalho em equipe, a escola deixa de 
ser um lugar de sofrimento para estes alunos e os 
funcionários adotam posturas conscientes e coerentes. Há 
um quadro com atitudes que o educador que inclui tem. 
 

173 2004 Aparências 

diferentes? 

Talentos 

também 

Geral  A reportagem salienta a necessidade de se trabalhar a 
identidade em turmas de inclusão, exaltando as 
capacidades de cada um. Conhecendo as potencialidades 
dos seus alunos, os professores adquirem condições para 
desafiar os estudantes no que for possível. Traz o 
exemplo de uma professora de EJA que dá a dica de 
mostrar historias de deficientes que foram bem 
sucedidos, para aumentar a auto - estima dos alunos. Há 
um quadro em que uma psicóloga afirma que é 
necessário praticar o respeito e a tolerância para com o 
deficiente. 

(Fonte: elaboração própria) 

No quadro I, a leitura é feita da seguinte forma, como exemplo, 

percebemos que no ano de 2007 um dos artigos selecionados foi o “Diversidade 

também se aprende na pré escola” localizado na revista de número 202, em que a 
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reportagem aborda que a pré escola é o período mais adequado para iniciar a inclusão. 

Neste artigo o enfoque é na deficiência auditiva e visual.  

Conforme conhecíamos com mais afinco o nosso objeto de pesquisa, 

novas tabelas foram organizadas de modo a facilitar o processo da análise. Sendo estas 

com características das imagens e suas legendas, dificuldades apresentadas no processo 

de inclusão e dos procedimentos pedagógicos. Conforme os exemplos a seguir:
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Quadro II - Informações sobre as imagens. 

Nº da 
revista 

Nº de 
imagens 

Deficiência 
 

Característica 
das imagens 

Enunciado 
 

Característica 
das fotos 
 

 
138 

6 1 - paralisia 
cerebral. 
 

- Imagens na 
escola: 5 
- Atividades 
fora de sala: 3 

“ Rhavi em Casimiro de Abreu: trabalho 
integrador da escola atrai pais, como José 
Arnaldo”. 
“ Claudete e alunos na Escola Alberto 
Scheitzer, em São Paulo: atividades lúdicas 
toda terça feira”. 
“ Neuci em ação com a turma: em Bragança 
Paulista: trocando as folgas pelo mestrado na 
Unicamp”. 
“ Tânia, com Natalia, em Belo Horizonte: 
respeito mútuo”. 
“ Mônica e crianças do Mopi, no Rio: debate 
sobre identidade cultural e racial”.   

Preparação2: 3 
Espontâneas: 4 
 

139 10 9: 
Deficiência 
visual:5 
Deficiência 
física:4 

Imagens na 
escola:3 
Sozinho: 2 
Com outros 
alunos em sala: 
1 
Outros 
ambientes:3 

“Esmeralda em 1986 (abaixo) e com o ex-
aluno Reginaldo: ‘ele me ensinou’”. 
“Isaura: a aluna de 1990 (abaixo), agora 
apresenta a filha à ex-diretora)”. 
“ os irmãos Rodrigo e Ricardo: com a mãe, 
há onze anos, e tocando, hoje.” 
“ Sérgio usa a boca para escrever desde 
1990: premio ao concluir o Ensino Médio”.  

Preparação:2 
Espontâneas:6 

152 4 Não Desenho Não. Não. 
165 7 6: 

Síndrome de 
Down:2 
Deficiência 
visual:2 
Deficiência 
Intelectual:1 
Deficiência 
física:1 

Imagens na 
escola:6 
Com amigos 
fora de sala:3 
Sozinho:3 
Imagens que 
não contem 
deficiências: 1 

Não. Preparação:2 
Espontânea:5 

173 1 1: 
deficiência 
Intelectual e 
baixa visão. 

A imagem é 
numa escola de 
EJA. 

“Turma e EJA e a professora Rosangela(de 
óculos, no centro):aprendendo a gostar de 
si”. 

Houve 
preparação. 

182 4 4: 
Paralisia 
cerebral:1 
Def. 
Intlectual:1 
Síndrome de 
Down: 1 
Def. visual:1 

Imagens na 
escola: 4 
Com amigos em 
sala:2 
Com amigos 
fora de sala:1 
Com recursos:1 

“ Grupo solidário: Junior está na 1ª serie da 
Escola Viva, em Cotia SP. A paralisia 
cerebral e a cadeira de rodas não impedem 
que ele esteja com amigos, em uma turma 
regular”. 
“ Junto com a turma: Taila é alfabetizada em 
braile no contraturno, mas aprende os 
conteúdos em sala, com os colegas”. 
“Inclusão sem limites: Nayara yem um 
comprometimento mental severo, mas 
participa de todas as atividades.” 
“ Transformação radical:João (à esquerda), 
não sabia conviver com outras crianças e 
hoje curte rap com seu melhor amigo, 
Renato”.    

Espontâneas:4 

(Fonte: elaboração própria) 

                                                 
2 As fotos que houveram  preparação referem-se aquelas que não são tiradas de modo natural, mas com pose 
fotográfica. 
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Já no quadro II para sua elaboração levamos em consideração o número da 

revista, quantas imagens cada artigo possuía, deste total de imagens quantas eram de 

deficientes discriminando qual a deficiência. Outro detalhe das imagens que observamos 

foram as características destas imagens, destacando quantas imagens eram na escola e destas 

em que local e situação escolar elas foram tiradas (com outros alunos, em atividades fora de 

sala, em atividades em sala de aula, se há recursos, etc.). Destacamos também a transcrição 

das legendas de todas as imagens e por último como esta foto foi tirada, se de modo 

espontâneo ou com preparação. 

Quadro III -  Dificuldades para a inclusão e os procedimentos pedagógicos. 

Nº Dificuldades enfrentadas para a inclusão Procedimentos 
pedagógicos avaliativos. 

123 “Em 1998, quando veio a determinação do governo para incluir os alunos 
especiais nas salas regulares, a reação dos professores foi de pânico: muitos 
só tinham concluído o magistério, as classes eram lotadas (cerca de 30 alunos 
por turma), não havia preparo”. 
“[...] para a classe como um todo: não houve rejeição e o maior problema é 
impedir que as crianças ajudem demais os deficientes”. 
“Fagner resistiu muito ao trabalho com o braile, fato comum entre as pessoas 
que não nascem cegas, mas perdem a visão mais tarde”. 
“[...] vários pais deixaram que matricular seus filhos em escolas normais ao 
saber que eles conviveriam com crianças diferentes”. 
“Rui tem muitas dificuldades; não consegue interpretar ou escrever um texto, 
mas fica lá com todo mundo”. 
” Seu único problema é a aprendizagem do português [...] o mais difícil  foi 
ensinar o significado de palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas”. 
“Quando entrou na escola, há 4 anos, ninguém queria ficar perto dela e quase 
todos faziam piadinha sobre sua condição”. 

Não há. 

138 “ Na época a decisão foi recebida com muita polemica na cidade. ‘o assunto 
era tabu’[...] no fundo achavam que era impossível traze-los para a sala de 
aula”. 
“[...] a principal dificuldade para trabalhar corretamente as diferenças, sejam 
físicas, culturais ou de aprendizagem, ainda é a falta de informação do 
professor”. 

Não há. 

139 “Quando soube que  iria ser professora de um cego, fiquei abalada. Meus 34 
alunos já me traziam problemas suficientes”. 
“O mais difícil é a alfabetização, mas vale a pena constatar o progresso dessas 
crianças”. 
“No inicio fiquei com receio, porque nunca havia tido experiência semelhante 
em 21 anos de magistério”. 
“No principio, quase todos tem algum tipo de repulsa a idéia da inclusão”. 
“[...] o principal obstáculo para a efetiva inclusão dos jovens com 
necessidades especiais esta na expectativa do professor quanto a capacidade 
de aprendizagem deles. É comum que eles vejam o deficiente sensorial, 
aquele com problemas de fala, visão e audição, como deficiente mental (fala 
de uma psicóloga)”> 

Não há 

152 “Ambas encontram-se, de acordo com a professora, defasada na compreensão 
da matemática e de outras disciplinas porque a classe é bem forte ( referindo-
se a síndrome de Down e deficiência visual).” 

“Estimule tanto o trabalho 
individual quanto as 
atividades grupais”. 

(Fonte: elaboração própria) 
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Neste último quadro, discriminamos qual o número da publicação e se em 

no artigo há citação de alguma dificuldade enfrentada no processo de inclusão e também se há 

menção de procedimentos pedagógicos avaliativos para os alunos com deficiência. 

Dentro do período estipulado para a pesquisa, de janeiro de 1997 a junho de 

2010, encontramos um total de 20 artigos condizentes com os critérios de busca. No período 

de 1997, temos um número reduzido de reportagens, sendo que em 1997 e 1998, não há 

nenhuma publicação a respeito. Enquanto que de 1999 a 2004, temos uma reportagem em 

cada ano e em 2005 duas reportagens. A partir de 2006, aumenta-se significativamente o 

número de artigos, sendo que em 2006 há três reportagens, e em 2007 e 2009 uma constante 

de quatro artigos em cada ano, sendo que nos anos de 2006 e 2009 a editora lançou duas 

edições especiais sobre inclusão3. No ano de 2008 não temos nenhum artigo e em 2010 até o 

mês de junho apenas 1. 

Levando em consideração as pesquisas realizadas por Meletti e Bueno (no 

prelo) a respeito dos indicadores educacionais e tendo por “ponto de vista” que as reportagens 

são escritas de acordo com o que a realidade educacional sugere, causa estranhamento, o 

reduzido número de publicações até o ano de 2005, pois de acordo com a pesquisa citada 

 
No período entre 2000 e 2006, verifica-se uma tendência crescente do total 
de matriculas na educação especial, com decréscimos nos anos 
subseqüentes: nesse primeiro subperíodo, com exceção de 2001, o 
crescimento anual sempre superior a 15% [...] na educação especial 
passamos de 382,2 mil para 700,6, ou seja, aumento de 83,3% (MELETTI e 
BUENO, no prelo). 

