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Yara Leandro dos Santos Tanaka  |  Roseli Olher*

“Quando falamos em educação inclusiva, estamos falando 
da garantia de acesso, permanência e aprendizagem a 
TODOS na escola comum. Ela é uma ação política, cultural, 
social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de 
todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participan-
do sem nenhum tipo de discriminação.”

Fonte: Politica Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação In-
clusiva, MEC, 2008.

Um dos grandes trunfos da Convenção Internacional sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência e da Lei Brasileira 
de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI), foi reconhecer 
que a deficiência não está na pessoa, mas decorre da sua 
interação com um ambiente que não é acessível e inclusi-
vo, ou seja, que não está pronto para recebê-la. Na educa-
ção, também houve uma mudança de paradigma e a 
APAE DE SÃO PAULO entende que é necessário enxergar 
cada vez mais a educação como  “inclusiva” e cada vez 
menos como “especial”. Para isso, as metodologias, espa-
ços e materiais devem ser capazes de atender a todos, 
sem que sejam elaborados materiais separadamente 
para as pessoas com deficiência.

“A educação constitui direito da pessoa com deficiência, asse-
gurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e 
aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o 
máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilida-
des físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas ca-
racterísticas, interesses e necessidades de aprendizagem”.
Lei Brasileira de Inclusão - Art. 27

A APAE DE SÃO PAULO é uma organização social, sem fins 
lucrativos, que tem como missão prevenir e promover a 
saúde das pessoas com deficiência intelectual, apoiar 
sua inclusão social, incidir na defesa dos seus direitos, 
produzindo e disseminando conhecimento. Um dos pi-
lares trabalhados é a Inclusão, e por isso, em respeito e 
apoio às diretrizes da LBI, a Organização realiza o Atendi-
mento Educacional Especializado – AEE, no contra turno 
escolar. O objetivo é “possibilitar a transversalidade das 
ações da educação especial no ensino regular, fomentar o 
desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos 
que eliminem as barreiras no processo de ensino e apren-
dizagem e potencializar condições para a continuidade de 
estudos nos demais níveis de ensino” (DIAS, 2010).

Para o aluno é importante oferecer o AEE no contra 
turno escolar, visando à identificação, elaboração de re-
cursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as 
barreiras para a plena participação de acordo com suas 

Yara Leandro dos Santos Tanaka e Roseli Olher são orien-
tadora pedagógica e supervisora, respectivamente, do Serviço 
Educacional da APAE DE SÃO PAULO.

especificidades. No ano de 2012, a APAE DE SÃO PAULO
realizou uma pesquisa sobre a transição da escola espe-
cial (2009) para a Educação Inclusiva. O resultado obtivo 
foi que todos os alunos que passaram a frequentar a 
escola regular obtiveram ganho nos aspectos de lingua-
gem/comunicação, socialização, independência e autono-
mia, frente aos alunos que as famílias optaram pela conti-
nuidade em outra instituição especializada.

Para a escola e professores cabe a necessidade de um 
processo de formação contínua, visto que se caracteri-
za como algo salutar à prática de qualquer profissio-
nal. Afinal, a vida, mais do que nunca, permite o repen-
sar constante. Cabe ressaltar, porém, que não apenas 
a formação continuada garantirá uma atuação inclusi-
va, até porque a visão de mundo influencia muito 
nesse processo de ação coletiva. O querer e fazer a di-
ferença conta muito. Ao se pensar no campo de atua-
ção dos professores/pedagogos, faz-se necessário 
lembrar que a escolarização de alunos com e sem defi-
ciência é de competência da escola comum e que as 
parcerias estabelecidas entre professores de sala de 
aula regular e pedagogos do AEE são primordiais para 
a consolidação de práticas pedagógicas inclusivas.

Os estudantes com deficiência e sem deficiência têm 
ritmos diferentes, como qualquer pessoa em processo de 
ensino e aprendizagem, bem como em processo de de-
senvolvimento humano. Portanto, a convivência em cole-
tividade e as vivências desafiadoras (a todos) no dia-a-dia 
possibilitarão escolhas distintas e significativas, pois pos-
sibilitam que todos sejam atores desse processo. Não é 
pertinente separá-los e nem os privar de convívio, pois é 
confirmado que se aprende em coletividade. À medida 
que for oferecido o apoio e recursos didáticos e pedagógi-
cos necessários que eliminem as barreiras no processo 
de ensino e aprendizagem, alunos com deficiência inte-
lectual terão a oportunidade de aprender e se desenvol-
ver em igualdade de condições com os demais alunos.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA: UM DOS GRANDES 
TRUNFOS DA LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO



Quais as barreiras que as famílias ainda encontram 
para a inclusão escolar?

Atualmente, apesar dos esclarecimentos que a sociedade já 
tem sobre a inclusão, ainda é possível perceber algumas bar-
reiras atitudinais, principalmente no que diz respeito aos re-
lacionamentos das pessoas com deficiência. Ainda é possível 
perceber que a família tem ação excessivamente protetiva e, 
muitas vezes, subestima as habilidades de execução de tare-
fas que exijam independência e autonomia. Ainda vemos 
alguns responsáveis fazendo escolhas pela pessoa com defi-
ciência sem ao menos perguntar sua opinião.

