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RESUMO 

 
 

Este trabalho teve como objetivo uma analise do processo de escoloraização da 
pessoa com deficiência intelectual e multipla dentro de uma instituição especial em 
transição para a condição de Escola de Educação Básica na Modalidade de 
Educação Especial. Especificamente analisamos os aspectos relacionados ao 
trabalho pedagógico e aos impactos pela escola, na percepção de seus professores. 
Utilizamos como recursos metodológicos a análise de relatos coletados por meio de 
entrevistas devidamente gravadas e transcritas na íntegra, e de sua organização em 
categorias de análise. Verificou-se que, na percepção dos professores, a mudança 
da instituição em escola da educação básica não alavancou transformações 
substanciais no que se refere à escolarização de seus alunos. Também foi possível 
constatar a conservação da filantropia e do espaço segregado de ensino como o 
meio mais adequado de se educar o aluno com deficiência intelectual, explicitando 
os limites da atual política educacional do estado do Paraná. 
 

Palavras-chave: Educação Especial. Política Educacional. Instituição Especial. 

Deficiência Intelectual. Deficiência Múltipla. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho analisa a restruturação da APAE de 

Londrina como decorrência das mudanças na política educacional do estado 

do Paraná, que   transformou a instituição de educação especial em Escola 

da Educação Básica na modalidade de educação especial. 

Em 2010 iniciei o curso de Pedagogia na Universidade 

Estadual de Londrina, já no final do primeiro semestre, minha opção em 

pesquisar essa modalidade de ensino era muito clara, entender sua história, 

seu processo de regularização e, acima de tudo, compreender as mudanças 

que se processam nesse espaço educacional. 

A educação está presente a todo tempo em nossas vidas, 

mas há sete anos ela tem tido espaço central em minha vida, me formando e 

me transformado. Após o ingresso na UEL, pude experimentar o que de fato 

é adentrar em um mundo de conhecimentos e experiências propiciadas pela 

literatura disponibilizada pelo curso. Toda essa gama de conhecimento foi 

contitutiva de minhas inquietações e conduziram meu olhar e meus estudos 

para a pesquisa que apresento neste texto. Baseado em literaturas e 

conversando com diferentes autores como D’Antino, Ferreira, Jannuzzi, 

Meletti entre outros que retratam o tema da Educação Especial.  

O texto procura compreender a historicidade, a 

regulamentação e as constantes mudanças da educação especial, 

fundamentalmente no estado do Paraná. Com o foco voltado para a escola e 

para a escolarização de alunos com necessidades educacionais especiais 

em espaços substitutivos de ensino, buscamos entender as mudanças 

desencadeadas na instituição especial pela política educacional paranaense, 

que se anuncia inclusiva e, contraditoriamente, se estrutura na filantropia. 

Isso porque, segundo Kassar e Meletti (2012, p. 55), 

a educação especial consolidou-se em instituições especiais 

filantrópicas. Em 2011, de acordo com dados divulgados pelo 

governo paranaense, o estado contava com 394 instituições 

especiais conveniadas com a Secretaria de Estado de 

Educação distribuídas em um universo de 399 municípios. 
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Em agosto de 2011, o governo do Paraná publica a 

Resolução 3600/2011 (GS/SEED, 2011), que em seu artigo 1o, autoriza a 

[...] alteração na denominação das Escolas de Educação 
Especial para Escolas de Educação Básica, na modalidade 
de Educação Especial, com oferta de Educação Infantil, 
Ensino Fundamental – anos iniciais, Educação de Jovens e 
Adultos – Fase I, e Educação Profissional/Formação inicial, a 
partir do início do ano letivo de 2011. (GS/SEED, 2011) 
 

Em agosto de 2013, é sancionada a Lei 17656/2013 que 

institui o programa estadual de apoio permanente às entidades 

mantenedoras de escolas que ofertam Educação Básica na modalidade 

Educação Especial, denominado Todos Iguais pela Educação.  

Segundo a referida Lei, em seu Art. 2o, o estado do Paraná 

garantirá aos alunos com necessidades educacionais especiais, em qualquer 

faixa etária 

[...] a oferta das etapas da educação infantil, ensino 

fundamental, médio, Educação de Jovens e 

Adultos/Educação Profissional, incluindo a oferta gradativa 

de período integral, por meio da parceria com o Estado do 

Paraná e as Entidades Mantenedoras (Paraná, 2013). 

 Em seu Art. 4o, garante aos destinatários do Programa 

o acesso igualitário aos benefícios dos programas 

educacionais suplementares disponíveis para o respectivo 

nível de ensino, incluindo os programas de alimentação e 

transporte escolar, construção, ampliação e reforma das 

unidades escolares, suprimento de mobiliários, equipamentos 

e materiais e capacitação, visando possibilitar os padrões de 

qualidade, economicidade e eficiência equivalentes aos 

ofertados pelos estabelecimentos da Rede Pública Estadual 

de Ensino (Paraná, 2013). 

  

Além disso, designará professores, pedagogos e agentes 

educacionais para prestarem serviços “nos programas educacionais 

ofertados pela Entidade Mantenedora, em conformidade com o número de 

alunos matriculados na escola” (Paraná, 2013). 

Segundo Meletti (no prelo),  

Ao instituir o programa Todos iguais pela educação o 

governo do Paraná consolida a hegemonia das instituições 

especiais filantrópicas. Segundo o governador Beto Richa, 

que sancionou a Lei 17656/2013, o processo desencadeado 

em 2011 se tornou uma política pública, “isso quer dizer que 



12 
 

as escolas de Educação Especial não ficarão mais 

dependentes da vontade dos governantes para terem o apoio 

do governo”. A declaração omite que o programa formaliza o 

modo como o poder público paranaense historicamente 

estruturou a educação especial no estado: segregado, 

privado e filantrópico. Assim, na contramão do que está 

determinado no Decreto 7611/2011, o estado do Paraná 

admite a permanência de alunos com necessidades 

educacionais exclusivamente em instituições especiais sem a 

obrigatoriedade da matrícula em escolas regulares. Mais que 

isso, legitima a incorporação destas instituições no sistema 

de ensino que se estrutura, nacionalmente, em uma 

perspectiva inclusiva. 

  Neste processo de mudança, buscamos elementos que 

tratem do processo da escolarização de alunos com deficiência intelectual 

e/ou múltipla em instituições especiais submetidas a esta tranformação legal. 

Nesse sentido, os objetivos da pesquisa se delinearam como: 

Objetivo Geral: analisar o impacto causado pela política de 

educação especial, vigente no Paraná, nas instituições especiais filantrópicas 

que se transformaram em Escolas da Educação Básica na Modalidade de 

Educação Especial. 

Objetivos Específicos: 

- Identificar as alterações pedagógicas desencadeadas no 

sentido de estruturar a instituição especial como escola da 

educação básica; 

- Analisar a percepção dos professores acerca das 

mudanças desencadeadas; 

Para a apresentação da pesquisa estruturamos o presente 

texto da seguinte forma: 

No primeiro capítulo apresento a base teórica que sustentou 

as análises tecidas. 

No segundo capítulo apresento os procedimentos 

metodológicos do estudo e caracterizo a instituição especial na qual a 

pesquisa foi realizada. 

No sequência apresento os resultados e sua respectiva 

análise. 

Por último, finalizo as análises nas considerações finais do 
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estudo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

2. Escolarização de alunos com deficiência no 

Brasil 

O mundo passa por momentos onde grupos se manifestam 

em busca de igualdade para todos, por direitos e deveres sendo respeitados 

pelas pessoas, pelos governantes e por toda uma sociedade. Na área da 

educação especial essa busca é ainda mais intensa haja vista o afastamento 

das esferas estaduais e federal da escolarização desses alunos em 

crescente ascensão.  

O aumento e a diversificação das oportunidades 
educacionais para os indivíduos denominados excepcionais, 
do modo como se vem processando no Brasil, podem se 
prestar mais a legitimação da exclusão social desses 
indivíduos que a integração. (FERREIRA, 1995, p.10) 
 

Para o autor esta legitimação se concretiza por meio da 

responsabilização da iniciativa privada e filantrópica pela escolarização desta 

população. Como mencionado na citação acima, nos paira a impressão de 

uma segregação com relação a esse alunado, há uma luta por integrá-los a 

sociedade por meio de uma escolarização e outros trabalhos realizados com 

eles, porém observamos a falta de investimentos públicos na área e, certa 

proteção das instituições com relação ao seu alunado. continua a se referir 

ao poder público nas esferas estaduais e federais pontuando a situação 

precária desses investimentos se reportando a um atendimento técnico 

financeiro. Para isso ele considera que:  

Notadamente na área de deficiência mental, o papel do 
governo, na área da educação e a níveis federal, não evoluiu 
de forma perceptível com relação às deficiências mais 
marcantes. Na realidade continua a assistência “técnico-
financeira”, assistencialista e pouco expressiva, oferecida em 
instituições privadas com base em critérios político-
quantitativos eventualmente associados à eficiência dos 
serviços para aquilo a que se propõem: promover o 
desenvolvimento e a integração dos excepcionais 
(FERREIRA, 1995, p.10). 

 

Durante muito tempo mantiveram-se calados todos os 

considerados diferentes do padrão de normalidade exigido pela sociedade, 

uma segregação que excluiu não somente o direito dessas pessoas ao 

convívio social, mas que também os impediu de ter acesso a questões 
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culturais e tantos outros meios de acesso a diferentes lugares e o direito a 

cidadania tendo em vista que, como cidadão entendemos alguém 

participativo em direitos e deveres. A necessidade de mão de obra e a visão 

de cortes de gastos com esse grupo ora excluído da sociedade, leva então o 

momento de pensar em algo para essa classe que em um futuro próximo 

poderia causar sérios problemas aos cofres públicos, para (JANNUZZI, 2004, 

p.53), 

A defesa da educação dos anormais foi feita em função da 
economia dos cofres públicos e dos bolsos dos particulares, 
pois assim se evitariam manicômios, asilos e penitenciárias, 
tendo em vista que essas pessoas seriam incorporadas ao 
trabalho. Também isso redundaria em benefício dos normais, 
já que o desenvolvimento de métodos e processos com os 
menos favorecidos agilizaria a educação daqueles cuja 
natureza não se tratava de corrigir, mas de encaminhar. 
 

Esta visão expressa não uma preocupação com uma 

educação que pudesse trazer benefícios aos considerados pela época como 

anormais e sim, levando em consideração um meio de mão de obra e uma 

grande preocupação com os gastos públicos, em mais tarde não 

necessitarem de maiores investimentos com essa camada da população. 

Somente a partir do final dos anos de 1960, começa a haver um movimento 

de políticas educacionais para essa população. Segundo (FERREIRA, 2006, 

p.87),  

De modo mais destacado nos anos de 1970, as reformas 
educacionais alcançaram a área da educação especial sob a 
égide dos discursos da normalização e da integração. A 
educação especial constou como área prioritária nos planos 
setoriais de educação, após a emenda Constitucional de 
1978 e a lei n. 5.692/71, de reforma do 1 e 2 graus, e foi 
contemplada com a edição de normas e planos políticos de 
âmbito nacional: as definições do Conselho Federal de 
Educação sobre a educação escolar dos excepcionais, as 
resoluções dos Conselhos Estaduais de Educação sobre 
diretrizes de educação especial, a criação dos setores de 
educação especial no sistemas de ensino, a criação das 
carreiras especializadas em educação especial na educação 
escolar (os professores dos excepcionais) e também no 
campo da reabilitação (a constituição das equipes de 
reabilitação/educação especial).   
  

Com a fala do autor e as referidas leis que foram destacadas 

na citação, observamos a quão passos lentos caminhou-se o processo de 

reconhecimento da educação especial no Brasil. De como essa parcela da 



16 
 

população foi durante muito tempo, colocada a segundo plano pelos 

governantes de nosso país, de como não havia nenhuma espécie de 

investimento na área da educação especial em favor desses.  

A escolarização de alunos com algum tipo de necessidade 

especial tem sido nos últimos tempos, muito discutida pela área da educação 

e por autores como Jannuzzi (2004) que aponta para a escola como local de 

importância no processo de aprendizagem. Para a autora a escola tem papel 

importante e, mesmo com as condições adversas do contexto econômico-

político-ideológico, tem função específica, que, exercida de forma 

competente, deve possibilitar a apropriação do saber por todos os cidadãos. 

Apesar de garantido em nossa Constituição (Brasil, 1988) o direito a escola e 

educação gratuita, inclusive para pessoas com deficiência, observamos é sua 

implementação em espaços segregados, especiais, privados e filantrópicos. 

A Lei 9394/96 no seu artigo 1º nos diz que a educação 

abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais, ou seja, existe um conjunto de situações que compõem a formação 

do sujeito. No artigo 2º da mesma Lei podemos destacar que a educação, 

dever da família e do Estado, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho. 

Quando pensamos em cidadania, desenvolvimento, 

qualificação para o trabalho imaginamos um escola que realmente possa 

contemplar esses objetivos a escola designados. Mas, ao analisarmos o 

processo de escolarização de alunos com deficiência em nosso país vemos o 

quanto estes objetivos estão longe de serem alcançados. Em 2001, o então 

Ministro da Educação Paulo Renato Souza em relato contido nas Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (Brasil 2011, p. 8), 

descreve sobre a importância de todos estarem juntos na construção desse 

novo tempo que a educação exige, 
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Concretamente, esse construir junto requer disposição para 
dialogar, aprender, compartilhar e trabalhar de maneira 
integrada no processo de mudança da gestão e da política 
pedagógica. Isso quer dizer que o caminho da mudança 
também deve ser inclusivo, não se restringindo às instâncias 
educacionais da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, tampouco aos setores responsáveis pela 
Educação Especial nas diferentes esferas. Além da 
articulação em nível de governo, toda a comunidade escolar 
– alunos que apresentem ou não necessidades especiais, 
professores, famílias, direção da escola, funcionários – bem 
como as entidades de pessoas com deficiência, instituições 
de ensino superior e de pesquisa, os meios de comunicação, 
as organizações não-governamentais, e outros segmentos da 
sociedade devem interagir nesse processo. (SOUZA, 2001,p. 
8)    

 

Por outro lado, observamos no mesmo documentos e em 

outros que o precederam, do apoio decisivo do estado brasileiro às 

instituições especiais privadas e filantrópicas. Isso foi construído 

historicamente em nosso país. 

 Durante muito tempo em nossa história e principalmente na 

história da Educação Especial, estruturou-se uma educação calcada em 

concepções clínicas de ensino, cujo trabalho era direcionado à reabilitação 

do aluno, com uma clara secundarização pedagógica, com esvaziamento de 

conteúdo (Meletti, 2006). Essa prática tem sido questionada e, pelo menos 

diante da Lei, tem-se tentado modificar com os novos rumos que estão sendo 

traçados para a educação especial brasileira. Segundo a Política de 

Educação Especial em uma Perspectiva Inclusiva (BRASIL, 2008, p. 5) essas 

mudanças merecem destaque pois: 

O movimento mundial pela inclusão é uma ação política, 
cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do 
direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e 
participando, sem nenhum tipo de discriminação. A educação 
inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado 
na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e 
diferença como valores indissociáveis, e que avança em 
relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as 
circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e 
fora da escola. 

Outro aspecto a ser destacado é o entendimento de que a 

segregação da pessoa com deficiência foi afetada e afeta os modos de 

conceber e de lidar com a própria condição em nossa sociedade. Uma das 
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marcas da condição de deficiência em nossa sociedade é sua identificação 

como anormal e como desvio. A rotulação da pessoa com deficiência se dá 

em função de seu distanciamento daquilo que julgamos normal. Ditamos 

regras, conceituamos e classificamos a todo instante aquilo que queremos e 

julgamos como bom, normal, aceitável e tantas outras coisas mais que 

segundo a nossa visão acreditamos ser certo ou errado, bom ou ruim. 

Segundo Meletti (2006, p. 15) 

O ideal de homem é uma abstração, uma referência que traz 
consigo um conjunto de características e atributos (papéis 
sociais, competências, valores, crenças, expectativas) que se 
configura como parâmetro do que deve ser considerado 
normal, melhor, desejável em um dado contexto. O ideal de 
homem assume contornos e formas distintas em cada grupo 
social e em cada contexto histórico e cultural, dependendo 
das transformações sociais que vão se processando, das 
relações de poder instituídas, das idealizações (abstrações) 
que se tem de mundo, de sociedade e das expectativas 
sociais depositadas em cada segmento e em cada indivíduo. 

No caso da pessoa com deficiência, Jannuzzi (1992, p.107) 

nos mostra que  

[...] o referencial histórico valorizando as necessidades 

sociais específicas a um modelo de homem incorporado ao 

imaginário coletivo, grosso modo, sempre esteve presente 

nas sociedades, pois que os indivíduos apresentando 

aspectos considerados divergentes, de uma forma ou de 

outra foram sempre segregados. [...] O que tem variado 

historicamente é o ponto de “corte” entre “normalidade” e 

“anormalidade” em função dos parâmetros mínimos 

considerados necessários ao funcionamento da organização 

social. 

 

Consideramos que estes modos de conceber e de lidar com 

a pessoa com deficiência são constitutivos dos sujeitos que apresentam tal 

condição e de sua trajetória de vida e de escolarização.  

Caiado e Dal Bello (2012, p. 167) nos mostram que 

Todos nós, e os alunos com deficiência também, temos 
histórias de vida marcadas pela história do tempo em que 
vivemos e pelo lugar social e cultural que ocupam nossas 
famílias. Temos histórias de vida marcadas pelos modos de 
funcionamento da escola que frequentamos desde a infância 
até a vida adulta. E na vida construímos nossa caminhada e 
nos constituímos quem somos. 
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Ao olharmos para as instituições de educação especial e 

diante de um maior aprofundamento em linha de educação, o que nos é 

apontado em  grande parte dessas instituições é um distanciamento dessas 

crianças ali atendidas de um contato maior com o mundo que as cerca.  

A educação especial do Deficiente mental, na escola, parece 
constituir atualmente uma somatória de diagnóstico de nível 
mental (com ou sem testes de inteligência), colocação em 
classes especiais, currículos de prontidão e não incorporação 
de indivíduos deficientes. Nessa linha, quanto mais se 
expandir a Educação Especial do Deficiente Mental no 
ensino público, menos se está atendendo a indivíduos 
deficientes e mais se estará fabricando deficientes (os quais, 
uma vez fabricados, possivelmente não terão sua deficiência 
minorada pelos procedimentos especiais). Assim, quanto 
mais “especial” se tornar a Educação Especial, mais será ela 
a consagrar a deficiência. (FERREIRA, 1995, p. 84). 

 

O autor apresenta em seus argumentos algumas 

considerações que nos levam a refletir sobre práticas bem presentes em 

nossos dias. Em primeiro lugar a questão que frequentemente observamos 

hoje em inúmeras escolas com relação a rotulações de alunos como sendo 

deficientes, mesmo sem passar por procedimentos que tenham condições de 

certificar a ou não deficiência do aluno. Em segundo lugar, o autor apresenta 

que alguns desses alunos já classificados como sendo especiais, necessitam 

de um atendimento especializado, porém, observamos uma prática que 

muitas vezes rotula um aluno como especial retirando sua possibilidade de 

uma nova inserção que na fala do autor se refere a uma fabricação ou 

rotulação desse alunado lhe negando um retorno ao ensino comum diante de 

sua classificação. Ainda segundo (FERREIRA, 1995, p.84) 

Seja ou não com o nome de Educação Especial, é de se 
esperar que alunos com dificuldades de aprendizagem 
tenham algum atendimento diferenciado. Dependendo do tipo 
e grau de dificuldade, é até natural que eventualmente 
estejam em ambientes físicos separados, ainda que de modo 
não permanente. O grave está em isolá-los; ainda mais se 
em ambientes especiais para deficientes mentais, rotulando-
os de retardados e tratando-os como pré-escolares. 
 

  O que nos é deixado a ver, nos remete a uma reflexão de 

cuidado, piedade, bondade, rejeição entre tantos outros que aqui poderíamos 

citar, mas o que realmente fica claro é um caráter assistencialista que é 

reprodutor da deficiência que tais instituições querem manter. Segundo 
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D’Antino (1996), esse é o pano de fundo das questões de poder, 

benemerência e filantropia presentes nas instituições em apreço, ou seja, a 

instituição é, portanto, um espaço de facilitação da reprodução e perpetuação 

do caráter benemerente e assistencial. 

    Segundo D’Antino já citado, observamos que há uma 

vinculação da imagem da deficiência ou do deficiente com relação ao 

financeiro dessas instituições que para angariar recursos para sua 

manutenção, acabam por expor a imagem de excluídos. Assim, a imagem da 

pessoa com deficiência vai sendo continuamente veiculada e a mensagem à 

ela subjacente não é outra senão a da incapacidade e impotência. D’Antino 

1996.  A autora apresenta argumentos que nos remete a uma análise de 

quão profundo é o interesse das instituições em passar uma imagem de 

carência sobre uma parcela da população que necessita constantemente de 

ajuda. Mas que tipo de ajuda realmente é tentado passar com esse modelo 

de apelo utilizando-se da imagem ou uma condição. Observamos no trabalho 

de D’Antino que as instituições se apropriam de uma situação e acabam por 

isso fazendo uso de apelações com relação ao financeiro das mesmas 

reafirmando com isso a situação de excluídos desses alunos, segundo 

(D’ANTINO, 1996, p. 69), 

A mensagem reveladora da instituição, no que diz respeito a 
imagem do indivíduo portador de deficiência, é veiculada 
através do apelo incessante aos contribuintes e/ou 
consumidores, convidando-os para a luta por e para a 
questão das pessoas  portadoras de deficiência. O que 
poderia ser interpretado como verdadeira luta de classe, 
ficando determinada de antemão a segregação dessa 
parcela da população: ou como uma guerra de poder e força 
usando-se como armas o amor, a compreensão, a 
compaixão, a caridade e benemerência, como forma de 
“vencer o adversário”, ou seja, mantendo-os distantes.  
 

Temos clareza com relação à responsabilidade que temos 

enquanto cidadãos com relação a essa parcela da população, público esse 

que a cada dia cresce e tenta ganhar respeito em nosso meio, mas ante a 

cenas tão comuns como essa que relatamos, fica uma questão para reflexão: 

essa é a melhor maneira de manter uma instituição para fins de atendimento 

a pessoas com necessidades especiais, o apelo é a melhor forma de 

sensibilizar a sociedade a fim de que possam se comover e desta forma 
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virem a colaborar com essas instituições, de quem realmente é a 

responsabilidade no que se refere a essa modalidade de educação?  

Questões como essas que elencamos acima, direcionam um olhar para qual 

é o foco da instituição em relação à imagem que deve ser apresentada a 

sociedade. Ainda segundo (D’ANTINO, 1996, p. 66), 

Assim as incontáveis campanhas promocionais (forte 
fonte de recursos financeiros) vão re-imprimindo à 
pessoa com deficiência ou aos excepcionais uma 
condição de absoluta incapacidade e dependência, 
passando a depender inclusive das benesses dos 
contribuintes voluntários. 
 

A trajetória da educação especial não foi trilhada de forma 

tranquila e objetiva. O Brasil cria seu primeiro Decreto n. 1.426 de 12 de 

setembro 1854, que atenta para os direitos das pessoas com necessidades 

especiais ainda no Império com a fundação do Instituto Imperial dos Meninos 

cegos onde pela primeira vez expõe-se a necessidade de um olhar 

diferenciado do que já se tinha para tais pessoas. Segundo Sigolo et al 

(2013, p. 175), 

Observou-se que a Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) 
ampliou a questão destacando o alunado, o tipo de 
atendimento e o lócus preferencial (item III do Art. 208), 
mencionando a Educação como um direito de todos, a 
gratuidade do ensino público e obrigatoridade do Ensino 
Fundamental, igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola. O que é comum desde a primeira 
Constituição em 1824 (BRASIL, 1824) até agora, é que a 
Educação/instrução é gratuita a todos. Isso significa, em 
teoria, que as pessoas que possuíam, algum tipo de 
deficiência seriam contempladas, mas não foi isso que 
aconteceu. 
 

As autoras relatam em seu texto o que a Lei prevê como 

direito de todos os cidadãos e que na prática muito ainda se precisou e ainda 

precisa ser feito para um efetivo cumprimento dessa Lei. O que aqui 

queremos ressaltar é não o cumprimento dessas Leis que garantem o direito 

a uma escola, mas o negado, que não garante o acesso aos alunos a escolas 

e salas de aula adequadas as suas especificidades de alunos, e quando 

fornecem o acesso a esses lugares, não são ofertados os recursos 

necessários, os meios para uma educação de qualidade atendendo as reais 

especificidades de cada aluno com suas limitações. 
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Até o presente momento foram promulgadas três Leis de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), sendo que a primeira em 

1961, a segunda em 1971 e a terceira em 1996. Ainda para Sigolo et al 

(2013, p.176) 

A LDB de 1961, (BRASIL, 1961) estabeleceu que “a 
educação é um direito de todos e será dada no lar e na 
escola”, porém, faz uma exceção no parágrafo no Art. 30, ou 
seja, apesar de a educação ser para todos e obrigatória, a 
família pobre, a falta de escola, a falta de vaga ou algum tipo 
de doença ou deficiência permitia que uma criança não 
exercesse esse direito e eximia os pais dessa 
responsabilidade. Dessa forma, o governo também se 
isentava de sua obrigação.  
 

Em observação das leis que foram surgindo na época, e o 

que realmente foi lentamente se configurando em torno da educação 

especial, podemos entender a urgência de pais com filhos especiais que na 

década de 1960, foram se organizando em prol de atendimento especializado 

para a educação de seus filhos que, como muito claro no Art. 30 da LDB de 

1961, podemos notar a isenção do Estado com relação a esse alunado. É 

nesse meio de fios entrelaçados e por muitas vezes conflitantes entre direitos 

e deveres, que vemos um início de uma história sendo construída entre o 

público e o privado, ou seja, o surgimento da filantropia na luta pelos direitos 

dos menos favorecidos ou excluídos pela sociedade. 

 

Durante décadas observamos governantes, professores, 

pais, alunos e toda a sociedade em busca de igualdade, direitos iguais para 

raças, religiões e deficiências uma busca que talvez poderíamos ousar 

questionar se terá realmente um fim, um ideal. Mas como já observamos 

desde o início desse trabalho, muito já foi conquistado com relação as 

diferenças que convivemos diariamente em nosso mundo, diferenças essas 

que quando valorizadas e trabalhadas enriquecem nossa cultura e ensinam 

diferentes formas e meios de se tratar com inúmeras situações.  

Partimos então ao caminho proposto por essa pesquisa, a 

educação especial tão discutida e questionada ao mesmo tempo. Discutida, 

pois como analisamos nos registros e depoimentos dos fundadores das 

instituições especiais, muito se foi negado a essa parcela da população. 
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Questionada no sentido do atendimento que seria ofertado e que resultados 

teriam tais investimentos dado a situação muitas vezes limitada pelo 

agravamento de muitos casos, para (D’ANTINO, 1996, p. 6) 

Os pais, ao formarem a instituição, aparentemente, o fazem 
mobilizados pela necessidade de encontrar um espaço onde 
seus filhos possam ser adequadamente atendidos por 
profissionais competentes. Porém, o que se observa, na 
prática, é que esta mobilização não se confirma de todo na 
ação, uma vez que as instituições acabam por se constituir 
em espaço de “assistência” aos seus filhos, onde os mesmos 
são “cuidados”, segundo critérios familiares, a despeito das 
intenções dos técnicos. 
 

      A autora aponta para necessidade de uma real 

escolarização que venha de encontro com o educando, ou seja, que 

contemple as necessidades reais do alunado da educação especial e que 

não se torne um lugar apenas de cuidados de alunos especiais, segundo a 

Lei 9394/96 Art. 2º a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, mas de que 

educação exatamente está se falando, de que direitos cobramos quando 

exigimos vagas para nossos filhos e ainda mais quando esses filhos e filhas 

tem algum tipo de necessidade especial.  

Quando Caiado e Dal Bello apontam a necessidade de 

escolarização, não é uma que contemple apenas uma mera vaga para um 

aluno qualquer e sim, um lugar, uma escola, profissionais que realmente 

proporcionem ao educando meios de aprendizagem, formas de se 

apropriarem dos conteúdos curriculares que contribuirão para sua formação 

enquanto cidadão. Segundo (BRASIL, 1971, Art. 9) 

Os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os 
que se encontrem em atraso considerável quanto à idade 
regular de matrícula e os surperdotados deverão receber 
tratamento especial, de acordo com as normas fixadas pelos 
competentes Conselhos de Educação.    
 

 Ao olharmos para a década de 1970 e em especial para o 

texto referido da LDB de 1971, observamos que em nenhum momento fica 

claro onde é o lugar, o lócus desses alunos, se no ensino regular, na escola 

especial ou em nossas palavras de hoje, em classes especiais como temos 
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hoje em nossas escolas. Há na verdade um tratamento quase que de 

isolamento como já citamos anteriormente da parte do Estado que, diante da 

falta muitas vezes de escolas e profissionais capacitados para a área, deixam 

esses alunos a mercê da própria sorte deixando até mesmo a educação que 

é responsabilidade desse Estado, nas mãos únicas e exclusivas dos 

familiares que em muitos casos, pela situação financeira e outros fatores 

como o desinteresse da mesma, acabam por negando o acesso a escola 

para essa camada da população. Nesse grande contexto imerso as questões 

de quem seria a responsabilidade por tal educação, a rede filantrópica nasce 

e começa a desenvolver seu trabalho mesmo que, como já vimos 

anteriormente, de forma apenas assistencialista com esses alunos. Segundo 

(BRASIL, 1996, Lei 9394/96 Art. 60), nos afirma que, 

Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão 
critérios de caracterização das instituições privadas sem fins 
lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em 
educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro 
pelo Poder Público. O Poder Público adotará, como 
alternativa preferencial, a ampliação do atendimento aos 
educandos com necessidades especiais na própria rede 
pública regular de ensino, independentemente do apoio às 
instituições previstas neste artigo. 

 
Nesse novo contexto político e educacional, muita coisa 

começa a mudar em relação às instituições filantrópicas, a começar pelos 

incentivos que a partir de então, começam a serem destinadas verbas 

específicas e firmados convênios com tais redes filantrópicas a fim de uma 

melhoria em seu atendimento. Nota-se também a abertura das classes 

especiais em escolas do ensino regular em busca de uma (intitulada) 

inclusão social. Estamos frente ao ponto chave que tantos autores e vários 

deles citados nesse artigo retratam, a Inclusão e a Exclusão. Duas faces de 

uma mesma moeda, dois pontos que se interligam o tempo todo, pois quanto 

mais tentamos incluir, mais estamos elencando os pontos da exclusão. 

 

Estamos em face do reconhecimento de uma parte da 

população que requer seus direitos garantidos na Lei, direitos esses muito 

bem explicitados e que começam a ganhar espaço nas discussões em todo 

lugar. Os dizeres que antigamente eram ouvidos como loucos, desvalidos, 

retardados e tantos outros que cansamos de ouvir em rodas de conversa, 
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começam a partir de então a ser repudiados e não mais aceitos pela 

população e principalmente pelas Leis do país. Segundo (MELETTI, 2006, p. 

20), 

A partir de então, os movimentos sociais e as políticas 
públicas referentes às pessoas com deficiência, em especial 
quanto à sua educação, enfatizam sua participação na 
educação escolar regular como um meio de romper com sua 
condição segregada e ascender a maiores níveis de 
escolarização, o que materializa seu direito à educação 
letrada. No Brasil este movimento e as políticas dele 
decorrentes indicam que a educação desta população deve 
ocorrer preferencialmente na rede regular de ensino sendo a 
instituição especial uma opção educacional, caso as pessoas 
com deficiência e/ou suas famílias assim decidirem (Brasil, 
1997, 2001a).  

 

Citamos já anteriormente a condição do alunado especial 

com relação a sua condição de excluído da sociedade, de certa forma eram 

considerados como rejeitado pela condição a que eram expostos e colocados 

para uma sociedade que busca suas qualidades baseadas na perfeição e 

nunca na deficiência do ser humano. Com a política de igualdade e de 

direitos iguais para todos sem distinguir crença, raça e deficiência, abre-se 

um novo leque rumo a uma igualdade antes negada as pessoas com algum 

tipo de deficiência. Contudo, há a necessidade de uma escolarização que, 

segundo nos mostra (MELETTI, 2006, p. 20),  

Nesse sentido, há a exigência de uma pedagogização da 
instituição especial que deve se caracterizar como escola 
para fins de educação escolar. Educação escolar aqui 
entendida como o desenvolvimento por escolas de objetivos 
comuns a todos os alunos da educação básica como previsto 
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n° 
9394/96 (LDBEN 96):  
Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem 
Ter uma base nacional comum, a ser complementada, em 
cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma 
parte diversificada, exigida pelas características regionais e 
locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela.  
§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, 
obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da 
matemática, o  
conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social 
e política, especialmente no Brasil. (BRASIL, 1996) 
 

Observamos até hoje uma grande resistência de instituições 

com relação a escolarização de alunos com necessidades especiais, mas 
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como já citado por MELETTI, 2006, o ensino deveria ser ofertado 

preferencialmente na rede pública de ensino sendo a instituição especial 

apenas um opção a mais as famílias o que em grande parte pelo longo 

histórico já acumulado pela famílias com relação a medos de maus tratos, o 

mito que de ali na instituição o ensino será melhor ministrado ao aluno e que 

ele estará em um lugar propicio a ele, levam as famílias a retirar os filhos da 

rede regular de ensino deixando-os somente a cargo das instituições.  

Porém, quando falamos em pedagogização, estamos nos 

referindo a uma qualidade de ensino que venha de encontro com o que esse 

aluno com necessidades especiais necessita de fato, ou seja, no artigo 26 

citado acima por MELETTI, 2006, torna-se muito claro o papel da escola 

enquanto condutora ou possibilitadora de se produzir conhecimento. Essa é 

de fato uma questão que esse trabalho tem como objetivo verificar, qual o 

papel da instituição frente ao trabalho pedagógico ofertado na escola 

especial, como é desenvolvido esse trabalho com os alunos ali atendidos e 

de que forma são trabalhados os conteúdos que a Lei prevê que sejam 

ministrados aos alunos tanto da rede regular de ensino como os da educação 

especial dentro das instituições de ensino. Para (APAE, 2010, p. 27) 

Quando a criança ingressa na escola, um outro tipo de 
socialização ocorrerá, já que essa passará a conviver com 
outras crianças, professores e demais componentes do 
processo educativo. Neste sentido, a escola tem um papel 
importante na vida da criança, porque através dela será 
transmitida uma grande parte do arcabouço teórico que a 
humanidade constitui ao longo dos séculos. 
 

A escola tem um papel fundamental na vida do ser humano, 

um papel de facilitador, transmissor, orientador. Diante disso vemos a escola 

como um lugar de conhecimentos sistematizados, programados onde, 

através de conteúdos bem elaborados e fortemente trabalhados, contribuirão 

para a formação do sujeito. A escola não pode ser vista e vivida como mais 

um lugar para se passar o tempo a fim de se descontrair e sim como o lugar 

reservado para produção de conhecimento, mas estamos aqui falando em 

educação na modalidade Especial o que de forma alguma muda os itens que 

devem ser contemplados pelas instituições Especiais. Como já mencionamos 

anteriormente, os currículos de todas as instituições de ensino comum ou 
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especializado devem contemplar os conteúdos previstos pela lei 9394/96 no 

seu artigo 26 que orienta os sistemas de ensino no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

3 . Instituições especiais e a segregação da pessoa 

com deficiência 

Como já mencionamos anteriormente, a educação especial 

nasce pela necessidade de atendimento especializado ora visto a grande 

procura de pais de crianças portadoras de necessidades especiais por 

educação para seus filhos que, não tinham o atendimento ofertado pelo 

Estado.  

Não podemos desconsiderar que a criação das instituições 
especiais privadas foi favorecida pelas reformas 
educacionais que se processaram no país a partir da 
segunda metade da década de 1920, prevendo e 
favorecendo a implementação do ensino privado em todas as 
suas modalidades (MELETTI, 2006, p. 29). 

 

Para preenchimento dessa lacuna educacional mencionado 

por D’Antino, 1996, grupos de pais vão surgindo reivindicando direitos à 

escolarização para seus filhos. A luta travada pelo direito ao atendimento 

especializado é algo que se estende desde o século XIX e que tem se 

arrastado até os dias atuais em constante discussão em torno de direitos 

para uma população em constante crescimento. Segundo o Senador Flávio 

Arns,  

Pode-se afirmar que a educação às pessoas com 
deficiências no Brasil se inicia em 1854, período Imperial, 
com a fundação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos 
(atual Instituto Benjamim Constant) e, em 1856, do Instituto 
dos Surdos-Mudos (atual Instituto Nacional da Educação dos 
Surdos – INES), ambos localizados no Rio de Janeiro. O 
esforço da constituição destas entidades foi oriundo da 
sociedade civil organizada sendo que na época não havia 
políticas e ações educativas para o segmento no sistema 
educacional do país. 
 

Segundo apontamentos do relatório do senador Flávio Arns 

somente a partir da década de 1980, começam a surgir propostas de 

inserção com relação à educação de pessoas com deficiência no contexto de 

políticas educacionais e mesmo assim, a passos que poderíamos destacar 

como lentos e bem tímidas delineando a diretrizes, ações e direcionamentos 

com relação à educação especial no Brasil. Segundo (MELETTI, 2006, p. 29), 
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Na Constituição Brasileira de 1946, o favorecimento do 
ensino privado mais uma vez é evidente com a proibição de 
cobrança de impostos a instituições de educação ou de 
assistência social. Da mesma forma, temos no modo de 
implementar políticas sociais outra via de transferência da 
responsabilidade do atendimento às pessoas com deficiência 
do Estado para a iniciativa privada. 

  

Diante de passos tão vagarosos que eram dados com 

relação a Educação Especial, de certa forma podemos entender porque 

houveram diversos movimentos em relação a criação de associações 

filantrópicas ou privadas em atendimentos especializados. O Estado, desde o 

início dessas instituições acabava por incentivar suas aberturas com 

inúmeras isenções em impostos e com isso, transferindo a responsabilidade 

de uma educação que era de sua obrigação para entidades privadas e/ou 

filantrópicas. Para (MELETTI, 2006, p. 30), 

Assim, na ampliação do setor privado e no afastamento do 
Estado de questões relacionadas à educação e à assistência 
social, temos a consolidação de um campo fértil para criação 
das instituições especiais privadas de cunho filantrópico 
como a instância social responsável pelo atendimento à 
pessoa com deficiência mental em nossa sociedade. 

 

Nesse momento de abertura ou isenção de responsabilidade 

da parte do Estado em transferência do que seria de sua obrigação com 

relação a Educação de pessoas com necessidades especiais, em 1954 é 

fundada no Rio de Janeiro a primeira Associação de Pais e Amigos Dos 

Excepcionais - APAE, que diante da abertura a ela ofertada, logo vai se 

expandindo dando origem a uma grande rede se estabelecendo em todo o 

território nacional. Segundo (MELETTI, 2006), o atendimento direto é 

implantado gradativamente fazendo com que a instituição vá se constituindo 

e se consolidando como uma rede nacional destinada a atender esta 

população. Segundo (APAE, 2010, p. 32), 

Nas últimas décadas, registraram avanços consideráveis na 
conquista da igualdade e do exercício de direitos. No âmbito 
legal, merecem destaque: 

 A declaração dos direitos da criança, aprovada pela 
ONU, 1959. Assegura o direito à educação, a nível 
elementar. Garante a criança portadora de deficiência 
o recebimento a educação, de acordo com suas 
necessidades pessoais; 
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 A Lei 9394/96 das Diretrizes e Bases , no capitulo V 
confere destaque ao atendimento a deficientes e a 
superdotados; 

 A intenção de estabelecer e garantir o atendimento 
pedagógico em Educação Especial, em 1972, 
materializou-se por ocasião da formulação do 1 plano, 
então o governo elegeu a Educação Especial como 
área prioritária. Como decorrência desse plano 
Governamental, foi criado o Centro Nacional de 
Educação (CENESP); 

 A Constituição Federal, no artigo 208, inciso II, 
garante o atendimento de Deficientes em igualdade 
de condições, em relação ao aluno normal. Sendo 
reintegrado no artigo 54/III do Estatuto da Criança e 
do adolescente. (Lei 8069 de 13 de Julho de 1990). 
Ação 7, prevê a integração à escola de crianças e 
jovens portadores de deficiências;  

  Declaração de Salamanca ONU – Espanha 1.994; 

 Lei n. 7853/89 – Política Nacional para Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência, que consolida as 
normas de proteção e dá outras providências; 

 O decreto n. 3298/99 que regulamenta a Lei n. 
7853/89; 

 Lei n. 10172/2001 – Plano Nacional de Educação; 

 Lei n. 10098/00 – que trata da acessibilidade das 
p.p.d. ou com mobilidades reduzida; 
 

Em 2003 o Ministério da Educação lança o programa de 

educação inclusiva, o direito a diversidade e visando uma transformação do 

sistema de ensino em sistemas educacionais inclusivos, promovendo em 

larga escala o processo de formação de gestores e professores em todo o 

território nacional garantindo desta forma, o acesso à escolarização para 

todos, organizando o atendimento educacional especializado e garantindo a 

acessibilidade e igualdade para todos. O Ministério Público Federal lança em 

2004, um documento intitulado “O acesso de alunos com Deficiência às 

Escolas e Classes Comuns da Rede Regular”, com o intuito da ampliação e 

divulgação com relação aos conceitos e diretrizes relacionados à inclusão. 

Dessa forma, o governo divulga seu plano de educação inclusiva e reafirma 

os direitos a escolarização de todos com ou sem necessidades educacionais 

especiais. 

Em 2007 no contexto do Plano de Aceleração do 

Crescimento “PAC”, é lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação 

“PDE”, trazendo no texto uma reafirmação social do processo de inclusão das 

pessoas com necessidades educacionais especiais tendo como base, a 
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acessibilidade arquitetônica das escolas, a formação de professores e 

implantação de salas de recursos para que o atendimento educacional 

especializado pudesse de fato ser incorporado no dia a dia de alunos da rede 

pública de ensino. Para (Gonçalves, 2012, p. 21), “a implementação de uma 

política de inclusão é decorrente do contingente de excluídos”, ora, durante 

séculos acompanhamos uma trajetória de total omissão com essa população, 

uma negação de acesso, direitos, deveres, acessibilidade entre tantos outros 

elementos aos quais poderíamos elencar. 

A educação especial no curso da história construiu uma 

caminhada educacional paralela ao sistema público regular de ensino, a 

oferta deste a essa população sempre foi ofertada em lugares que podemos 

elencar como “segregadores”, mantendo os alunos ali atendidos, distantes de 

um convívio social, de uma participação ativa na sociedade sendo que, 

ofertava-se um ensino substitutivo ao ofertado pelo Estado, o que não era o 

adequado e principalmente, privava esse sujeito da sua construção histórica 

e da formação de mundo necessário para o desenvolvimento do homem. 
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4. Metodologia 

Diante de todo o material bibliográfico já analisado e 

verificação para realização desta pesquisa, poderia aqui elencar várias as 

metodologias que poderíamos utilizar a fim de captar informações para as 

análises que pretendemos aqui tecer com relação ao tema pesquisado. É 

claro que não há a pretensão de esgotar o que buscamos saber sobre o 

tema, mas quero aqui neste trabalho, contribuir para estudos e estudiosos 

que buscam para a área da educação especial, algo a mais do que temos 

observado ser proposto e feito pelos nossos governantes com relação a essa 

parcela da população brasileira.  

Desta forma, iremos trabalhar com duas formas de análises 

que acreditamos que possam contribuir para um esclarecimento sobre os 

fatores determinantes da escolarização de alunos atendidos em instituições 

filantrópicas de ensino, nesse caso especial a APAE de Londrina. Os 

métodos utilizados nessa pesquisa serão: uma análise documental onde 

poderemos verificar a mudança da instituição que hoje é considerada como 

Escola Básica na Modalidade de Educação Especial; analisar o que mudou 

nesse processo de transição da instituição, o que a lei previa e o que de fato 

foi de fato implementado na prática do professor enquanto regente de uma 

sala de aula da educação especial dentro da APAE de Londrina, outro ponto 

que quero aqui elencar como método para realização deste trabalho, como 

meio de esclarecimentos da realidade do ensino na educação especial hoje, 

é trabalhar com entrevistas de professores dessa Instituição já citada afim de 

verificar o que mudou no dia a dia do professor, como se deu o processo de 

implementação de instituição à Escola Básica. Segundo (Zago, 2011, p. 293 

e 294),  

A literatura voltada à metodologia da pesquisa nas Ciências 
Humanas e Sociais tem dedicado atenção à entrevista, a 
suas diferentes modalidades, a seus limites e possibilidades 
na compreensão da realidade. Embora essa produção possa 
representar um auxiliar importante para aqueles que elegem 
a entrevista como recurso de trabalho, dela não podemos 
esperar encontrar receitas que possam ser transpostas 
diretamente para todas as situações. A regra é respeitar 
princípios éticos e de objetividade na pesquisa, bem como 
garantir as condições que favoreçam uma melhor 
aproximação da realidade social estudada, pois sabemos que 
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nenhum método dá conta de captar o problema em todas as 
suas dimensões.  
  

Zago nos leva para uma reflexão com relação aos 

procedimentos utilizados em uma pesquisa como a que estamos propondo 

realizar, os métodos que geralmente são utilizados pelos pesquisadores nos 

procedimentos de coletas das informações e que, posteriormente serão 

analisadas. O que pretendemos neste texto esclarecer com a metodologia 

adotada é como analisar o contexto em que permeia o trabalho docente dos 

professores da Apae de Londrina em meio a esse processo de mudança em 

que se encontra as alterações com relação a passagem de instituição 

especial para uma escola de educação básica na modalidade de educação 

especial.  

Nosso trabalho será pautado em algumas entrevistas que 

percorrerão a direção, a coordenação pedagógica, a educação infantil, o 

ensino fundamental e a EJA onde, devidamente coletados os dados serão 

em seguida analisados a fim de maiores esclarecimentos com relação ao 

trabalho desses profissionais e professores hoje atuantes nessa escola de 

educação básica na modalidade de educação especial. Para que o trabalho 

desenvolvido nos esclarecesse elementos de a fim de uma analise mais 

completa do objetivo em questão, adotamos como meios de analise o 

currículo da escola, o Projeto Político Pedagógico que norteia toda a ação 

pedagógica desenvolvida pela escola em seu trabalho com os alunos.  

Com o trabalho já em andamento, elencamos duas perguntas 

chaves que norteariam as entrevistas. A primeira delas é: Eu queria saber 

como é o seu trabalho na instituição, como você o desenvolve, como é 

a sua rotina, e a segunda é: Depois dessa alteração do financiamento, o 

que mudou na rotina da instituição? De posse já perguntas, entramos em 

contato com a Escola de Educação Básica na Modalidade de Educação 

Especial Santa Rita onde, agendamos uma primeira visita para coleta de 

duas das entrevistas citadas neste trabalho. Iniciamos a entrevista com a 

coordenadora pedagógica que estava acompanhada da diretora auxiliar, em 

seguida realizamos a entrevista da professora da EJA. Posteriormente a isso, 
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agendamos nova data para coleta de mais três entrevistas, uma professora 

da educação infantil, uma do 1° ano e uma do 2° ano do ensino fundamental.  

Por se tratar do meu local de trabalho, em conversa com a 

orientadora, resolvemos que seria melhor que uma terceira pessoa realizasse 

a coleta das entrevistas a fim de que, pelo vínculo de trabalho e o 

relacionamento do dia a dia, isso não viesse a comprometer as falas e o 

transcorrer dos relatos. Ante a isso, recorremos a um aluno do mestrado que 

também desenvolve pesquisa na área, para que coletasse os dados 

referentes à pesquisa por mim realizada. As entrevistas foram gravadas e 

transcritas na íntegra respeitando os assuntos e falas de cada participante da 

pesquisa.  

As entrevistadas coletadas permearam a Educação Infantil, 

Ensino Fundamental 1° ano, Ensino Fundamental 2° ano, Educação de 

Jovens e Adultos EJA, Pedagoga e Vice-Diretora. Nas entrevistas, 

procuramos focar o trabalho dos professores desenvolvido na escola com os 

alunos. Desta maneira, consideramos como ponto de reflexão as mudanças 

na política de educação, ou seja, antes e depois da alteração da 

nomenclatura de instituição especial, para Escola de Educação Básica na 

Modalidade de Educação Especial. Como estratégia de coleta de 

informações, procuramos durante as entrevistas, interferir o menos possível 

fazendo apenas as perguntas norteadoras e necessárias aos 

esclarecimentos, permitindo que os professores ficassem a vontade para 

falar a respeito da sua atuação em sala de aula. 

Após a transcrição, iniciamos o processo de textualização 

das falas deixando o texto limpo de repetições e possíveis confusões durante 

a gravação. Posteriormente, iniciamos uma classificação das falas 

relacionadas aos assuntos abordados no trabalho. O Quadro 1 apresenta de 

forma clara como se deu a formação das falas. 

 

Quadro 1: Procedimento de formação das falas a serem analisadas 

Trecho de uma fala de uma 

entrevista 

Formação das falas 
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Eu trabalho com o primeiro ano, e eu 

trabalho com crianças, eu tenho uma 

deficiente auditiva, tenho uma autista, 

tenho uma cadeirante e uma que é 

deficiência leve, o trabalho que nós 

fazemos é bem diferenciado, por 

exemplo, o deficiente visual e o 

autista, o trabalho é mais na 

independência deles, então assim, a 

deficiente visual ela não consegue 

ainda tomar água sozinha, usar o 

banheiro sozinha, coisa de 

dependência mesmo então, todo 

esse trabalho que eu faço com ela, 

mais o comportamento o autista 

também, a que é leve, ai eu trabalho 

mais a alfabetização, então eu tento 

ver qual área que está mais 

defasada, não que eu não vá 

trabalhar depois com a deficiente 

auditiva e autista a parte de 

alfabetização, mas a princípio, o 

necessário é isso, é questão de 

comportamento, é socialização. 

5.1 eu trabalho com o primeiro ano, 

5.2 e eu trabalho com crianças, 

5.3 eu tenho uma deficiente auditiva, 

tenho uma autista, tenho uma 

cadeirante e uma que é deficiência 

leve,  

5.4 o trabalho que nós fazemos é 

bem diferenciado,  

5.5 por exemplo, o deficiente visual e 

o autista, o trabalho é mais na 

independência deles,  

5.6 então assim, a deficiente visual 

ela não consegue ainda tomar água 

sozinha, usar o banheiro sozinha, 

coisa de dependência mesmo então, 

todo esse trabalho que eu faço com 

ela, mais o comportamento o autista 

também, 

5.7 a que é leve, ai eu trabalho mais 

a alfabetização, 

5.8 então eu tento ver qual área que 

está mais defasada,  

5.9 não que eu não vá trabalhar 

depois com a deficiente auditiva e 

autista a parte de alfabetização, mas 

a princípio, o necessário é isso, é 

questão de comportamento, é 

socialização.  

Fonte: elaboração própria. 
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O processo deu-se da seguinte forma: realizamos esse 

primeiro agrupamento de acordo com os assuntos abordados por cada 

professor em suas falas, na sequência, agrupamos as falas do professor 

dentro de cada tópico que elencamos como rotina, alteração do 

financiamento e assim por diante. Na coleta de dados, as professoras 

falavam desses aspectos em vários momentos da entrevista, por isso a 

necessidade de organizá-las, agrupá-las. Desse modo, o Quadro 2 ilustra a 

forma com que realizamos o novo agrupamento. 

Quadro 2: Agrupamento das falas segundo o assunto Rotina. 

Assunto: Rotina 

 

3.1 Eu trabalho quarenta horas semanais,  

3.2 No período da manhã eu trabalho com educação infantil, na fase 

pré-escolar que é dividida em dois níveis, o maternal de 0 a 3 anos e 

11 meses, e de 4 a 6 que é a fase pré-escolar, a qual pertenço.  

3.3 No período da tarde trabalho com o ensino fundamental, a faixa 

etária da minha turma é de sete á quatorze,  

3.4 Têm uma que na verdade vai ser encaminhada para outra turma, 

mas que também está nesse nível e o trabalho é assim.  

3.8 Trabalhamos a letra do nome, recorte, colagem, cores, encaixe, 

coordenação motora ampla, fina,  

3.10 O trabalho é individualizado, por isso é que geralmente temos 

uma auxiliar na sala.  

Fonte: elaboração própria. 

 

Posterior a essa organização, realizamos novo agrupamento 

por assunto com as falas de todas as professoras. Dentro de cada item 

elencado, fomos agrupando todas as falas das entrevistadas a fim de verificar 
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quais itens foram contemplados e por quais entrevistas, ou seja, um 

agrupamento de todas as falas por assunto.  

 

Quadro 3: Reagrupamento das falas de todos participantes. 

MUDANÇAS NA ALTERAÇÃO DO FINANCIAMENTO 

1.37 a gente fazia antigamente um dia de EJA e um dia de artesanato,  

1.36 a gente já fazia alfabetização, a diferença é que agora aumentou o 

horário, mas a gente já tinha esse gancho lá da EJA, só que não era com 

tanta ênfase, 

1.16 com essa mudança, nos temos cursos livres, que a gente já fazia, mas 

era um outro nome, é o mesmo,  praticamente o mesmo processo, agora nós 

estamos nos readaptando, que é fazer um curso do começo, meio e fim,  

1.59 eu acho que isso foi um ganho para educação especial, essa mudança 

de paradigma porque você vê mesmo como o aluno consegue, 

2.7 por que no dia a dia, esse ano, por que no ano que vem pode ser 

diferente, mas pode ser que o ano que vem entre como escola 

mesmo, esse ano ainda está em fase de adaptação,  

2.8 olha eu particularmente ainda acabo entrando na questão da inclusão, 

3.13 Eu não vejo muita mudança, 

3.14 existe muita conversa, muito exagero em cima das 

consequências, mas a verdade é que não há muitas. 

3.17 está começando, não vejo muita mudança.  

3.22 Mas essa mudança de Lei que é mais recente, está 

engatinhando ainda, eu acredito que pode demorar muito para 

haver mudança significativa, 

3.23 agora estão falando que vai ser a inclusão total, também é 

uma fala, fica todo mundo sem saber o que fazer, mas eu acho 

que tudo acontece gradativamente, eu acho que nada acontece 

assim de repente. 

3.24 Sim, algumas coisas em relação ao professor,  

3.30 hoje em dia ficou igual ao ensino regular, por questão de 

oportunidade,  
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5.38 tudo vai caindo, na verdade vai caindo tudo de para quedas, é que nem 

o mundo da gente, 

5.39 na educação não tem uma preparação, vai mudar, essa mudança vai 

ser para ocorrer assim, cai e nós temos que nos adaptar.  

4.62 Não,  

4.63 mais na parte da EJA porque antes era assim muito solto o trabalho, nós 

estamos vindo de uma instituição, não só a escola a qual nós  atuamos 

(Diretora: mas outras, todas no Paraná)  várias escolas, é de um 

assistencialismo que era aquela questão somente do cuidar e não o educar 

4.64 então, a gente percebe mais isso dentro da EJA mesmo (Diretora: e a 

EJA  é bem aquilo que a Vanda falou, tem um direcionamento porque o 

ensino fundamental, à educação infantil a gente já tem uma matriz, já tem um 

currículo, (Coordenadora: os trâmites legais) 

4.65 (Coordenadora: os trâmites legais) nós seguimos o mesmo da escola 

“comum”,  

4.69 então agora a gente tem mais subsídios.  

4.70 Coordenadora: E os cursos livres tem até a matriz curricular que foi um 

levantamento que a SEED fez em todo estado, verificando dentro das 

escolas especiais quais seriam os cursos que as escolas estavam 

trabalhando com seus alunos, então, eles montaram uma matriz curricular e 

nos deram subsídios de como estar trabalhando os conteúdos propriamente 

dos cursos com os alunos. 

Em seguida, realizamos uma síntese de cada fala dentro de 

cada tópico sendo respeitando as falas de cada entrevistada como 

explicitado no quadro abaixo. 

Quadro 4: Síntese das falas sobre faixa etária. 

FAIXA ETÁRIA 

Na fala da professora 3, há o relato da faixa etária com que ela trabalha 

sendo que, de manhã trabalha com maternal e pré-escolar e a tarde, com 
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ensino fundamental. 

Na fala da coordenadora 4, relata-se que a escola tem alunos de zero a 

cinquenta e cinco anos. 

 

 No processo de refinamento e extração dos conteúdos 

abordados nas entrevistas, realizamos uma nova síntese organizando de 

forma que contemplasse todas as falas em um mesmo texto, preparando 

esse conteúdo para a análise e apresentação dos resultados desta pesquisa 

como demonstra o quadro abaixo. 

Quadro 5: Síntese de todas as falas de assistencialismo.  

ASSISTENCILAISMO 

O trabalho está pautado mais em suprir as situações que a família não faz ou 

não consegue fazer. A escola assumi um papel de levar os alunos a passeios 

e outros lugares que a família não leva. Os pais vinham mais a escola para 

ter um local para deixar os filhos e não com foco educacional, e que o 

trabalho da escola se baseia mais em uma rotina e evitar comportamentos 

indesejados. Destaca-se ainda o trabalho voltado a ensinar boas maneiras, 

comer, vestir, a independência do aluno. 
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5. Um Pouco da História do Movimento Apaeano 

e a criação da APAE de Londrina 

 
O novo é algo que normalmente trás consigo grandes incertezas, 

inseguranças e grandes inquietações do que se está propondo fazer. 

O desvelar do trabalho das instituições não foi diferente, de acordo 

com o relato abaixo, podemos evidenciar as lutas e de certa forma, o 

receio do desconhecido ante ao que se propunham a fazer.   

“Tudo era para nós, ainda, profundamente nebuloso. Pouco 

ou nada sabíamos de nossas reações emocionais, de nossas 

fantasias, de quão pouco sabíamos lutar; primeiro contra 

nossa própria desesperança e frustração, depois com os 

problemas em si, nosso elo comum, o grave problema de 

deficiência mental”. (Depoimento de Dona Alda Moreira 

Estrázula, fundadora da Apae de São Paulo). 

 

A primeira APAE no Brasil foi fundada em 11 de dezembro de 

1954 na cidade do Rio de Janeiro dando origem a um movimento que seria 

reconhecido pelo trabalho com crianças excepcionais. Quase dez anos mais 

tarde em Londrina no Estado do Paraná um grupo de pais preocupados com 

a educação de seus filhos se reúne e funda em 28 de Agosto de 1964 a 

APAE de Londrina. 

 Até 1971 teve suas atividades apenas como estatutária, pois 

a meta até então, era a de apenas formar profissionais que atuassem nessa 

área, meta essa superada rapidamente tendo em vista a grande demanda 

existente na época. Em 20 de Maio de 1972 a então diretoria recém-

empossada, decide por fundar a Escola de Educação Especial Santa Rita 

APAE de Londrina. A instituição passou 18 anos em prédios cedidos e/ou 

alugados sendo que, a partir de 1982 tem sua sede construída. Em outubro 

de 2004 a instituição através da portaria 1635/2002, é credenciada a prestar 

atendimento clinico junto ao SUS, atendendo a alunos/pacientes e também a 

comunidade pelo setor de clinicas com atendimentos técnicos. Segundo 

(APAE, 2010), a instituição pretende: 

 articular, junto aos poderes públicos e entidades 
privadas, políticas que assegurem o pleno 
desenvolvimento dos direitos da pessoa com 
deficiência e com outras entidades municipais, 
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regionais e estaduais que defendam a causa da 
pessoa com deficiência em qualquer dos seus 
aspectos; 

 atuar na definição da política municipal, regional e 
estadual de atendimento à pessoa com deficiência, 
em consonância com a política adotada pela 
Federação Nacional e pela Federação das APAES do 
Estado, coordenando e fiscalizando sua execução; 

 compilar e/ou divulgar as normas legais e 
regulamentares federais, estaduais e municipais 
relativas à pessoa com deficiência, promovendo a 
ação dos órgãos competentes no sentido do 
cumprimento e aperfeiçoamento da legislação; 

 coordenar e executar na sua área de jurisdição, os 
objetivos, programas e  política da Federação das 
APAES do Estado e da Federação Nacional das 
APAES, promovendo, assegurando e defendendo o 
progresso, o prestígio, a credibilidade e a unidade 
orgânica e filosófica do movimento apaeano; 

 desenvolver política de autodefensores, garantindo a 
sua participação efetiva em todos os eventos e níveis 
do movimento apaeano; 

 divulgar no município as experiências apaenas; 

 encarregar-se, em âmbito municipal, regional e 
estadual,da divulgação de informações sobre 
assuntos referentes à pessoa com deficiência, 
incentivando a publicação de trabalhos e obras 
especializas; 

 estimular, apoiar e defender o desenvolvimento 
permanente dos serviços prestados pela APAE, 
impondo-se a observância dos mais rígidos padrões 
de ética e de deficiência, de acordo com o conceito do 
movimento apaeano; 

  prestar serviços gratuitos, permanentes e sem 
qualquer discriminação de clientela, na área de 
deficiência mental e outras, desde que contempladas 
na proposta pedagógica da escola de educação 
especial, àqueles que deles necessitarem; 

 promover a melhoria da qualidade de vida das 
pessoas com deficiência mental, buscando assegurar-
lhes o pleno exercício da cidadania; 

 promover e/ou a realização de estatística, estudos e 
pesquisas em relação à causa da pessoa com 
deficiência, propiciando o avanço científico e a 
permanente formação e capacitação dos profissionais 
e voluntários da APAE; 

 promover e/ou estimular a realização de programas 
de atendimento à pessoa com deficiência, desde os 
de prevenção até os amparos ao idoso. 

A Escola de Educação Básica na modalidade Especial Santa 

Rita APAE de Londrina, situada na Avenida Robert Kock, número 11, vila 

Operária atende cerca de 305 alunos com necessidades especiais tais como, 
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deficiência intelectual, auditiva, visual, física, síndrome de down entre outras. 

Presta também atendimento clínico atendendo pacientes e oferecendo 

atendimentos nas áreas profissionais de fonoaldiologia, fisioterapia, 

psicologia, assistência social, terapia ocupacional e uma neuropediatra que 

atende aos alunos de uma forma geral. 

A escola tem sede própria no endereço citado a cima com 

uma boa estrutura física com salas, banheiros e outros espaços adaptados 

as necessidades dos alunos, e conta com um quadro de aproximadamente 

97 funcionários sendo que, possui 1 diretora e 1 vice-diretora, 1 

coordenadora pedagógica, 6 professoras de arte e música, 5 professores de 

educação física, 27 professores regentes, 1 instrutor de informática, 1 

instrutor de marcenaria, 5 atendentes, 4 secretárias, 1 telefonista, 1 

coordenadora de recursos humanos, 1 coordenador de telemarketing, 8 

telefonistas arrecadadoras, 4 motobois arrecadadores, 2 motoristas, 1 

porteiro, 1 cozinheira, 3 auxiliares de cozinha, 4 auxiliares gerais, 3 guardas, 

15 técnicos em áreas já citadas acima e 1 médica. 

A escola por ser filantrópica dispõe ainda de uma junta 

diretiva composta por presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário e 

uma conselheira. Somente a título de informação, essa junta diretiva trabalha 

de forma voluntária, ou seja, sem nenhuma remuneração não compondo 

assim, parte no quadro de funcionários da escola. No momento da realização 

deste trabalho, a escola passa por um processo de intervenção mediante a 

tomada de decisão da Federação das Apaes no Estado do Paraná por conta 

de supostas irregularidades na antiga administração.  

A APAE presta atendimento desde a educação infantil, até o 

ensino profissionalizante. Apesar de seguir as orientações vindas do Estado, 

Núcleo Regional de Educação em cumprimento das diretrizes curriculares, 

seu atendimento está de certa forma pautado na parte social dos alunos ora 

vista que, grande parte das famílias e alunos ali atendidos, é oriunda de uma 

classe social bastante carente necessitando com isso muitas vezes da 

intervenção por parte das assistentes sociais e de auxílio em diversas áreas. 
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Nesse aspecto podemos observar o papel assistencialista muitas vezes 

ocupada pela escola indo além de suas atribuições com a educação.  

Diante das mudanças legais em leis que regem o Estado do 

Paraná, a antiga instituição de educação especial que atendia seus alunos 

procurando dar assistência escolar e muitas vezes buscando suprir de 

alguma forma suas necessidades de cuidados entre outros, agora se vê 

diante de uma normatização vinda do Estado que a torna oficialmente como 

Escola de Educação Básica na Modalidade de Educação Especial.  

Segundo (ARNS, p. 2), em seu relatório sobre a educação 

Especial observamos que, 

Faz-se necessário encontrar mecanismos sociais, políticos, 
financeiros, físicos e humanos para organizar os sistemas 
educacionais e propiciar o universo da educação, como 
política pública, para todos aqueles que, por razões diversas, 
ainda não tiveram acesso ou estão excluídos. Essa inclusão 
supõe compromisso, participação e colaboração de 
diferentes atores sociais como o Estado, as famílias e os 
diferentes grupos e/ou segmentos da comunidade. 
 

Diante disso observamos a necessidade de elaboração de 

leis que realmente possam suprir a reais necessidades da educação, que 

possibilitem que esses alunos tenham condições dignas para se apropriarem 

de seus direitos expressados na LDB e em tantas outras diretrizes da 

educação de forma que, além de garantidos os direitos já citados possam vê-

los sendo realmente implantados e ofertados pelo Estado que é de forma 

maior responsável pelo financiamento da educação em todas as suas áreas e 

modalidades. Com relação a exposição da imagem ora usada por instituições 

de atendimento especializado a pessoas com necessidades especiais, fica 

um ponto de reflexão das atuais práticas que estão sendo utilizadas para 

angariar recursos para sua manutenção.  

Não queremos aqui cometer injustiças com relação a essa ou 

aquela instituição até por que, não vivenciamos o dia a dia das mesmas para 

levantarmos julgamentos precipitados com relação a suas práticas 

arrecadadoras, mas que de certa forma analisemos os meios de que estão 

sendo usados a imagem desse alunos a fim de arrecadações ou meios de 

suprimentos financeiro.   
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Diante do novo papel oficialmente assumido pela escola, 

muita coisa começa a mudar, diretrizes começam por ser mais rigorosamente 

seguida e o Estado ante ao seu papel, inicia um processo de regulamentação 

junto a essas instituições de educação especial. A APAE que no seu inicio 

teve uma preocupação inicial de cuidados e de certa forma instruir os filhos 

de um grupo de pessoas que viam a omissão da escola e do Estado com 

relação a esses alunos, agora tem seus direitos e as obrigações instituídas 

pela lei e busca incessantemente pelos seus direitos enquanto cidadão, 

direitos esses que embora citados e garantidos em inúmeras leis e decretos, 

na grade maioria das vezes não chega a ser de fato concretizado do dia a dia 

escolar desses alunos. Essa é a luta que a APAE trava todos os dias com 

seus pais de alunos, docentes e funcionários buscando a igualdade de 

direitos e deveres explicitados na lei para essa grande parcela da população. 

Segundo (Leite, 2000), 

A importância de se educar para a cidadania se encontra na 
realidade dos países que se dizem democráticos e onde na 
maioria das vezes percebemos que existe uma grande 
distância entre as formulações legais e sua aplicação, e da 
distância entre aquelas e a consciência e a prática dos 
direitos por parte dos cidadãos. A questão primordial que 
resume esta constatação é: quem tem direitos a ter direitos? 
ou seja, quem é ou deve ser reconhecido como sujeito de 
direito? 
 

Para o autor, o individuo somente pode se considerar 

participante da história e se constituir cidadão quando se torna conhecedor 

de leis, do contexto em que vive, de seu papel enquanto participante de 

tomada de decisão entre tantas outras atribuições que fazem parte da vida 

desse individuo, mas para que tal fato possa ocorrer, esse ser que nasceu 

humano porém precisa se tornar um, tem direito ao acesso a uma educação 

que o ajudará a se constituir como participante desse mundo, agindo assim 

em tomada de decisão na política, na esfera pessoal e no coletivo. Aprender 

que muito mais do que aquilo que o rodeia, há uma infinidade de valores e 

conhecimentos que devem fazer parte integral de sua vida enquanto sujeito 

participativo desse meio. Segundo (Buffa, 1995 p.28 apud Leite), 

O Brasil, país capitalista, caracteriza por ser uma sociedade 
autoritária e hierarquizada em que os direitos do homem e do 
cidadão simplesmente não existem. Não existem para a elite, 
de vez que ela não precisa de direitos porque tem privilégios. 
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Está pois, acima deles. Não existem para a imensa maioria 
da população – os despossuídos - , pois suas tentativas de 
consegui-los são sempre encaradas como problemas de 
polícia e tratadas com todo o rigor do aparato repressor de 
um Estado quase onipotente. 
 

Nesse caminho de instrução e formação de um sujeito crítico 

e participativo, a APAE busca inserir seus alunos em uma sociedade que em 

grande maioria discursa uma fala de inclusão e igualdade para todos, mas 

em muitos momentos há uma grande incoerência entre teoria e prática, entre 

inclusão e exclusão, palavras essas que caminham de mãos dadas e por 

mais que as instituições busquem a inserção do seu alunado em uma 

sociedade justa e igualitária, em igualdade educacional e social, de certa 

forma fortalecem a exclusão pela amostra constante da inclusão. 
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6. Análise e apresentação dos resultados 

O desenrolar de toda essa teia está se dando ao longo dos 

dias, dos meses e até mesmo dos anos. Esse desvelar institucional foi e 

ainda tem sido uma longa espera, o texto do parecer citado traz apenas uma 

pequena fatia de uma história que já permeia a muito tempo em nossa 

história educacional e que, a muitos profissionais da educação deixa um 

sentimento de incerteza quanto ao futuro dessa modalidade da educação.  

Em janeiro de 2008, a nova “Política Nacional de Educação 

Especial na perspectiva da educação inclusiva” da 

SEESP/MEC é publicada, passando a orientar os sistemas 

educacionais para a organização dos serviços e recursos da 

Educação Especial de forma complementar ao ensino 

regular, como oferta obrigatória e de responsabilidade dos 

sistemas de ensino. Essa Política resgata o sentido da 

Educação Especial expresso na Constituição Federal de 

1988, que interpreta esta modalidade não substitutiva da 

escolarização comum e define a oferta do atendimento 

educacional especializado – AEE em todas as etapas, níveis 

e modalidades, preferencialmente no atendimento à rede 

pública de ensino. (CRAVEIRO, Parecer CNE/CEB N. 

13/2009). 

 

Entender essa dinâmica de ensino requer tempo, pesquisa, 

dedicação e uma colaboração para essa pesquisa que veio através de 

profissionais da educação que atuam na APAE de Londrina que, ao 

aceitarem participar das entrevistas para análise e comparação da atual 

realidade da educação especial, contribuíram não somente com esse 

trabalho, mas também para levantar novas perguntas e inquietações futuras 

com relação à educação dos alunos atendidos no AEE. Entre esses, 

gostaríamos de a título de informação, elencar que, foram colhidas cinco 

entrevistas dentro da instituição onde, uma professora da educação infantil, 

uma do ensino fundamental 1° ano, uma do ensino fundamental 2° ano, uma 

da educação de jovens e adultos EJA, a pedagoga da escola juntamente com 

a vice-diretora.  

Como já mencionado na metodologia, todas as entrevistas 

foram gravadas e posteriormente transcritas na integra a fim de análise e 

esclarecimentos com relação ao trabalho do professor em sala de aula, sua 



47 
 

rotina, a metodologia utilizada e as alterações na política de inclusão, as 

alterações nas leis e o reflexo das mesmas no trabalho docente realizado 

pelos professores da instituição no seu dia a dia. Mudanças estruturais, 

espaço físico, financeiro e principalmente, as relacionadas ao fazer 

pedagógico, foco esse principal de nossa pesquisa. 

O contato com os professores da escola, desde o inicio deixa 

claro o ponto de vista da defesa do ensino continuar sendo ofertado dentro 

de instituições e/ou escolas que ofereçam o ensino educacional 

especializado alegando que, os profissionais dessas instituições e/ou escolas 

tem um maior preparo para lidar com esses alunos, principalmente os que 

apresentam distúrbios de comportamento ou um comprometimento maior, 

seja esse no intelectual ou até mesmo na parte físico-motora. Neste aspecto, 

durante a entrevista com a pedagoga da escola ela relata no quesito de 

formação de professores uma deficiência no preparo dos professores, há 

certa incoerência no relato da pedagoga que atribui necessidade de 

atendimento aos novos professores, um treinamento e ao mesmo tempo, 

destaca que os mais novos diante da nova proposta da EJA, têm mais 

subsídios para trabalharem. 

Se de um lado os fatores que originam as associações de 
pais e amigos estão atrelados a uma concepção de indivíduo 
portador de deficiência mental como um ser com poucas 
possibilidades ou até incapaz das mais simples formas de 
participação social, a ele cabendo apenas a tarefa de 
“carregar o estandarte” da benemerência e filantropia, de 
outro encontram-se os muros cristalizados (e não muito 
cristalinos) da instituição que insiste em se aprisionar no seu 

próprio cárcere. (D’ ANTINO, 1996. p.66). 
 

Por mais que se negue de que os alunos atendidos dentro de 

instituições especiais recebem certa proteção por parte dos pais e dos 

profissionais que atendem a essa modalidade de ensino, é inegável o fato de 

que, não há muita ou quase nada de interação desse alunado com o ensino 

na rede regular, o que acaba por contribuir com uma segregação que durante 

muito tempo temos observado no atendimento e tratamento a essa parcela 

da população. Neste aspecto (MELETTI, 2006) pontua que 

A estigmatização de um indivíduo determina a qualidade das 
interações entre ele e seu grupo social, que passam a ser 
mediadas pelo rótulo a ele impingido. Ocorre a coisificação e 
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desumanização do estigmatizado, já que o indivíduo é 
transformado em sua própria diferença, passa a ser 
reconhecido unicamente em função desta e sua deficiência 
passa a ser seu único atributo, com uma carga social de 
desvantagem e descrédito.  
  

Percebe-se uma tentativa nas falas e até mesmo em 

movimentos de inclusão, mas as atitudes acabam sempre tendo seu 

desfecho reafirmando a exclusão desses alunos e a manutenção do estigma 

sobre eles lançado. A esse respeito, (D’ANTINO, 1996, p. 170), também 

ressalta que 

A filantropia vem também de uma história longínqua de 
vinculação do deficiente à questão do abrigo, cuidado, 
assistência. Tem, portanto, a sombra desse fantasma. 
Reveste-se de múltiplos usos, muitas funções, sejam elas 
estratégicas ou econômicas. 
 

Há neste contexto um exercício bem interessante que ao 

analisar as entrevistas e até mesmo a atual conjuntura da educação especial 

no Brasil de forma geral, observamos uma luta incessante das instituições 

filantrópicas por igualdade para todos, direitos e deveres entre outros itens 

mencionados até mesmo em nossa constituição Federal. Ao adentrarmos 

nessa esfera educacional da educação especial é que, busca-se essa 

igualdade de direitos, porém há todo um jogo político que luta por manter 

essa estrutura separatista entre os ditos “normais” e os alunos especiais. 

Nesta mesma linha de pensamento, (MELETTI, 2006) já enfatizava que, 

quanto mais se quer incluir ou acabar com a ideia de exclusão, mais eu 

afirmo a situação do excluído reafirmando sua condição de rejeitado.  

Esse processo de inclusão e da luta das instituições em 

manter o controle dessas, agindo segundo sua visão do que mais é 

necessário para a educação de seus alunos, nos leva à uma reflexão do que 

se está ensinando no interior dessas escolas. Na síntese produzida das falas 

das entrevistadas e destacada abaixo, segue um exemplo do trabalho 

desenvolvido pela escola. De acordo com as falas,  

A tarde os alunos são mais avançados, leem pequenos 
textos e palavras com acompanhamento da professora, de 
manhã os alunos reconhecem os números até 3 e os 
conteúdos são bem pré silábicos como: reconhecimento de 
cores, limite, maior e menor, pouca coisa é registrada no 
papel. Há o reconhecimento do corpo e do alfabeto móvel em 
madeira. Os alunos não conseguem identificar os seus 
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nomes, somente dois o fazem. Na matemática tudo é feito no 
concreto. Na manhã, o trabalho na EJA é na tapeçaria, só 
dar o nó, trabalha-se com mais ênfase o mosaico mais 
voltado à dosagem de cola e o comportamento a mesa. 
 

De acordo com o relato das professoras, podemos verificar 

que o comportamento é uma das ênfases dadas ao trabalho da instituição 

que com a mudança na linha de financiamento, passa a ser denominada 

escola básica. Outro aspecto bem interessante a ser analisado, tem haver 

com o fato de se tratar de alunos da EJA e que ainda são trabalhados 

dosagem de cola, limites e de, pouca coisa ser produzida no papel.   

Com base na síntese das entrevistas, destacamos segundo 

relato das professoras a visão assistencialista ainda vivida pela agora escola 

de educação básica.   

O trabalho está pautado mais em suprir as situações que a 
família não faz ou não consegue fazer. A escola assumi um 
papel de levar os alunos a passeios e outros lugares que a 
família não leva. Os pais vinham mais a escola para ter um 
local para deixar os filhos e não com foco educacional, e que 
o trabalho da escola se baseia mais em uma rotina e evitar 
comportamentos indesejados. Destaca-se ainda o trabalho 
voltado a ensinar boas maneiras, comer, vestir, a 
independência do aluno. 
 

A escola acaba por assumindo um papel compensatório na 

vida de seus alunos em suprir as situações que a família por algum motivo 

não consegue ou se nega a fazê-lo, ao elencar como sendo uma 

necessidade para o aluno tais passeios e outros afazeres, o trabalho 

pedagógico, função primordial da escola, acaba por ser colocado em 

segundo plano na função escolar, neste caso somente reafirmando a 

secundarização do pedagógico já mencionado por (MELETTI,2006) e a 

perpetuação de modelo vigente assistencialista. No trecho acima citado, o 

contexto nos leva a reflexão das reais mudanças na estrutura e na prática 

enquanto escola, a mudança na linha de financiamento que transforma a 

instituição em escola, toda a alteração sofrida por ela nos leva a refletir em 

apenas uma mudança burocrática e não pedagógica. De acordo com a 

afirmação de (D’ANTINO, 1996, p. 15), 

Um outro aspecto importante a assinalar é que, no contexto 
aqui abordado, tendo a benemerência e a filantropia como 
suportes de sustentação das práticas institucionais, as 
relações instituídas apóiam-se neste pilar, favorecendo ações 
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padronizadas e reprodutoras de seus princípios norteadores. 
É assim que a perpetuação do caráter assistencial destas 
instituições encontra eco ressonante nos profissionais que, 
ao se curvarem aos desígnios do grupo gestor, reproduzem, 
através de suas ações, o mote institucional. 
    

  Este foco da filantropia de sua forma própria de governo ou 

de gestão abordado pela autora, também é mencionado durante as 

entrevistas, em especial por uma das professoras quando faz uma crítica ao 

modo de gestão dessas instituições. A entrevistada relata a falta de apoio 

pedagógico no dia a dia de seu trabalho e pontua com aspectos relacionados 

ao favorecimento de grupos dentro da escola, pessoas ligadas ou mais 

próximas dos gestores. Os dois resumos das entrevistas a seguir tendo o 

foco de agrupamento por “Filantropia e protecionismo”, ilustram de forma 

clara esse processo vivido pela escola nas esferas de financiamento mantido 

pelo Estado e administrado por presidentes de instituições ainda intituladas 

filantrópicas e pela forma de gestão mantida dentro desses espaços. Com o 

modelo dessa gestão, segundo as entrevistas destaca-se que, 

Filantropia 
Percebe-se o descontentamento das docentes 
principalmente nos aspectos relacionados à forma de 
administração da escola. O Estado entra com recursos 
financeiros, com professores cedidos, e mesmo assim, a 
filantropia assume o papel de gestão mantido pela Federação 
das Apaes, estabelecendo seu próprio modelo de governo 
mesmo para professores cedidos pelo Estado à instituição. 
Protecionismo 
Há o seguimento do modelo de instituição que era seguido 
por presidentes e diretores dando privilégios a professores. 
Existem profissionais dentro dessas escolas que muitas 
vezes são prejudicados nesse modelo de gestão por 
reivindicar os direitos enquanto estatutários. A fala também 
apresenta hoje que, há indícios de uma mudança desse 
modelo com relação a aberturas de concursos municipais e 
estaduais, mas ainda vive-se essa realidade. 

 

Diante das falas explicitadas acima que retratam o modelo da 

gestão administrativa como o da pedagógica onde podemos verificar diante 

dos relatos dos professores grande insatisfação com relação à forma de 

organização vivenciada dentro da instituição que tem em seu quadro de 

funcionários, grande parte cedido e/ou mantido por convênios Estaduais. O 

que nos leva a refletir sobre a citação abaixo quanto a isenção da 
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responsabilidade com a educação a qual deveria ser de responsabilidade 

total do Estado, para tanto, segundo (MELETTI, 2006, p. 57), 

No que se refere à educação da pessoa com deficiência 
mental o que pode ser observado é a insistente omissão e 
descompromisso do Estado quanto à organização de 
serviços nas redes públicas de ensino e a “parceria” 
estabelecida com o setor privado, especialmente o de caráter 
assistencialista, no sentido deste ocupar o espaço deixado 
por aquele. A contrapartida do Estado é o estabelecimento 
de auxílios técnico e financeiro e de incentivos fiscais com a 
isenção e redução de impostos. 
 

Esse total descompromisso por parte do Estado em assumir 

essa modalidade de ensino que como já vimos nesse trabalho, também é de 

sua inteira responsabilidade, ainda gera situações arbitrárias como verificado 

nas entrevistas na fala de uma das professoras quando relata que, “existem 

profissionais dentro dessas escolas que muitas vezes são prejudicados 

nesse modelo de gestão por reivindicar os direitos enquanto estatutários”. O 

que destacamos com esse modelo de escola é que, por inúmeras vezes isso 

acaba por comprometer toda a estrutura, o trabalho pedagógico que deveria 

ser o foco da escola, perde seu papel central nos olhares, na visão e prática 

no dia a dia. De acordo com as entrevistadas, percebe-se que ao longo da 

história, as “escolas” especiais criaram seu meio próprio de conduzir a 

educação e suas diretrizes. Neste contexto, para (GONÇALVES, 2012, p. 22) 

A educação especial brasileira se constituiu de um modo 
peculiar que a consolidou como um sistema paralelo de 
ensino, distanciado da escola regular e implementado, via de 
regra, em espaços segregados tais como as instituições e 
classes especiais. De acordo com Bueno (1993), 
historicamente, a educação especial garantiu a oferta de 
escolaridade para as pessoas com deficiência em nossa 
sociedade, ao mesmo tempo em que se consolidou como 
instrumento básico para sua segregação. 
 

No texto de (D’ANTINO, 1996, p. 175), verifica-se a 

importância do contato com o outro, da troca de experiências para uma 

efetiva aprendizagem e um desenvolvimento do aluno. Em se tratando da 

segregação e da manutenção do mesmo pelas instituições, a autora destaca 

que: 

Assim acreditamos que a função primeira da educação seja o 
compromisso com o processo de “construção” e 
transformação do ser humano. Para tanto, dever-se-ia cuidar 
para que o educador assumisse seu verdadeiro papel de 
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agente junto ao educando, portador ou não de deficiência, 
buscando os instrumentos facilitadores desse processo. 
Processo este que, em nosso entender, caminha junto com o 
“outro”, que também busca, se constrói e se transforma. 
Parece que a dificuldade dessa busca, construção e 
transformação é imposta por uma certa peculiaridade do 
poder instituído no tipo de proposta educacional vigente nas 
associações em apreço. 
 

Esse poder tratado pela autora, o domínio exercido pelas 

instituições e elencado nas falas das entrevistadas, ressaltam o peso da 

mesma no trabalho desenvolvido pelas professoras e na qualidade ofertada 

para os alunos com necessidades especiais atendidos no interior dessas 

escolas.      
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7. Conclusão 

Este trabalho teve como objetivo, analisar as alterações 

desencadeadas na instituição especial a partir de seu reconhecimento como 

Escola da Educação Básica na Modalidade de Educação Especial. Focamos 

nosso olhar para em uma instituição especial, cuja nomenclatura foi alterada 

devido a nova política de educação ora vigente no estado do Paraná.  

Todo esse processo de mudança trouxe para o interior da 

escola inúmeras mudanças, sejam elas de caráter administrativo ou 

pedagógico. Na medida em o texto foi sendo construído, a coleta de material 

sendo analisada e mesmo com as entrevistas das profissionais em diversos 

momentos, negarem uma mudança na área pedagógica, os dados aqui 

destacados e as diversas formas de analisar esses dados descritos na 

metodologia, mostram sim grande alteração na estrutura escolar. 

Na entrevista com a pedagoga da escola há a citação de um 

maior direcionamento com relação a EJA, segundo relato houve um 

levantamento da SEED em todo o Paraná a fim de verificação dos cursos 

ofertados e uma padronização para as escola de educação especial. Com a 

comparação entre a fala da pedagoga e a demais falas das professoras, 

verifica-se nas falas da maioria que esse trabalho já era realizado por elas 

em sala de aula, que segundo as entrevistadas foi alterado, é meramente a 

formalização desse trabalho dado que, hoje há muito mais documentos a ser 

preenchidos do que no passado. 

Com base nas entrevistas coletadas e analisadas, pode-se 

verificar mais uma burocratização da docência ante a nova proposta de 

Governo do que de fato, mudanças no sistema que contemple a educação 

desses alunos atendidos na escola especial tendo em vista a indicação do 

trabalho profissionalizante focada pelas apaes. Esse dado é elencado por 

(FERREIRA, 1995, p. 57) destacando que, 

As instituições especializadas, privadas em sua grande 
maioria, incluem principalmente escolas e institutos de 
reabilitação. As escolas das Apaes e os centros de 
reabilitação são representativos desse serviço. Neles, a 
deficiência mental aparece como diagnóstico básico ou 
em combinado com outros problemas, nas deficiência 
múltiplas. O enfoque é tipicamente multidisciplinar, com 
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ênfase na área profissional dominante na instituição ou 
grupo de instituições. 
 

Nos textos coletados das entrevistas parecem em muito as 

frases “nós já fazíamos”, o que mudou foi mais uma questão de nomenclatura 

mesmo. Essas falas perpassam em muitos momentos pelas falas das 

entrevistadas que demonstram querer passar ou transmitir a ideia de seus 

trabalhos enquanto professoras da educação especial. Noutra fala, 

observamos certa indignação da professora ao se referir aos exageros 

comentados com relação a nova proposta educacional. 

Fato é e a pesquisa aponta tais aspectos de que, há em 

grande parte dessa nova proposta apenas uma questão política. Não temos 

uma proposta educacional que contemple de fato uma inclusão educacional e 

muito menos, uma estrutura física nos prédios e nas escolas para receberem 

esses alunos com necessidades especiais como também, não há da parte de 

governo um interesse em arcar com toda essa estrutura de mudança 

contribuindo assim, para um processo de fato de inclusão educacional. Para 

(MELETTI, 2006, p. 59), 

O conceito inclusão aparece nos debates que analisam as 
condições sociais e educacionais dos chamados excluídos e 
que indicam a necessidade de superação da exclusão social 
destas pessoas. Assim, podemos perceber que o conceito 
inclusão aparece atrelado ao entendimento de que incluir é a 
forma de superar a exclusão; de que inclusão se configurou 
como um novo paradigma social capaz de direcionar a 
transformação da sociedade excludente em seu oposto e; 
que a inclusão escolar seria a garantia de inclusão social 
posterior, em um resgate do ideário da escola como um 
mecanismo de equalização social. 
 

Não há que se almejar que apenas o direito e acesso a uma 

escola fará com que o excluído passe de uma condição ora rejeitado, para 

um sujeito participativo e integrante da sociedade. Muito mais que inseri-lo no 

interior das escolas, é preciso propiciar condições desse sujeito se apropriar 

do que lhe é de direito enquanto cidadão. Quando falamos desses direitos, 

reportamos a situação segregada de alunos mantidos em espaços que 

somente reafirmam sua condição de excluído. 

Durante a análise das entrevistas pode-se verificar a visão 

segregada nas falas das professoras e a intenção de manter esse espaço 
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como meio educacional de seus alunos expressa nos relatos de que, “os 

conteúdos são os mesmos e o que diferencia, é a metodologia”. A defesa por 

educadoras que atuam nesta esfera ainda é significativa, a luta das 

federações em prol de se manter esse modelo de gestão onde, o Estado 

financia a educação, fornece os professores, a merenda, o material escolar, 

mas o controle fica por ser da própria instituição ainda é muito presente e, 

principalmente no Paraná com a atual administração a título de governo. 

Com relação a nova proposta de financiamento que altera a 

nomenclatura da instituição, passando a APAE para Escola de Educação 

Básica na Modalidade de Educação Especial, paira-nos uma inquietação, os 

aspectos na forma como o pedagógico é desenvolvido dentro dessa escola 

levando em consideração que, uma escola de Educação Básica contempla 

do 1º ao 5º ano. Como fica respaldado essa questão sendo que, a APAE 

somente oferta o 1° e 2° ano do ensino fundamental e tem a oferta da EJA 

mais voltada ao ensino profissionalizante.  

Na análise fizemos menção aos conteúdos trabalhados pelas 

professoras em sala de aula. Pode-se observar o relato de conteúdos pré-

silábicos com turmas da EJA e o mais intrigante, o fato de turmas da 

educação de jovens e adultos estarem trabalhando noções básicas de 

pinturas com limites e dosagem de cola em trabalhos de mosaico sendo 

estes conteúdos fora do currículo da EJA. 

Finalmente, no âmbito educacional stricto sensu, cabe 
considerar que, o expressivo e louvável papel 
desempenhado pelo associacionismo voluntário de pais 
oportunizou um considerável avanço em termos de 
atendimento educacional à clientela em questão, bem 
como as inúmeras conquistas legais advindas dessa 
força mobilizadora, por outro lado não se percebe, e 
esse estudo confirma isso, um avanço em termos de 
propostas educacionais inovadoras, compatível com o 
esforço empreendido. O que se percebe é uma 
constante repetição de cenas que o passado 
determinou. (D”ANTINO, 1996, p. 174)    
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