 

Tendo em vista que no ano de 2008 tivemos: 

 
[...] novas políticas federais estabelecidas pela Política Nacional de 
Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, MEC, 
SEESP, 2008), que priorizou as políticas de inclusão de alunos com 
deficiência no ensino regular (MELETTI e BUENO, no prelo).  

 

E que neste ano e no ano de 2009, houve um aumento no número de 

matrículas na educação especial, surpreende que no ano de 2008 não temos nenhum artigo. 

Considerando-se que a revista tem como objetivo “contribuir para a 

melhoria da qualidade da Educação Básica, produzindo publicações, sites, material 

pedagógico, pesquisas e projetos que auxiliem na capacitação dos professores, gestores e 

                                                 
3 Estas edições especiais não estão incluídas na pesquisa, pois não são distribuídas nas escolas como as edições 
mensais. 
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demais responsáveis pelo processo educacional4”  e por ser uma publicação de fácil acesso é 

discrepante que em meio a grandes mudanças no âmbito educacional, como a inclusão de 

alunos com necessidades especiais, que tendem a causar grandes rupturas e discussões nas 

práticas pedagógicas, são discrepantes que a revista tenha este número baixo de artigos sobre 

o assunto. Todavia, a partir destes artigos encontrados podemos ver como a revista trata do 

referido assunto. 

A revista Nova Escola tem como uma de suas características a utilização de 

muitas imagens. Estas imagens são empregadas como um meio de reforçar o assunto tratado 

na reportagem e também como um chamariz, de modo a atrair o leitor e incitá-lo a ler o 

artigo. Sendo assim, a análise das imagens faz-se pertinente, pois colaborará na compreensão 

da perspectiva de inclusão que a revista sugere. 

Realizamos uma contagem e caracterização das imagens, discriminando se 

havia deficiência, se sim, qual a deficiência e em qual ambiente/contexto das imagens. O 

número total foi de 135 em todos os artigos. Não é possível fazer uma média de 

imagens/artigo, pois o tamanho das reportagens é diferente. 

Destas 135 imagens, 106 são de deficientes sendo: 18 com deficiência 

visual; 8 com deficiência física; 8 com hidrocefalia; 17 com paralisia cerebral; 8 com 

deficiência auditiva; 10 com altas habilidades/superdotação; 4 com surdo-cegueira; 6 com 

deficiência múltipla e; 26 com deficiência intelectual, dentre as quais, 14 são com Síndrome 

de Down. O que chama atenção é o número elevado de alunos com deficiência intelectual, 

pois apenas dois artigos abordam especificamente a deficiência intelectual e nestes dois, 

temos apenas sete imagens da deficiência, logo as outras 17 estão espalhadas em reportagens 

gerais de inclusão, que não falam especificamente da deficiência intelectual. 

Este alto número de imagens de deficiência intelectual coincide com os 

dados da pesquisa de Meletti e Bueno (no prelo), os quais afirmam que “as matrículas de 

alunos com deficiência intelectual compõem a imensa maioria”. 

Desta feita, a deficiência intelectual é a que temos em maior número de 

incluídos no ensino regular e é a que a revista mais expõe em imagens. Assim, devido ao 

grande comprometimento de aprendizagem acarretado por esta deficiência, supõe-se que o 

professor precise de mais informação, mais especificamente, uma maior ênfase quanto aos 

procedimentos pedagógicos. Nas duas reportagens encontradas que abordam a deficiência 

                                                 
4 As citações em itálico referem-se a trechos literais da revista e a fonte refere-se ao autor da reportagem. 
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intelectual (RODRIGUES, 2009; CAVALCANTE, 2006), apenas uma cita algum 

procedimento pedagógico. Como exemplo:  

[...] é ideal que as aulas tenham um início prático e instrumentalizado, [...]o 
ponto de partida deve ser algo que mantenha o aluno atento, como jogos de 
tabuleiro, quebra- cabeças, jogo da memória e imitações de sons ou 
movimentos do professor ou dos colegas (RODRIGUES, 2009,p.93). 
 

Outro ponto que vale à pena considerar desta mesma reportagem é uma 

imagem específica, em que um menino com deficiência intelectual está desenhando e o 

enunciado da imagem é o seguinte: “Concentração: enquanto a turma lê fabulas, Moisés faz 

desenhos sobre o tema para exercitar o foco (RODRIGUES, 2009, p.92)”. 

 

Figura I – Deficiência Intelectual. 

 

                                    

(Fonte: RODRIGUES, Cintia.  Inclusão: Mente estimulada.  Nova Escola; São Paulo; n 223; p.92-94; 
jun.; 2009.) 

 

No decorrer do texto quando apresentam o caso deste aluno da imagem, 

informam que ele possui Síndrome de Down e tem dificuldades de concentração, durante um 

projeto que os alunos escreviam fábulas, ele desenhava e depois com o auxílio da professora 

escrevia palavras chaves e o nome dos personagens. Garcia (2006), nos alerta para o fato de 

que existe uma hierarquia entre os diferentes atendimentos que são ofertados, para a classe 

comum conteúdos básicos, classe comum com necessidades educacionais especiais, 

conteúdos básicos, mas num sentido mais prático e para os de classes e escolas especiais, 

conteúdos básicos que se restringe ao auto cuidado. 
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Esta hierarquização que Garcia (2006) denuncia, mostra-nos que alunos com 

necessidades educacionais especiais muitas vezes tem “um acesso de caráter restrito aos 

conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade (p.306)”. Observando a imagem e 

sua descrição remete-me as políticas educacionais de educação especial que trazem a noção 

de “flexibilidade curricular” e “eliminação de conteúdos básicos do currículo” 

(BRASIL,1998, p.38) e “eliminação de objetivos básicos – quando extrapolam as condições 

do aluno para atingi-lo, temporária ou permanentemente” (BRASIL,1998, p.39), mostra-nos 

que a revista em consonância com as políticas educacionais, elucida os mesmos debates que 

os discursos políticos. 

Considerando que a função da escola, conforme Saviani (2008), é a 

transmissão sistemática dos saberes acumulados pela humanidade, quando vemos estas 

condições de escolarização para os alunos com necessidades especiais educacionais, 

questionamos se a escola tem deixado de cumprir sua função de acordo com o 

comprometimento da deficiência do aluno tornando a escolarização deste alunado 

comprometida.  

Retomando as características das imagens, outra constante é a quantidade de 

imagens que expressam a socialização com outros alunos. Seja em atividades de sala de aula, 

ou em brincadeiras no pátio. Encontramos 48 imagens que referem-se à convivência, estas 

sempre mostram as crianças felizes e sorridentes. 

 

Figura II – Socialização I 

                                      
Fonte: PELLEGRINI, Denise. Inclusão: Juntos, todos aprendem mais. Nova Escola,  São Paulo, n. 201,  p. 46-
49,  abr. 2007. 
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Figura III – Socialização II 

 
Fonte: CAVALCANTE, Meire . A escola que é de todas as crianças. Nova Escola,  São Paulo, n. 182,  p. 40-45, 
mai. 2005. 

 As legendas utilizadas nas imagens também servem para cristalizar este 

conceito de socialização, como exemplo:  

 

Aline e Amanda, as amiguinhas do peito, ajudam Bruna a caminhar, 
estudam na mesma classe, batem papo, fazem fofoca e aprontam as maiores 
brincadeiras. Por sorte, Bruna pode falar à vontade((JOVER, 1999, p.11)  
[...]; Está sendo alfabetizado, mas ainda assim cursa a 7ª serie. [...]não 
consegue interpretar ou escrever um texto, mas fica lá com todo mundo. 
Sempre peço opinião dele e estimulo sua participação, mesmo que seja 
apenas social. [...] seu problema é o conteúdo das matérias: o Rui não vai 
além do que já conseguiu na 1ª série (JOVER, 1999, p.13) 
 

Esta última colocação nos mostra que o objetivo deste aluno na sala não vai 

além da socialização, mostrando como o ensino acaba sendo prejudicado. 

Sabe-se que a socialização destas crianças, que antes permaneciam em 

ambientes segregados, é de extrema importância e que ocorrerá na escola, mas exaltar a 

socialização como o principal objetivo da escolarização de alunos com deficiência não se 

justifica. Em pesquisa realizada (2004), Garcia relata que os grupos de estudiosos que 
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abordam a respeito da inclusão escolar dividem-se em duas correntes, os “inclusionistas” e os 

“inclusionistas totais”, em que 

 
O grupo chamado de “inclusionistas” defende que o objetivo da escola está 
relacionado ao domínio de habilidades e conhecimentos por parte do aluno; 
considera que é preciso manter o “continuum de serviços”; e não acredita 
que a classe comum possa sofrer tantas modificações quanto aquelas que 
seriam necessárias para atender todos os alunos (MENDES, 2002, p. 65). Por 
outro lado, os “inclusionistas totais” consideram que o objetivo de irem 
crianças e jovens com deficiências à escola regular está nas oportunidades 
que esta oferece, tais como fazer amizades e socializar-se, além de promover 
mudanças no pensamento sobre as incapacidades; são contra o “continuum 
de serviços”, defendendo que todos devem ir à classe regular; vislumbram 
que a escola pode ser modificada a ponto de “acomodar todas as dimensões 
da diversidade da espécie humana” (MENDES, 2002, p. 65 apud 
GARCIA,2004,p.45). 

 

Desta feita, entende-se que o conceito de inclusão transmitido pela revista 

encaixa-se no perfil dos “inclusionistas totais”, pois o que mais temos exposto em suas 

imagens e no decorrer dos artigos é a questão da importância da socialização para estes 

indivíduos, e isto é destacado fielmente na forma como expõem suas imagens. Grande parte 

destas imagens, não foram tiradas de forma natural, mas houve todo um preparo fotográfico, 

de modo que as pessoas que compõem a imagem estão em posição de pose para a foto. 

 

Figura IV – Imagem com preparo fotográfico. 

 
Fonte: CAVALCANTE, Meire. Aparências diferentes? Talentos também.  Nova Escola,  São Paulo,  n. 173,  p. 
32-33,  jun./jul.  2004. 

Outra característica dos artigos da revista é deixar claro que a inclusão 

transforma a vida destes sujeitos, e mostra isto a partir de um tom de heroísmo, de vitória, 

como nas frases a seguir: 
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 De menino rebelde e agressivo numa instituição para deficientes visuais a 
aluno aplicado, caprichoso e de bem com a vida... agora numa escola 
regular.[...] Tiago já foi um garoto revoltadíssimo, chutando as coisas, 
rasgando papéis. Não acreditava de jeito nenhum que um dia poderia 
freqüentar uma escola regular. Hoje é um menino risonho, meigo e muito 
interessado em aprender (JOVER, 1999, p. 8). 
 

Com base em Amaral (1998), podemos analisar este posicionamento frente 

à deficiência como um dos estereótipos generalistas os quais, “são empregados por muitos de 

nós na vida cotidiana, pelos meios de comunicação de massa, pela literatura, pelo 

teatro...Refiro-me a um deplorável trio, composto pelos estereótipos de herói, vítimas e vilão 

(p.18)”. Encontramos nos artigos com grande frequência o estereótipo do deficiente como 

herói, aquele sujeito que com sua coragem superou todas as barreiras, vencendo os 

obstáculos. Exemplificando:  

 

Comunicação: Vinicius superou o isolamento e melhorou a interação em 
atividades com imagens e sons (RODRIGUES, 2009,p.94) Transformação 
radical: João, não sabia conviver com outras crianças e hoje curte rap com 
seu melhor amigo Renato (CAVALCANTE, 2005, p. 45). 
 

 Diante destes trechos da revista a crítica que tecemos é a forma como a 

revista enfatiza a superação destes sujeitos mostrando-os como vencedores, não que não haja 

superação ou transformação com a inclusão destes alunos. 

 Em um artigo que aborda a respeito da violência moral e física que sofrem 

estudantes com deficiência (MARTINS, 2009) a orientação que a revista passa aos 

professores como um meio para romper com estas atitudes é a exibição para a turma de filmes 

e livros em que os “personagens com deficiência vivenciam contextos positivos”. 

Relacionando com os conceitos de Amaral (1998), percebemos que uma orientação deste tipo 

dependendo do modo que o professor utilizar o filme ou o livro poderá promover a 

cristalização do estereótipo do deficiente como o herói, a revista poderia ter especificado 

melhor como trabalhar com este tipo de material, como conduzir o processo de discussão de 

modo que não fica restrito apenas a análise de que o deficiente superou os obstáculos.  

Como também, em outros momentos o deficiente passa de vilão a herói, 

sendo o vilão caracterizado como o “coitado”, o “impotente”, 

 
[...] há uma forte tendência em se perceber o significativamente diferente ou 
como herói, ou como vilão, ou como vítima, ou ainda passando de um 



 

39 
 

estereótipo para outro no decorrer de uma determinada seqüência de tempo e 
de acontecimentos (AMARAL, 1998, p.18).  

 

A mesma autora (AMARAL,1998) salienta que existem alguns estereótipos 

que são mais específicos de acordo com a deficiência  

 
[...] encontramos também estereótipos particularizados em relação aos tipos 
de deficiência, como o deficiente físico ser “o revoltado” ou “o gênio 
intelectual”; o cego ser “o isolado” ou “o impaciente”; a pessoa com 
Síndrome de Down ser “a meiguice personificada” (1998, p.18). 

 

 Encontramos também a perpetuação destes estereótipos. Numa reportagem 

que aborda a evolução da educação inclusiva (BENCINI, 2001), temos em destaque a história 

de dois irmãos cegos que apresentam varias habilidades musicais, “[...] a sensibilidade 

musical dos irmãos era evidente e o bom humor, sua marca registrada; [...] a música ainda 

faz parte da vida dos dois que tocam piano, violão e pandeiro (p.38)”. A perpetuação do 

estereótipo não está ligada ao fato da revista registrar que são músicos, mas no tom que a 

reportagem traz exaltando a vocação musical como um meio de minimizar a sua condição de 

deficiente. 

Outro conceito tratado por Amaral (1995) são os mecanismos de defesa, 

termo oriundo da psicanálise, que tem como função manter o “equilíbrio intrapsíquico, 

através da eliminação de uma fonte de insegurança, perigo, tensão ou ansiedade (p.114)”. 

Estes mecanismos de defesa são representados de várias formas como, ataque fuga da questão 

e negação. A negação concretiza-se de três formas: atenuação, compensação e a simulação.  

À medida que detalhamos os artigos foi possível encontrar a negação como 

mecanismo de defesa na forma de compensação 

 
A compensação, que poderia ser uma ferramenta preciosa, se usada per si e 
não para instrumentalizar a negação é a segunda forma. Possui também sua 
concretização verbal e “mas” é a palavra chave: “Deficiente físico mas tão 
inteligente”. Inteligente sim, se for o caso, e deficiente também. Em vez de 
um mas, simplesmente e – a conjunção aditiva é mais valiosa que a 
adversativa (AMARAL,1995,p.116) 
 

O seguinte trecho expressa compensação: “Inclusão sem limites: Nayara 

tem um comprometimento mental severo, mas participa de todas as atividades 

(CAVALCANTE, 2005, p.44)”. A conjunção adversativa mas é usada como uma forma de 

reparar, ou equilibrar algo considerado ruim (a deficiência) e algo bom (realizar todas as 

atividades). No decorrer do texto percebemos a atenuação da condição desta aluna colocando-
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a como uma heroína, pois mesmo com um comprometimento mental grave e com 

comportamentos agressivos, agora tem um carinho impressionante pelos seus educadores e 

colegas e por meio do abraço expressa isto.  Na reportagem também acrescentam que a aluna 

fala pouco, mas o que ela mais gosta é de cantar. Este trecho também tem referencia à ênfase 

na socialização, pois destacam como é o relacionamento da aluna com seus pares e que gosta 

de cantar, mas em momento algum abordam a questão do seu aprendizado. 

Em se tratando do trabalho pedagógico, temos explícito tanto no conteúdo 

textual, quanto no conteúdo imagético a ênfase no instrumento e na técnica. As estratégias 

pedagógicas descritas restringem-se à utilização de recursos que atendam à referida 

necessidade educacional especial. Os recursos que a revista mais apresenta se referem à 

utilização de LIBRAS e Braile. Percebe-se que quanto maior o comprometimento da condição 

da deficiência, mais superficial são os procedimentos descritos.  

A utilização de recursos é essencial para uma melhor apreensão e 

compreensão do conteúdo ensinado, contudo o recurso por si só não abarca a totalidade do 

trabalho pedagógico. Estratégias de ensino específicas de acordo com o alunado, processos 

diferenciados de avaliação conforme a necessidade especifica nada disso encontramos nos 

artigos. 

Quando analisadas as dificuldades que a inclusão gera ou pode gerar, o que 

encontramos em maior número é quanto à reação dos professores e dos alunos frente à 

diferença significativa devido à falta de informação. Demonstradas em forma de pânico, 

receio, repulsa por não saber como lidar com o diferente. Como exemplo:  

 

No início fiquei com receio, porque nunca havia tido experiência semelhante 
em 21 anos de magistério (BENCINI, 2001, p.39);  
Quando não há informação, se torna angustiante para o professor receber 
este aluno e lidar com ele (CAVALCANTE, 2006, p.36);  
[...] a principal dificuldade para trabalhar corretamente as diferenças, 
sejam físicas, culturais ou de aprendizagem, ainda é a falta de informação 
do professor (ANDRADE, 2000, p.40). 
 

 Em apenas três artigos surgiu alguma dificuldade referente ao processo de 

escolarização deste aluno, em que se referem a dificuldades para o ensino de português, 

matemática e a alfabetização em si. Constatamos que com exceção destes três artigos, a 

revista apresenta a inclusão como um processo tranqüilo.        

É perceptível nos artigos a frequente associação do deficiente à infelicidade, 

quando em ambientes segregados, mas que após a sua inclusão no ensino regular sua condição 
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de infeliz passa a ser a de animado, de bem com a vida, vitorioso e cercado de amigos, “e a 

cristalizada hegemonia da concepção de pessoa com deficiência ligada a desvalorização e 

estigma, desde a remota história da (des)humanidade, parece resistir ao tempo 

(D´ANTINO,1998 apud D´ANTINO,2001, p.3)” . O tom utilizado pela revista é de que a 

inclusão é a única coisa que faltava para mudar a condição de vida e o modo como estes 

sujeitos até então foram tratados. É como se a ação de incluir no sistema regular de ensino 

resolvesse o problema no geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar como a Revista Nova 

Escola tem demonstrado o impacto das políticas que inserem mudanças educacionais na 

escolarização da pessoa com deficiência em suas reportagens. Para isso analisamos as suas 

publicações de 1997 a 2010.  

Nossa análise focou-se em como a revista trata a inclusão, a deficiência e os 

procedimentos pedagógicos. Desta feita, percebemos que a inclusão é tratada por este veículo 

de informação como um processo tranquilo que quando cada um realiza o máximo possível 

com total força de vontade, tudo dará certo. Constatamos também a inexistência de artigos 

que apresentem as lacunas existentes na política de inclusão de alunos com deficiência no 

sistema regular de ensino, mais uma vez demonstrando que tudo está perfeito, bastando para 

isso determinação não só do deficiente, como também por parte da escola e de seus 

professores. Estas constatações remetem ao que Bueno (2007) afirmou em sua pesquisa que 

para a Revista Nova Escola tudo pode ser resolvido se cada um fizer a sua parte. A imagem 

que se passa é a de uma escola perfeita que a única coisa que faltava era a inclusão do aluno 

com deficiência. 

Quanto aos procedimentos pedagógicos, há um foco na utilização de 

recursos pedagógicos como o Braile, LIBRAS e placas de comunicação condizendo com o 

que Meletti e Bueno (no prelo) afirmam sobre as políticas brasileiras quando abordam sobre o 

atendimento educacional especializado em que, “reitera-se a visão clínica de que basta 

adquirir com proficiência o Braile ou a língua de sinais para que as dificuldades escolares 

desses alunos sejam atendidas”. Ou conforme Meletti (2010) analisa a impressão é de que “a 

inclusão ocorreria em uma escola sem problemas e que historicamente não se constituiu como 

um espaço excludente, bastando se adequar às necessidades e diversidade de seu alunado” 

(p.17). 

Tratando-se do conceito de deficiência, encontramos vários exemplos de 

que por meio do modo como apresenta suas imagens e das colocações no decorrer dos artigos, 

a deficiência é tratada de modo estereotipado. A cristalização de vários estereótipos utilizados 

no trato à deficiência é extremamente preocupante. Tendo em vista que a revista é dada como 

meio comunicação não só informativo, mas também formativo, encontrar a cristalização de 

estereótipos de uma população historicamente segregada e discriminada, causa uma 

permanência de atitudes no modo como tratar a deficiência que pesquisadores da área lutam 
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para romper. Estereótipos do deficiente como herói, infeliz, revoltado, determinado, dedicado, 

são usados com grande frequência, de modo a sensibilizar o leitor. Bueno (2007) em sua 

pesquisa encontrou também esta utilização de estereótipos na revista quando se refere ao 

professor voluntarioso. 

Outro detalhe é o modo como a Síndrome de Down aparece com grande 

frequência nos artigos, mesmo quando o assunto não é a deficiência em si. A Síndrome de 

Down é tratada como uma imagem emblemática da inclusão e a revista representa isto por 

expor várias imagens e casos de aluno com a Síndrome de Down. E estas imagens de pessoas 

com Síndrome de Down aparecem com frequência em artigos que tratam da inclusão no geral, 

sem especificar nenhuma deficiência. 

Outra característica é a ênfase na socialização, mostrada tanto no conteúdo 

textual quanto no imagético. Esta ênfase é percebida por meio de trechos do texto, das 

legendas das imagens e até das próprias imagens que muitas vezes foram tiradas de modo a 

mostrar um clima de extrema amizade dos alunos com deficiência junto a seus pares. Do 

modo como é enfatizado a socialização é tida como sendo o principal objetivo da 

escolarização destes alunos, deixando em segundo plano a escolarização propriamente dita.   

Deste modo, concluímos com este trabalho que a Revista Nova Escola 

apresenta o conceito de inclusão com ênfase primordial na socialização dos alunos com seus 

pares e que a deficiência é apresentada de modo estereotipado. Tendo em vista que a 

distribuição desta revista é gratuita nas escolas brasileiras e que tem como objetivo preparar e 

qualificar o docente, o conteúdo que este veículo traz acarreta grandes implicações 

pedagógicas.  
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ANEXO A 

Dados gerais das reportagens 

 

Nº Ano  Título  Deficiência  Resumo  

123 1999 Inclusão: 
qualidade 
para todos 

 Geral Todos vão ganhar com a inclusão, tanto os alunos deficientes quanto os 
outros alunos. A reportagem traz vários casos de alunos incluídos que 
obtiveram sucesso após a inclusão. Traz as leis que garantem a inclusão e 
um rápido histórico da deficiência no Brasil. Explica a diferença de 
integração e inclusão e alega que o primeiro passo para a inclusão é a 
sensibilização de todos, o processo não é nada fácil, mas no dia a dia da 
sala de aula pode ser renovado. Há uma tabela do que os estudantes com ou 
sem deficiência aprendem com a inclusão e  histórias de celebridades. 
Afirmam que alguns problemas só se manifestam após a entrada na escola, 
são os distúrbios de aprendizagem e traz uma tabela das características 
destes distúrbios e dicas para lidar com estes alunos. 

138 2000 É hora de 
aceitar e 
valorizar as 
diferenças 

 Geral  A reportagem traz experiências bem sucedidas de como integrar e incluir os 
diversos alunos seja com problemas de aprendizagem, de todas as raças, 
religiões e classes. Traz o caso de uma das primeiras escolas a receber 
alunos especiais e que afirmam que os alunos estão bem integrados à turma, 
muitos familiares praticam trabalhos voluntários para abrir os olhos da 
comunidade. O preconceito ainda é muito comum quando frente às 
diferenças, o professor tem que preparar-se para não agir de modo 
antieducativo. A falta de informação do professor é uma barreira para  lidar 
com as diferenças é preciso conhecimento para lidar com a 
heterogeneidade. Participar de cursos, promover debates, trabalhar sobre 
historias de diferenças com os alunos, são essenciais para aceitar e valorizar 
as diferenças. 

139 2001 Pessoas 
Especiais 

 Geral  Inclusão ainda é um tema polemico para muita gente, pois não é fácil lidar 
com pessoas com dificuldades, alguns sentem algum desconforto ou até 
mesmo repúdio, contudo temos que lutar para a integração destas pessoas. 
A reportagem traz o relato de professores que trabalharam com alunos 
especiais. segue com dados de matriculas nas redes municipais que tem 
crescido, mas ainda há muito por fazer. O ensino especial está num 
momento de transição no Brasil, falta mudança nos projetos pedagógicos. 
Junto com a reportagem há no rodapé uma tabela sobre o histórico da 
deficiência. 

152 

2002 Incluir é 
derrubar 
preconceitos 

 Geral  Plano de aula que contém uma história e em seguida uma atividade de 
reflexão com a turma a respeito da historia com o objetivo de mostrar que 
os seres humanos não são todos iguais, mas temos que respeitar as 
diferenças. 

165 

2003 Inclusão que 
funciona. 

Deficiência 
múltipla 

A reportagem conta o caso de uma escola, no qual a professora de classe 
especial percebendo que seus alunos tinham capacidade para entender 
iniciou um processo de inclusão. O projeto pedagógico foi adaptado, as 
instalações já eram preparadas e a professora criou condições para acabar 
com o preconceito, planejando situações de sensibilização no grupo. 
Montaram um sistema de parceria entre professores e alunos, no qual os 
alunos se revezavam para ajudar os deficientes, houve melhoras nas 
tecnologias assistivas. Desta forma os alunos podem melhorar o contato 
com a diferença. 
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173 

2004 Aparências 
diferentes? 
Talentos 
também 

 Geral  A reportagem salienta a necessidade de se trabalhar a identidade em turmas 
de inclusão, exaltando as capacidades de cada um. Conhecendo as 
potencialidades dos seus alunos, os professores adquirem condições para 
desafiar os estudantes no que for possível. Traz o exemplo de uma 
professora de EJA que dá a dica de mostrar historias de deficientes que 
foram bem sucedidos, para aumentar a auto - estima dos alunos. Há um 
quadro em que uma psicóloga afirma que é necessário praticar o respeito e 
a tolerância para com o deficiente. 

182 

2005 A escola que 
é de todas as 
crianças. 

 Geral  A escola inclusiva proporciona aos alunos que estes aprendam a conviver 
com diferença e tornem-se cidadãos solidários, tolerantes e responsáveis 
pelos outros. Muitas famílias acabam privando este convívio das crianças 
com a diversidade, deixando-os escondidos em casa ou em instituições 
especializadas. A reportagem traz dados do INEP e a legislação brasileira 
para confirmar que a inclusão no BR é irreversível. Citam a confusão que 
há com o termo Ed. Especial e traz vários exemplos de inclusão mostrando 
que a parceria com especialistas é fundamental. Traz um quadro com dicas 
para o professor. 

188 

2005 Uma sala 
confortável e 
inclusiva 

Geral  A reportagem fala da importância de se organizar a sala de aula de modo 
que seja além de confortável, mas segura e acessível a todas as crianças. 
Explica sobre a posição correta dos móveis e traz um mapa de exemplo de 
organização. 

196 

2006 A sociedade 
em busca de 
mais 
tolerância. 

D. I. A partir de uma cena exibida numa novela a reportagem fala a respeito do 
preconceito que crianças deficientes sofrem, não só por alunos como 
também por professores e funcionários da escola. Muitos pais não aceitam 
que os filhos estudem com deficientes, pois acreditam que o ensino pode 
piorar como também muitos professores acreditam que estes alunos não 
conseguem aprender e permitem que estas crianças apenas brinquem em 
sala. Afirmam que ninguém nasce com preconceito, que este é adquirido, a 
intolerância é assimilada e fomentada pela sociedade. Para que se combata 
a intolerância tem que aceitar que ela existe e a inclusão ensina a tolerância.  
A partir de um bom trabalho em equipe, a escola deixa de ser um lugar de 
sofrimento para estes alunos e os funcionários adotam posturas conscientes 
e coerentes. Há um quadro com atitudes que o educador que inclui tem. 

189 

2006 Superdotados 
como 
identificar e 
atender 
alunos tão 
especiais. 

Altas 
Habilidades/ 
superdotação  

Muitos acreditam que superdotados são gênios, entretanto não são e nem 
querem saber sobre tudo. Cada um tem suas habilidades em determinadas 
áreas, a escola tem que reconhecer os talentos de cada um. Na educação 
especial existem programas que identificam e atendem estes alunos. A 
reportagem traz exemplos de um programa de MG, o CEDET, que num 
trabalho em parceria com a escola e profissionais voluntários trabalha com 
estes alunos, ajudando-os a descobrir o que gostam e trabalhar com isso. No 
decorrer da reportagem trazem dicas do que a escola pode fazer para lidar 
com superdotados e traz um quadro de características destas crianças. 

192 2006 Cada um 
aprende de 
um jeito 

D. I. Conforme a lei todas as crianças que estar matriculadas na rede regular de 
ensino os conteúdos devem ser ensinados de modo que todos aprendam. A 
partir disto a reportagem segue com o caso de uma escola em SP, Escola 
Viva, na qual a partir de algumas estratégias como contemplar o conceito 
de inclusão no projeto pedagógico, utilizar os mesmos materiais com todos 
os alunos, adaptação do espaço, alunos auxiliares e também propõem 
seminários de discussões para os pais, de modo a tirar as dúvidas. Desta 
forma os pais aprendem junto com os filhos um comportamento solidário e 
cidadão. 
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202 

2007  Inclusão: 
Diversidade 
também se 
aprende na 
pré escola 

D. V e D. A. A reportagem fala que a pré escola é o melhor momento para iniciar a 
inclusão, desta forma o conceito da diversidade é difundido cada vez mais. 
Traz o exemplo de uma professora de educação infantil que segundo ela, 
trabalhava para que os seus alunos adquirissem autonomia e se integrassem 
à turma. A partir de dados do Censo Escolar a inclusão tem aumentado no 
ensino fundamental, entretanto na educação infantil a frequência ainda é 
baixa. Citam as legislações que afirmam que estudar na escola regular é um 
direito. Os professores não podem dizer-se despreparados, pois há um 
grande acesso à informação para a formação contínua. A reportagem traz 
um quadro com sugestões de atividades para DV e DM. 

201 

2007 Inclusão: 
Juntos, todos 
aprendem 
mais. 

Deficiência 
múltipla 

Tem-se que mudar a escola como um todo para que a inclusão funcione, 
desde medidas arquitetônicas à postura de alunos e funcionários. Fazer a 
matricula destes alunos é apenas um cumprimento à lei, é necessário rever 
posturas e tomar medidas. A direção tem que buscar suporte quando um 
aluno deficiente é matriculado. A escola tem que sofrer uma transformação, 
tanto na avaliação, no currículo e em atitudes. A reportagem traz um quadro 
com cuidados que devem ser tomados com cada deficiência, visual, 
auditiva, física e mental; há uma outra tabela com dados do censo ; 
legislação e um ultimo sobre como obter ajuda. 

208 

2007 Inclusão 
deficiência 
auditiva: O 
fim do 
isolamento 
dos índios 
surdos. 

D. A. As escolas indígenas têm lidado com um grande desafio, muitos alunos 
indígenas matriculados na rede pública tem deficiência auditiva, entretanto 
o MEC não informa estes valores, desta forma fica a critério de cada aldeia 
arrumar um jeito para melhor atender sua comunidade, pois não há 
nenhuma política nacional para atender estes jovens. A família coloca 
barreiras para que estes jovens sejam escolarizados, após vencer esta 
barreira o próximo passo é garantir a aprendizagem. Traz o exemplo de um 
jovem que após entrar na escola tinha que aprender a se comunicar por 
quatro linguagens diferentes, o português, a libras, língua de sinais 
kaingang e o idioma Kaingang. Aborda também sobre a formação de 
professores que tem que ser indígenas. 

206 

2007 Inclusão, só 
com 
aprendizagem
. 

D. V. Não basta apenas incluir para garantir a socialização, é necessário garantir a 
aprendizagem, para isto as redes de ensino devem estruturar-se de formas 
diferentes. Há o exemplo de uma escola em SP com deficientes visuais e 
que conta com o apoio de uma especialista na deficiência durante as 
reuniões semanais. Em outra escola também em SP, uma professora 
percorre uma favela vizinha em busca de deficientes em idade escolar, pois 
alega que muitos pais sentem vergonha de procurar a escola. Estas duas 
escolas recebem apoio de uma rede que foi criada para acompanhar o 
processo de inclusão, em SP, através desta rede muitos professores são 
capacitados. No PR e SC também há boas experiências, pais de crianças 
recebem cursos de libras e braile da prefeitura. No decorrer da reportagem 
há vários exemplos de práticas inclusivas que tem dado certo, todos 
focando o valor de uma boa parceria. 

228 

2009 Inclusão: 
Chega de 
omissão 

Geral  A reportagem aborda a respeito da violência moral e física que sofrem 
estudantes com deficiência, o bullying. A mesma afirma que quando o 
bullying é para com deficientes é mais grave, pois estes podem não ter 
habilidade física e emocional para lidar com estas situações. O que 
impulsiona estas atitudes pode ser a falta de conhecimento e o preconceito. 
Para reverter esta história, ações pedagógicas inclusivas são essenciais. 
Trabalhar sobre o que a deficiência, conscientizar e esclarecer os alunos, de 
modo a erradicar estas reações. A reportagem segue com casos que tiveram 
resultados positivo e traz um quadro com seis soluções práticas.  
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224 

2009 Inclusão: 
Altas 
Habilidades: 
Repletas de 
necessidades 

 Altas 
Habilidades/ 
Superdotação 

Alunos com altas habilidades também precisam de atendimento 
especializado. É necessário romper com os mitos de que eles são gênios e 
que o professor terá menos trabalho. O MEC criou em 2005 um núcleo para 
atender casos de altas habilidades em todos os estados, de modo a qualificar 
o tratamento deste publico. Afirma a reportagem a necessidade de uma 
flexibilização nas aulas e inclusão destes alunos na rede regular de ensino. 
Explicam-se as diferenças dos perfis de superdotados e salienta que mesmo 
que ainda não se tenha certeza se o aluno é superdotado ou não, o professor 
pode estimular o aluno. Há na reportagem três quadros sedo, um sobre onde 
buscar ajuda, outro sobre como identificar e o ultimo dizendo que mau 
comportamento pode ser sinal. 

221 2009 Inclusão: 
Falar com as 
mãos. 

D. A. De acordo com a política do governo federal, deficientes auditivos devem 
ser incluídos em salas regulares com o auxilio de um interprete de libras. 
Professores contam que tiveram que mudar suas metodologias de ensino 
quando passaram a dar aulas também para deficientes auditivos, mas esta 
mudança de metodologia tem que ser policiada para não virar uma aula 
com duas versões, pois a base da inclusão é a integração total entre alunos. 
Salas que possuem deficientes aditivos todos aprendem a falar em libras, o 
professor tem a chance de dar autonomia a estas pessoas quando um 
deficiente auditivo aprende a escrever. 

223 2009 Inclusão: 
Mente 
estimulada. 

D. I. A inclusão de alunos com deficiência intelectual parece ser a mais 
complexa, pois ao contrario das outras deficiências, visual, auditiva e física, 
que possuem adaptações, para o deficiente intelectual é necessário 
desenvolver formas criativas para auxiliá-los. A reportagem segue falando 
de como tem que ser a organização da sala, das atividades, como tem que 
iniciar a aula. Traz o exemplo de escolas que mudaram as praticas para 
incluir este aluno e traz um quadro explicando o que é a deficiência 
intelectual. 

231 2010 Inclusão: 
apoio para 
aprender. 

 Geral  Alunos com deficiência precisam desenvolver habilidades para participar 
das aulas, para isto o AEE é um aliado. O AEE ocorre no horário contra 
turno nas salas de recursos. O atendimento nesta sala não é clínico nem 
reforço escolar, nestas salas os alunos aprendem a desenvolver habilidades 
que facilitem o aprendizado, como o braile, libras, jogos pedagógicos, 
prancheta de figuras. O desenvolvimento destas habilidades é de extrema 
importância para que os alunos não se sintam excluídos. As atividades da 
sala de recursos são planejadas junto com o professor da sala regular, que 
identifica as necessidades de seus alunos e a evolução deste aluno. Existem 
dois modelos de AEE, uma sala para todas as deficiências ou especializada 
numa só, mas isso vai de acordo com a demanda da escola. 
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ANEXO B 

Informações sobre as imagens 

Nº da 
revista 

Nº de 
imagens 

Deficiência  
 

Característica das 
imagens 
 

Enunciado  Característica 
das fotos 

123 45 40: 
 Hidrocefalia: 
8 
Cegueira: 2 
Surdo-
cegueira:4 
Surdez: 1 
Paralisia 
cerebral: 15 
Síndrome de 
Down: 7 
Espinha 
bífida: 2 
Deficiência 
mental: 1 

Imagens na escola: 33 
Sozinho: 10 
Acompanhado de 
amigos, na sala: 9 
Acompanhado de 
amigos, no pátio: 7 
Com a professora em 
sala: 4 
Outros ambientes: 5 
Com recursos: 6 

“De menino rebelde e 
agressivo numa instituição 
para deficientes visuais a 
aluno aplicado, caprichoso e 
de bem com a vida... agora 
numa escola regular.” 
“Cristina e Tiago 
comemoram o fim do jogo e 
o menino volta à lição de 
casa”. 
“O garoto é um craque na 
leitura em braile”. 
“Em Jundiaí, onde mora, 
Bruna faz fisioterapia, 
hidroginástica, terapia 
ocupacional e psicoterapia, 
alem de ir à escola. Todas 
essas idas e vindas exigem 
da família um preparo 
olímpico, que envolve os 
pais, o irmão Diego e a Irma 
Bianca”. 
“Sensores ligados a um 
computador analisam todos 
os movimentos musculares 
indicando o tipo de correção 
cirúrgica necessária”. 
“Márcia Candido Lima, 
professora e pedagoga, é 
pós-graduada em educação 
especial”. 
“Caça palavras de Bruna (à 
esquerda) e o de um colega 
sem deficiência. Esse 
resultado é fruto de muita 
luta”. 
“Aline e Amanda, as 
amiguinhas do peito, ajudam 
Bruna a caminhar, estudam 
na mesma classe, batem 
papo, fazem fofoca e 
aprontam as maiores 
brincadeiras. Por sorte, 
Bruna pode falar à vontade”. 
“Ela só completou a 4ª serie 
aos 18 anos, mas nunca 
perdeu o animo”. 
“O apoio e o carinho da 
família foram essenciais 
para a alegria e 
determinação - sua marca 
registrada”. 

Preparadas: 7 
Espontâneas: 
26 
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“Incluída em sala regular na 
3ª serie, Elizangela é uma 
das alunas mais aplicadas da 
escola: adora português e 
ciências”. 
“Carmen e Paulo, pais de 
Marina, portadora de 
síndrome de Down e de um 
menino normal, são 
testemunhas de que a 
inclusão é ótima para todos”. 
“O auxilio nas atividades e o 
carinho de todos fazem 
Marina aprender mais”. 
“Mesmo com grave 
deficiência mental, Rui 
participa do teatro dos mais 
velhos. Vitor Fernio é seu 
amigo inseparável”. 
“Gabriele e Emanuelle não 
ouvem, mas se comunicam 
muito bem e exercitam a voz 
para falar”. 
“A professora Itaciara em 
sala regular, com Gabriela e 
Viccenzo, ambos surdos”. 
“A escola abriga todo tipo 
de deficiência e já tem até 
treinamento em computador 
que emite sons para 
deficientes visuais”. 
“Após ter seu problema 
esclarecido em classe, 
Fabiana fez amigos e virou 
centro das atenções”. 
“Thomas Edson, inventor da 
lâmpada”. 
“Tom Cruise, problemas de 
leitura”. 
“Agatha Christie: escrita 
difícil”. 
“Cher: disléxica e vencedora 
do Oscar”. 
“Maria Elza Andrade e seu 
neto”.  
  