Como a família pode contribuir para que o processo 
de inclusão escolar aconteça?

No âmbito da educação, podemos destacar que o papel da 
família é fundamental para o desenvolvimento da pessoa 
com deficiência em todo o processo. Ela é importante na for-
mação de valores sociais e culturais. Notamos que os estu-
dantes cuja família é presente e participativa apresentam 
melhor desempenho na aprendizagem. Os estímulos assegu-
rados pela família refletem na cognição da aprendizagem. A 
família tem papel de encorajar e ensinar a criança em todas 
as fases do desenvolvimento. Essa parceria favorece o suces-
so do desempenho intelectual e moral, e na formação do su-
jeito no período escolar.

A educação inclusiva é uma conquista que deve ser discu-
tida e praticada não apenas nas escolas, mas também nas 
famílias. É importante que os pais, mães, familiares e a co-
munidade participem e defendam esse direito. Darissa 
Voigt dos Santos é pedagoga do Atendimento Educacio-
nal Especializado (AEE), da APAE DE SÃO PAULO, e fala um 
pouco mais sobre isso:

Qual a importância da participação da família no pro-
cesso de inclusão escolar?

O papel da família é fundamental para o desenvolvimento da 
criança e do adolescente em todas as fases de sua educação 
social, afetiva e escolar. Ela é parte integrante do processo 
educativo dos alunos, seu desenvolvimento na escola é extre-
mamente importante. O ideal é que pais, professores e co-
munidade estreitem seus laços e tornem a educação um pro-
cesso coletivo.

Como costuma ser a recepção de um aluno com deficiên-
cia intelectual pelos demais numa sala de aula regular? 
Há muitas barreiras, como preconceito, por exemplo?

Percebe-se que há um bom acolhimento e aceitação por parte 
da grande maioria dos colegas, quando recebem um aluno 
com deficiência. Ainda é necessário e importante um esclareci-
mento no que diz respeito à compreensão sobre a deficiência, 
dificuldades de aprendizagem, possibilidades e socialização 
para alguns alunos, possibilitando uma convivência tranquila 
sem preconceitos e discriminação. 
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A PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS
NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
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Na minha escola, eu 
tenho muitos amigos. E todos 

gostam de ser meus amigos. 
Gosto muito de aprender, de 

desenhar. Minhas matérias pre-
feridas são Artes e Informática. 

Posso fazer vários desenhos sem 
seguir um modelo. Só ‘tiro 10’ nessa 

matéria. Mas, eu tenho dificuldade 
com Matemática.”

Maria Eduarda Rodrigues Oliveira* 
tem 14 anos, está na 8ª série e é estu-

dante da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental José Maria Lisboa.

Eu estudo na sala de aula com meus amigos e também 
aqui na APAE. Nessa sala tem uma professora que me ajuda 
muito porque as atividades são difíceis. Na minha escola todo 
mundo é legal. Eu gosto muito de ‘jogar’ com meus amigos e 
‘mexer’ no celular”.

João Alejandro Martiliano* tem 12 anos, está na 6ª série e 
é estudante da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Dr. Abrão Huck.

Eu concordo com a educação inclusiva para o de-
senvolvimento do aluno com deficiência, mas acho que 
as escolas regulares ainda não estão totalmente pre-
paradas para isso. Faltam professores para dar conta 
do grande número de alunos. É difícil para um pro-
fessor dar atenção para o meu filho, sendo que ele 
tem uma sala cheia de alunos para olhar. Nas es-
colas municipais isso está melhorando, porque os 
professores também são um pouco mais engaja-
dos com a educação inclusiva, mas ainda está 
muito difícil. O meu filho se desenvolve melhor 
no AEE porque dão mais atenção a ele".

Eulália Martiniano da Silva Costa, mãe do 
João Alejandro. 

*Os estudantes realizam o Atendimento Educacional Especializado no contraturno, na APAE DE SÃO PAULO, por meio do 
convênio com a Secretaria Municipal de Educação.
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A campanha Educação Inclusiva: Portas, lançada pela 
APAE DE SÃO PAULO em outubro de 2018, foi vencedora 
do Prêmio Marketing Best 2019. O material, que pode ser 
visto no canal da Organização no YouTube, aborda a im-
portância de as escolas não recusarem a matrícula de 
crianças e adolescentes com deficiência, sob o risco de es-
tarem “dando uma aula de intolerância”.

A ação foi idealizada pelo Núcleo de Políticas Públicas e 
Advocacy da APAE DE SÃO PAULO para informar à popu-

lação de que existe um canal de denúncias para situações 
de violação de direitos contra pessoas com deficiência in-
telectual no ambiente escolar, como discriminação, difi-
culdade de acesso, falta de apoio e material escolar ina-
dequado.

Na capital paulista, as denúncias devem ser feitas pelo te-
lefone (11) 3913-4015 e serão direcionadas à Secretaria 
Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo.

APAE DE SÃO PAULO SE DESTACA
NA DEFESA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA



Apoio:

Realização:


