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REFLEXÕES SOBRE A EDUCAÇÃO ESPECIAL: UM ESTUDO DE CASO
DA EMEF ANGELINA BEBIANO DO MUNICÍPIO DE BREVES/PA
Ana Flávia Gomes Ferreira (Especialista – FAMMA)
Resumo: Considerando o problema em nosso país e principalmente em nosso
município quanto a educação especial e inclusiva com ênfase na zona rural, objetivase neste trabalho um estudo de caso e a sua relação com o que diz respeito ao que
está previsto em nossa Constituição e também a LDBEN que assegura os direitos de
alunos com necessidades especiais. Para tanto, procede-se um levantamento de
dados sendo usado o método quantitativo junto a EMEF Angelina Bebiano do
Município de Breves/PA. Desse modo, observa-se que a realidade que nossas escolas
na zona rural enfrentam está muito distante do que está previsto em lei, percorrendo
um caminho muito longe do ideal para a educação especial inclusiva, o que nos
permite concluir que os alunos da zona rural enfrentam um descaso ainda maior
pela falta de políticas públicas de qualidade que cumpram a lei e tonem a educação
digna e para todos.
Palavras-chaves: Educação Especial e Inclusiva; Zona Rural; Políticas Públicas.

1.

EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL
Ao abordar a temática da educação, o Brasil adotou esta como um

dos Direitos Sociais, previstos no artigo 6º1 da Constituição Federal de 1988,
ainda dedicando o Capítulo III, Seção I inteiramente cultivado à Educação e
no seu artigo 2052 aponta a responsabilidade do Estado em propiciar essa
Educação, ainda como dever da família e colaboração da sociedade para sua
devida efetivação.
Dessa forma, para Brandão (2005, p. 33 e 35), a educação é:
Uma prática social, cujo fim é o desenvolvimento do que na
pessoa humana pode ser aprendido entre os tipos de saber
existentes em uma cultura, para a formação de tipos de
sujeitos, de acordo com as necessidades e exigências de sua
sociedade. [...] é um dos principais meios de realização de
mudança social ou, pelo menos, um dos recursos de adaptação
das pessoas em um “mundo de mudança”.

Não muito distante, a Lei nº 9.394/96, no seu art. 58, que estabelece
as diretrizes da educação nacional, nos traz o conceito de Educação Especial,
in verbis:
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância,
a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição (BRASIL. 2018).
2
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL. 2018).
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Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos
desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida
preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação.
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio
especializado, na escola regular, para atender às
peculiaridades da clientela de educação especial.
§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas
ou serviços especializados, sempre que, em função das
condições específicas dos alunos, não for possível a sua
integração nas classes comuns de ensino regular.
§ 3º A oferta de educação especial, nos termos do caput deste
artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo
da vida, observados o inciso III do art. 4º e o parágrafo único
do art. 60 desta Lei. (BRASI, 2019)

Conforme podemos aferir de uma breve leitura da lei exposta, a
educação especial é uma das partes do modelo de educação para todos, no
qual se destina a alunos que possuem necessidade de algum atendimento
especializado,

como

por

exemplo,

alunos

cegos,

autistas,

surdos

superdotados, dentre outros.
Vale destacar que essas são políticas recentes no Brasil, antes disso
tínhamos apenas uma espécie de assistência dada aos alunos que possuíam
algum tipo de deficiência, pois se tinha no imaginário que era inviável o
processo educativo para essas pessoas. Nas palavras de Mazzotta (2005,
p.12) “a defesa da cidadania e do direito à educação das pessoas portadoras
de deficiência é atitude muito recente em nossa sociedade”.
Tal como a Constituição traz a educação como direito fundamental ela
também nos apresenta o princípio da igualdade que apesar de buscar uma
igualdade a todos também pressupõe que pessoas em situações diferentes
sejam tratados de forma desigual, conforme nos ensina Nery Junior (1999,
p. 42): “Dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os
iguais

e

desigualmente

os

desiguais,

na

exata

(1982,

p.