138 7 1: 
 paralisia 
cerebral. 
 

Imagens na escola: 5 
Trabalho 
voluntario/Atividades 
fora de sala: 3 

“Rhavi em Casimiro de 
Abreu: trabalho integrador 
da escola atrai pais, como 
José Arnaldo”. 
“Claudete e alunos na 
Escola Alberto Scheitzer, 
em São Paulo: atividades 
lúdicas toda terça feira”. 
“ Neuci em ação com a 
turma: em Bragança 
Paulista: trocando as folgas 
pelo mestrado na Unicamp”. 
“Tânia, com Natalia, em 
Belo Horizonte: respeito 

Preparadas: 3 
Espontâneas: 4 
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mútuo”. 
“Mônica e crianças do Mopi, 
no Rio: debate sobre 
identidade cultural e racial”.   

139 10 9: 
Deficiência 
visual: 5 
Deficiência 
física: 4 

Imagens na escola: 3 
Sozinho: 2 
Com outros alunos em 
sala: 1 
Outros ambientes: 3 

“Esmeralda em 1986 
(abaixo) e com o ex-aluno 
Reginaldo: ‘ele me 
ensinou’”. 
“Isaura: a aluna de 1990 
(abaixo), agora apresenta a 
filha à ex-diretora)”. 
“os irmãos Rodrigo e 
Ricardo: com a mãe, há onze 
anos, e tocando, hoje.” 
“Sérgio usa a boca para 
escrever desde 1990: premio 
ao concluir o Ensino 
Médio”.  

Preparadas: 2 
Espontâneas: 6 

152 4 Não Todas as imagens de 
figurinhas desenhadas 

Não. Não. 

165 7  6: 
Síndrome de 
Down:2 
Deficiência 
visual: 2 
Deficiência 
mental: 1 
Deficiência 
física: 1 

Imagens na escola:6 
Com amigos fora de 
sala: 3 
Sozinho: 3 
Imagens que não 
contem deficiências: 1 

Não. Preparadas: 2 
Espontânea: 5 

173 1 1: 
deficiência 
mental e baixa 
visão. 

A imagem é numa 
escola de EJA. 

“Turma e EJA e a professora 
Rosangela (de óculos, no 
centro): aprendendo a gostar 
de si”. 

Preparada: 1 

182 4 4: 
Paralisia 
cerebral: 1 
Def. mental: 1 
Síndrome de 
Down: 1 
Def. visual: 1 

Imagens na escola: 4 
Com amigos em sala: 2 
Com amigos fora de 
sala: 1 
Com recursos: 1 

“Grupo solidário: Junior está 
na 1ª serie da Escola Viva, 
em Cotia SP. A paralisia 
cerebral e a cadeira de rodas 
não impedem que ele esteja 
com amigos, em uma turma 
regular”. 
“Junto com a turma: Taila é 
alfabetizada em braile no 
contra turno, mas aprende os 
conteúdos em sala, com os 
colegas”. 
“Inclusão sem limites: 
Nayara yem um 
comprometimento mental 
severo, mas participa de 
todas as atividades.” 
“Transformação radical: 
João (à esquerda), não sabia 
conviver com outras 
crianças e hoje curte rap 
com seu melhor amigo, 
Renato”.    

Espontâneas: 4 

196 2 2: 
Síndrome de 
Down. 

Imagem em ambientes 
não escolares: 2 (no 
parque). 

“A pequena Joana com a 
mãe (à esq.), e com Regina 
Duarte na novela Paginas da 

Preparadas: 2 
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Vida, em que interpreta 
Clara: lutando contra o 
preconceito na vida real e na 
ficção”. 

189 8 8: 
Superdotados 

Na escola: 2 
Outros ambientes: 6 em 
todas estas imagens eles 
estão com pessoas mais 
velhas.  

“Amor pela natureza: 
Mateus Braz, 13 anos, é 
querido pelos colegas, bom 
aluno e escolheu as plantas 
como tema de estudo”. 
“Artesanato: Pedro Portugal 
Torrentino, 12 anos, sempre 
foi fera nos desenhos. Hoje 
ele aprimora suas técnicas 
com aulas paralelas.” 
“Cuidado com vidas: 
Janaina Emerenciana 
Rezende Sales, 12 anos, 
cuida de animais e sabe bem 
a função social do 
veterinário.” 
“Que delicia: Delubio de 
Carvalho Salvati, 11 anos, 
gosta de descobrir como os 
alimentos agem no nosso 
organismo.” 
“De olho no universo: 
Marcos Paulo coelho, 16 
anos, é craque em física e se 
encanta ao explorar o mundo 
da astronomia.” 
“No laboratório: Alyne 
Ferreira Costa, 15 anos, 
alimenta a paixão pela 
química com a técnica de 
manipulação de alimentos.” 
“Como qualquer um: Felipe 
Donizzete de Carvalho, 15 
anos, assiste às aulas 
regulares, estuda para as 
provas, tem amigos... mas 
para explorar suas 
capacidades, o estudante vai 
toda semana às aulas de 
química, ministradas em 
uma universidade.”   

Preparadas: 4 
Espontâneas: 4 

192 6  5. 
Def. mental 

Na escola: 5 
Acompanhado de outros 
alunos: 5 
Imagens que não 
contem deficiência: 1 
(portfólio) imagem com 
recurso: 1 

“Cor no material: crianças e 
jovens com deficiência 
mental geralmente tem 
dificuldade de se concentrar 
por muito tempo. Para 
prender a atenção delas, são 
recomendadas atividades 
dinâmicas e que envolvam 
muitas cores. Leila 
Splendore, coordenadora de 
Matemática da Escola Viva. 
Tem uma estratégia simples: 
usar gizes coloridos ao 
escrever no quadro e dar 
lápis de cor e canetinhas 

Espontâneas: 6 
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para os alunos fazerem 
registros nos cadernos. Ela 
também cria jogos com 
tabuleiros bem coloridos em 
que utiliza elementos do 
cotidiano da turma: números 
de duas casas, que podem 
ser relacionados com a idade 
dos alunos e papeis 
representando cédulas de 
real”. 
“Trabalho em grupo: a 
criança com def. mental 
deve ser solicitada a 
participar de todos os 
projetos junto com a turma. 
Na escola prof. Francisco 
Weller, a professora da 2ª 
serie Joice Mallman 
organiza as crianças sempre 
em grupos, para estimular a 
colaboração entre todos e 
integrar Bianca Amado 
Farias, 8 anos. Na hora de 
produzir um jornal sobre o 
Morro Reuter, o município 
gaucho onde mora, ela 
ajudou a escrever os textos e 
também a fazer as 
ilustrações, tudo com muito 
capricho”. 
“Portfólio exibe os avanços: 
fazer um portfólio com as 
produções da garotada 
durante sua permanência na 
escola é fundamental para 
ajudar a acompanhar o 
progresso de cada um e 
planejar novas intervenções. 
No caso das crianças com 
deficiência mental. Esse 
recurso mostra que elas 
também avançam o que é 
animador para seus 
professores. Em 2003, 
Diogo, aluno da 8ª serie da 
Escola Viva, escrevia uma 
letra em cada pagina do 
caderno. Agora, ele já assina 
o nome, usa números e 
escreve algumas palavras 
com varias letras”. 
“Hora do faz de conta a 
professora Joice sempre 
sugere às crianças inventar 
as próprias brincadeiras. 
Nada esta pronto: elas tem 
de usar, por exemplo, 
almofadas, bexigas, 
fantasias, tecidos e papeis. 
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No inicio de 2005, quando 
entrou na escola, Bianca 
apenas observava as 
atividades. Com insistência 
dos coleguinhas, ela hoje 
participa sorridente, e 
escolhe as roupas que quer 
vestir. Brinca de princesa e, 
ao final, senta em roda com 
os colegas e a professora 
para contar o que fez. A 
garota já participa da 
fantasia dos amigos e ensaia 
as próprias”. 
“Os cinco sentidos: utilizar 
materiais com diferentes 
texturas, estimular o olfato 
dos alunos e fazê-los aguçar 
os ouvidos são estratégias 
valiosas. Para divertir a 
turma do 1º ano do Ensino 
Fundamental e prender a 
atenção de Clayton Deutsche 
(segurando o livro), 10 anos, 
a professora Juliana 
Zimmer, da escola Professor 
Francisco Weller, inicia as 
aulas com dança e canto. Na 
hora da leitura, ela pede que 
as crianças façam gestos e 
produzam sons relacionados 
ao enredo”. 
“Atividade manual: quando 
um aluno termina a 
atividade antes dos colegas, 
pode começar tumultuar a 
aula ou tirar a concentração 
dos demais. A criança com 
def. mental não é diferente. 
Ela muitas vezes perde o 
interesse pelas tarefas. Por 
isso, é importante sempre 
deixar na sala de materiais 
de artes para que todos 
possam colar pintar, 
desenhar, moldar ou bordar 
no tempo livre. Essas 
atividades ajudam também a 
melhorar a concentração dos 
alunos com deficiência. No 
contato com a arte Valentina 
Chaluleu, 15 anos, aluna da 
7ª serie da Escola Viva, 
aprimora a concentração e 
demonstra interesse pelas 
tarefas”.   

202 5 5: 
Def. auditiva: 
2 
Baixa visão: 3 

Na escola: 5 
Acompanhado de outros 
alunos: 4 
Com recursos: 2 

“Nicolas e o amigo Peterson, 
atentos ao cartaz produzido 
por Maria Neuza: ensino de 
libras para todos.” 

Espontâneas: 5 
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Sozinho: 1 “Mariana e a turma na roda 
de leitura com Neusa: a 
baixa visão não impede a 
participação da garota.” 
“Alfabeto móvel (à esq.) e 
instrumentos musicais: 
estimulo ao tato e a 
audição.” 
“Hora do conto: o burro 
mostrado na ilustração é 
representado em libras.” 

201 7  6: 
Deficiência 
múltipla 

Na escola: 6 
Acompanhado de outros 
alunos em sala de aula: 
1 
Acompanhado da 
professora em sala de 
aula: 3 
 
Acompanhado de 
amigos no pátio: 2 
Com recursos: 2 

“Recepção calorosa: Jurema 
apresenta Jose Henrique, 
Rafael, Evandro, Mailson, 
Aurilene e Bruno aos 
colegas.” 
“Recreio coletivo: no inicio 
do ano, a turma de Jurema 
ficava o tempo todo na 
classe especial e não se 
relacionava com o restante 
dos alunos. Ate o recreio era 
um horário exclusivo, o que 
deixava todos chateados. 
Para iniciar o processo de 
inclusão ela sugeriu lanchar 
com os demais. Assim, eles 
começaram a conhecer 
gente”. 
“Oficinas de arte: como 
forma de ampliar a ponte 
com a escola, a professora 
ofereceu oficinas de 
artesanato, dança e teatro em 
sua sala, com a ajuda das 
mães grandes parceiras. Os 
interessados podiam se 
inscrever e participar das 
aulas, na hora do intervalo, e 
aprender ao mesmo tempo 
que os adolescentes com 
deficiência”. 
“Tudo sobre os amigos: a 
equipe pedagógica foi se 
envolvendo no processo de 
inclusão. Aline Angélica 
Lima Nonato, que leciona 
Língua Portuguesa, propôs 
as 6ª series um projeto sobre 
biografias em que os 
retratados eram os alunos da 
classe especial. As 
entrevistas sobre família, 
gostos e passatempos 
viraram cartazes, que 
serviram de base para a 
apresentação formal dos 
jovens”. 
“Rodízio de tutores: para 
facilitar a adaptação dos seis 

Espontâneas: 6 
Preparadas: 1 
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estudantes nas turmas 
regulares (e também o 
trabalho dos professores que 
os receberam), Jurema criou 
um sistema de monitoria. 
Por meio de um rodízio, um 
aluno se responsabilizava 
diariamente por acompanhar 
um doa colegas, empurrando 
a cadeira de rodas e 
auxiliando nas atividades”. 
  “Nas salas regulares: sem 
formação especifica para 
trabalhar com alunos com 
deficiência, mas com o 
auxilio de Jurema, os 
professores encamparam a 
idéia de inclusão e 
começaram a adaptar as 
atividades. Nas aulas de 
matemática, os exercícios 
eram facilitados pelo uso de 
materiais alternativos, como 
números ampliados e um 
quadro imantado”. 
“Atenção especial: depois do 
intervalo, o grupo voltava 
para a classe especial, que 
passou a ser usada como sala 
de recursos. Jurema 
auxiliava todos na 
alfabetização e dava reforço 
em outras disciplinas. Alem 
disso desenvolvia materiais, 
como jogos de tabuleiro, e 
trabalhava com placas de 
comunicação alternativa, 
que facilitam a interação e a 
aprendizagem”. 

208 3 2: def. 
auditiva 

Sozinho: 1 
Em atividade com 
outros alunos Em sala 
de aula: 1 
 

“Não há silêncio, Amarildo 
é surdo e se comunica na 
escola por meio de quatro 
linguagens diferentes”. 
“Muitas linguagens, a 
professora Sonimara com a 
ajuda de um instrutor de 
libras, da aula em escola da 
aldeia.” 
“Formação em LIBRAS: 
professores de escolas 
indígenas de Dourados 
aprendem como se 
comunicar em LIBRAS”.   

Espontânea: 2 
Preparadas: 1 

228 2 Não  Imagens sem 
deficiências: 2 
(as duas Imagens são de 
salas de aula, porém o 
foco esta nas 
professoras, os alunos 
estão borrados.) 

“Santo remédio: a professora 
Maria de Lurdes falou com 
toda turma sobre a 
deficiência de um colega.” 
“Passei a adiantar para o 
José, em cada aula, o 
conteúdo que seria ensinado 

Preparadas: 2 



 

61 
 

na seguinte. Assim ele 
descobria antes o que ia 
aprender.” 

224 2 2: altas 
habilidades 

Fotos na escola: 2 
Acompanhado de outros 
alunos em sala: 2 

“Atenção ao cubo: Beatriz, 
Laura Helena e Daniele são 
alunas de Lucyana, em 
Brasília, e exigem muito 
mais dela”. 
“Interesse específico: antes 
disperso, hoje Guilherme 
usa seu dote nas artes para 
ilustrar explicações 
coletivas”.    

Espontânea: 1 
Preparada: 1 

206 8 6: 
Def.visual: 2 
Síndrome de 
Down: 2 
Def. auditiva: 
1 
Def. mental: 1 

Na escola: 4 
Acompanhado de outros 
alunos: 2 
Acompanhado da prof. 
em sala: 1 
Sozinho: 2 
Com recursos: 4 

“Na EMEF João XXIII, em 
São Paulo, Karina Souza usa 
um globo em alto relevo e 
com os nomes dos 
continentes escritos em 
braile: mais fácil para 
localizar tudo”. 
“Eduardo Ribeiro tem baixa 
visão e se senta sempre na 
primeira fila, ao lado da 
colega Gabriele Silva, que 
atua como sua assistente na 
1ª serie da EMEF João 
XXIII: juntos, eles 
desenvolvem melhor as 
atividades de leitura e 
escrita.” 
“Bruna Araújo disputa o 
jogo do alfabeto com a 
professora Maria Stella 
Galvão na EMEF Viana 
Moog: a menina já sabe que, 
quanto mais pontos tirar no 
dado, melhor.” 
“A instrutora Rosely 
Oliveira ensina libras para 
Heloísa Duarte e para a 
aluna Caroline Gomes na 
EM Cornélio Vaz de Melo. 
Depois, a professora usa 
também as mãos para contar 
historias dentro da sala.” 
 “Um computador adaptado 
e o apoio permanente de 
Cristine Ritter garantem que 
Everton Ozório freqüente a 
sala regular no Colégio 
Estadual Neusa Domit: 
recursos e infra estrutura a 
serviço de uma educação 
com mais qualidade para 
todos.” 
“A parceria bem afinada 
entre as professoras Teófila 
Silva e Fabiana Dutra 
permite que os alunos da 
EM união avancem de forma 

Espontâneas: 7 
Preparadas: 1 
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segura: Caroline Passos tem 
síndrome de Down e esta 
alfabética”. 

221 3 2: Def. 
auditivo 

Na escola: 2 
Acompanhado de outros 
alunos na sala: 1 
Acompanhado de outros 
alunos no pátio: 1 
Com recursos: 1 

“Objetos variados ajudam a 
ensinar: a professora Silvana 
Maria, de Florianópolis, 
levou um susto quando 
soube que receberia quatro 
alunos surdos. Hoje, ela não 
só ensina para os estudantes 
com deficiência como 
também aplica parte da 
metodologia diferenciada, 
enriquecida por materiais 
diversos, nas salas só com 
ouvintes. ‘ as dificuldades 
dos outros meninos são 
iguais. Apenas achei mais 
uma forma de resolvê-las’”. 
“LIBRAS também para 
quem escuta: Na EM São 
Judas Tadeu, em Irara, a 128 
quilômetros de Salvador, as 
aulas oferecidas pelos 
tradutores eram anunciadas 
nos corredores para que os 
estudantes e docentes 
pudessem se organizar e 
participar. A adesão foi 
grande. ‘Vinham professores 
e alunos. Às vezes, também 
um porteiro ou o diretor’, 
conta a interprete Edma 
Oliveira dos Santos. Hoje, é 
comum ver os alunos surdos 
e ouvintes conversando 
normalmente no pátio”.  

Espontâneas: 3 

223 3 2: 
Def. mental: 2 

Na escola: 2 
Atividades em sala na 
sala de aula/ em 
atividade: 2 

“Concentração: enquanto a 
turma lê fábulas, Moisés faz 
desenhos sobre o tema para 
exercitar o foco”. 
“Significado: na sala de 
recursos, elaboração de livro 
sobre a vida dos alunos deu 
sentido à escrita”. 
“Comunicação: Vinicius 
superou o isolamento e 
melhorou a interação em 
atividades com imagens e 
sons”. 

Espontânea: 3 

231 6 1: def. visual. Na sala de recursos com 
a professora: 1 
Imagens de recursos: 5 

“Leituras no tato: o tabuleiro 
com letras móveis em braile 
ajuda os alunos com 
deficiência visual na 
alfabetização’. 
“Raciocínio em ação: o uso 
de quebra cabeças aguça a 
memória dos estudantes com 
deficiência intelectual”. 
“Avançar sempre: com o 

Espontânea: 6 
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quadro especial, alunos 
ensaiam os primeiros passos 
na leitura em braile”. 
“Nova habilidade: usando 
talheres adaptados, 
estudantes com deficiência 
física ganham autonomia”. 
“Hora de contar: alunos com 
deficiência intelectual 
estudam numeração 
associando placas a faces do 
dado”. 
“Falar com as mãos: 
aprender libras é uma das 
principais atividades de AEE 
para alunos com deficiência 
auditiva”. 
 

188 2 2 
Def. físico: 1 
Def. visual: 1 

Na sala de aula em 
atividade com outros 
alunos: 1 
Fora da sala: 1 

Todas as descrições da 
imagem referem-se a cada 
detalhe que há na sala 
“confortável e inclusiva”. 

Espontânea: 1 
Desenho: 1 
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ANEXO C 

Dificuldades para a inclusão e os procedimentos pedagógicos 

 

Nº Dificuldades enfrentadas para a 
inclusão 

Procedimentos pedagógicos avaliativos 

123 “Em 1998, quando veio a 
determinação do governo para 
incluir os alunos especiais nas 
salas regulares, a reação dos 
professores foi de pânico: muitos 
só tinham concluído o magistério, 
as classes eram lotadas (cerca de 
30 alunos por turma), não havia 
preparo”. 
“[...] para a classe como um todo: 
não houve rejeição e o maior 
problema é impedir que as crianças 
ajudem demais os deficientes”. 
“Fagner resistiu muito ao trabalho 
com o braile, fato comum entre as 
pessoas que não nascem cegas, 
mas perdem a visão mais tarde”. 
“[...] vários pais deixaram que 
matricular seus filhos em escolas 
normais ao saber que eles 
conviveriam com crianças 
diferentes”. 
“Rui tem muitas dificuldades; não 
consegue interpretar ou escrever 
um texto, mas fica lá com todo 
mundo”. 
“Seu único problema é a 
aprendizagem do português [...] o 
mais difícil foi ensinar o 
significado de palavras oxítonas, 
paroxítonas e proparoxítonas”. 
“Quando entrou na escola, há 4 
anos, ninguém queria ficar perto 
dela e quase todos faziam piadinha 
sobre sua condição”. 

Não há. 

138 “ Na época a decisão foi recebida 
com muita polemica na cidade. ‘o 
assunto era tabu’[...] no fundo 
achavam que era impossível traze-
los para a sala de aula”. 
“[...] a principal dificuldade para 
trabalhar corretamente as 
diferenças, sejam físicas, culturais 
ou de aprendizagem, ainda é a falta 
de informação do professor”. 

Não há. 

139 “Quando soube que  iria ser 
professora de um cego, fiquei 
abalada. Meus 34 alunos já me 
traziam problemas suficientes”. 
“O mais difícil é a alfabetização, 

Não há 
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mas vale a pena constatar o 
progresso dessas crianças”. 
“No inicio fiquei com receio, 
porque nunca havia tido 
experiência semelhante em 21 anos 
de magistério”. 
“No principio, quase todos tem 
algum tipo de repulsa a idéia da 
inclusão”. 
“[...] o principal obstáculo para a 
efetiva inclusão dos jovens com 
necessidades especiais esta na 
expectativa do professor quanto a 
capacidade de aprendizagem deles. 
É comum que eles vejam o 
deficiente sensorial, aquele com 
problemas de fala, visão e audição, 
como deficiente mental (fala de 
uma psicóloga)”> 

152 “Ambas encontram-se, de acordo 
com a professora, defasada na 
compreensão da matemática e de 
outras disciplinas porque a classe é 
bem forte ( referindo-se a 
síndrome de Down e deficiência 
visual).” 

“Estimule tanto o trabalho individual quanto as atividades grupais”. 

165 “É difícil encontrar pessoas que 
afirmem estar preparados para 
receber em classe um estudante 
deficiente. A inclusão é um 
processo cheio de imprevistos, sem 
fórmulas prontas e que exige 
aperfeiçoamento constante”. 
“O problema não estava nela, mas 
no meu jeito de dar aula”. 

“Garante que ele possa ver do lugar onde estiver sentado, seus 
lábios. Ou seja, nunca fale de costas para a classe”. 
“Use representações gráficas para introduzir conceitos novos”. 
“Substitua explicações com gestos por atividades em que o 
deficiente se movimente. Por exemplo, forme uma roda para a 
criançada para explicar o movimento de translação da terra”. 
“Avalie a criança pelo progresso individual e com base em seus 
talentos e suas habilidades naturais, sem compará-lo com a turma”.  

173 “[...] devido à falta de informação 
e o preconceito, todos os 
envolvidos passam por 
dificuldades. O deficiente sente-se 
excluído porque o tratam como 
incapaz. Os pais, por sua vez, 
infantilizam ou superprotegem os 
filhos. E o professor que recebe 
um aluno com esse histórico teme 
fracassar na tentativa de integrá-lo 
a sociedade, principalmente se não 
tiver orientação sistematizada”. 

Não há. 

182 “No inicio foi difícil. Ela tirava a 
roupa, tinha medo de estranhos e 
era agressiva”. 
“Ao entrar em contato com outras 
crianças, teve dificuldades de se 
socializar, não entrava na sala, era 
agressivo e xingava”, 

“Antes das aulas, passo para Geisa os materiais que usarei. Ela 
transcreve tudo em braile e elabora materiais que ajudam a 
compreensão do conteúdo pelo toque”.  

188 Não há. Não há. 
189 “Muitas vezes Marcos extrapolava 

minha área de atuação fazendo 
perguntas sobre engenharia ou 
astronomia. Não me sentia 

Não há. 



 

66 
 

segura”. 
192 “Outra preocupação constante dos 

professores é pedir que esses 
alunos escrevam, não importa 
como ou o quê”. 

“Para alcançá-los é necessário respeitar o ritmo e os limites de cada 
aluno e propor as mesmas atividades a toda a turma  - incluindo os 
estudantes que tem deficiências como síndrome de Down, síndrome 
de Williams e autismo.” 

196 “alguns diretores e professores 
acreditam que estudantes com 
deficiência não conseguem 
aprender e em classe, devem 
apenas brincar ou passar o tempo”. 
“quando não há informação, se 
torna angustiante para o professor 
receber este aluno e lidar com ele”. 

Não. 

201 “no inicio a presença dos jovens 
causou estranheza. Os outros não 
estavam acostumados a conviver 
com colegas que tinham 
deficiência e mal deram atenção a 
eles”. 

Não. 

202 “É natural que os professores se 
assustem diante da nova situação”. 

“[...] imprimir textos em braile e desenhos em alto relevo ou ensinar 
libras a estudantes e professores”. 
“[...] para que acompanhasse os detalhes da trama, ela descrevia as 
figuras”. 
 

206 “No início não sabíamos mesmo o 
que fazer e não temos vergonha de 
confessar isso”. 

“Anilda procurou até encontrar um globo em alto relevo. Em 
seguida, colou pequenas placas com os nomes dos continentes em 
braile e delimitou a linha do Equador com um barbante”. 
“[...] provas orais também passaram a fazer parte da rotina”. 
“[...] jogo alfabeto, um jogo de percurso em que os participantes 
avançam ou retrocedem conforme o resultado dos dados. [...] ao 
parar em letras que já conhece, ela balbucia pelo menos três 
palavras com essa inicial”. 
“num trabalho em grupo, enquanto os colegas escreviam o que 
haviam pesquisado e discutido, Samuel ficou responsável por fazer 
a pesquisa de imagens para produzir um cartaz”. 
“Teófila acompanha a evolução de seus conhecimentos pela 
oralidade. Para registrar os avanços e, assim planejar corretamente a 
continuidade do trabalho, regente e especialista decidiram captar 
esses momentos com um gravador”. 

208 “Foi muito difícil estabelecer uma 
comunicação mínima com os 
estudantes no inicio do processo”. 
“Sem uma política nacional para 
atende-los, cada comunidade 
encontra suas próprias soluções 
para levar esses estudantes a 
avançar na aprendizagem”. 
“imagine a dificuldade enfrentada 
por seus professores para se 
comunicar com ele”. 

Não. 

221 “Tomei um susto. Nunca tinha 
passado por isso e pensei: será que 
posso?” 
 

“A maior mudança foi deixar o giz em segundo plano. Cada tipo de 
relevo, clima e vegetação precisava de fotografias, desenhos 
gravuras e muitos exemplos verbais. Em vez de simples mapas, o 
mundo passou a ser representado em bolas de isopor para facilitar a 
compreensão dos meridianos” 
“Mesmo que o surdo já saiba ler e escrever em português, ele 
demorara mais para entender orientações por escrito. A especialista 
ensina que o ouvinte entende a sequência de palavras escritas 
porque tem uma cultura previa oral”.  
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“Silvana percebeu com o tempo que quase tudo precisava ser 
adaptado: a postura, a maneira de falar, a avaliação e, 
principalmente os materiais”. 
 

223 Não há. “é ideal que as aulas tenham um inicio pratico e instrumentalizado”. 
“O ponto de partida deve ser algo que mantenha o aluno atento, 
como jogos de tabuleiro, quebra cabeças, jogo da memória e 
imitações de sons ou movimentos do professor ou dos colegas”. 
“O estudo das formas geométricas poderia vir acompanhado de uma 
atividade para encontrar figuras semelhante que representem o 
quadrado, o retângulo e o circulo”. 
“Nós lemos para a sala e os alunos recontam a historia de maneiras 
diferentes. No caso dele, o primeiro passo foram os desenhos. 
Depois, escrevi com ele o nome dos personagens e palavras chave”. 
“o professor deve enaltecer o uso social da escrita e usar ilustrações 
e fichas de leitura. O objetivo delas é acostumar o estudante a 
relacionar imagens com textos”. 

224 “São ótimas alunas e, por isso 
mesmo, me dão mais trabalho do 
que os colegas [...] Beatriz chama 
a atenção quando faz atividades 
artísticas e as outras duas 
perguntam o tempo todo [...] 
terminam em poucos minutos 
atividades que entretêm a turma 
por duas horas”. 

“Em matemática, por exemplo, ela usa folhetos de supermercados 
para trabalhar as quatro operações. Quando as meninas terminam, 
pede que aprofundem as questões, pensem como ficaria a conta se 
houvesse uma promoção, ou quais produtos um cliente teria de 
deixar de comprar se tivesse menos dinheiro que o valor final”. 

228 “[...] a reação dos colegas da 1ª 
serie foi excluir o menino, na 
época com 9 anos de idade, do 
convívio com a turma. A 
fisionomia dele assustava as 
crianças”. 
“[...] Este ano a escola recebeu 
uma criança de 4 anos com 
deficiência intelectual e os pais dos 
coleguinhas de turma foram ate a 
secretaria de educação pedir que o 
menino fosse transferido”. 
“Chamavam o Jose de doido, o 
empurravam e o machucavam. 
Como ele era apegado a rotina,  
mentiam pra ele, dizendo que a 
aula acabaria mais cedo. Isso o 
desestabilizava e o fazia chorar”. 

“Passei a adiantar os conteúdos para o José, em cada aula, o 
conteúdo que seria ensinado na seguinte. Assim ele descobriria 
antes o que iria aprender”. 

231 Não há. Não há. 

 

 