medida

de

suas

desigualdades”.
É

nesse

ponto

que

Mazzotta

11)

afirma

que

o

desenvolvimento destas pessoas:
[...] está estreitamente ligado à preocupação dos educadores
com o atendimento das necessidades educacionais daqueles
alunos que não são beneficiados com os recursos educacionais
comuns e que precisam de recursos especiais para
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suplementarem os existentes. Desta forma, a educação
especial não se justifica a não ser como facilidades especiais
que não estão disponíveis na escola comum e que são
essenciais para determinados alunos.

Portanto, não se deve buscar uma “inclusão” dos alunos com
necessidades especiais, uma vez que lhe são garantidos os mesmos direitos
que aufere aos demais, já estando eles incluídos naturalmente à escola.
Como é dever do Estado proporcionar local apropriado para que sejam
desenvolvidas todas as atividades, devendo o atendimento ser gratuito e
ocorrer preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 2019). Não
podendo ser negado este direito, uma vez que “toda pessoa com deficiência
tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não
sofrerá nenhuma espécie de discriminação” (BRASIL, 2019).
Vale

destacar

que

os

objetivos

do

atendimento

educacional

especializado estão traçados no Decreto nº 7611:
Art. 1o O dever do Estado com a educação das pessoas
público-alvo da educação especial será efetivado de acordo
com as seguintes diretrizes:
I - garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os
níveis, sem discriminação e com base na igualdade de
oportunidades;
II - aprendizado ao longo de toda a vida;
III - não exclusão do sistema educacional geral sob alegação
de deficiência;
IV - garantia de ensino fundamental gratuito e compulsório,
asseguradas adaptações razoáveis de acordo com as
necessidades individuais;
V - oferta de apoio necessário, no âmbito do sistema
educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação;
VI - adoção de medidas de apoio individualizadas e efetivas,
em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico
e social, de acordo com a meta de inclusão plena;
VII - oferta de educação especial preferencialmente na rede
regular de ensino; e
VIII - apoio técnico e financeiro pelo Poder Público às
instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com
atuação exclusiva em educação especial. (BRASIL, 2019)

Assim, podendo identificar as necessidades destes alunos, podendo
elaborar um plano de atuação, produzir um material acessível a eles, podendo
adquirir novas tecnologias para uso em sala, acompanhar o uso desses
aparatos, auxiliar o professor de sala no manuseio destas tecnologias, tal
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como a família dos alunos e oferecer aos professores e familiares uma
formação continuada.

2.

PANORAMA DA EDUCAÇÃO BREVENSE
Superado esse momento, cabe fazer uma breve caracterização do

Município de Breves/PA.
O município de Breves localiza-se na mesorregião do Marajó, possui
uma população estimada em 101.891 habitantes, segundo os dados do IBGE
de 20193. Ainda, conforme informações do IBGE, possui uma extensa faixa
territorial que abrange cerca de 9.506,007 Km², em decorrência desta sua
grandeza, o Município acaba por ser o centro econômico e social de todo o
Marajó Ocidental, onde são prestados diversos serviços públicos, tais como
uma extensa rede bancária, hospitais de pequeno e médio porte como o
Hospital Municipal Helena Rocha Franco e o Hospital Regional do Marajó,
referência em todo o Estado, universidades públicas como Universidade
Federal do Pará (UFPA), Universidade do Estado do Pará (UEPA) e
universidades particulares e mais uma série de outros serviços públicos
indispensáveis para uma região deste porte.
Quando olhamos para o quesito da educação, o IDEB em 20174 nos
traz que os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota
média de 3.5. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 3.7. Na
comparação da média nacional, a nota dos alunos dos anos iniciais foi de 5.8,
já os alunos dos anos finais foi de 4.7. O que nos mostra haver uma grande
diferença entre as notas.
Segundo dados do Censo Escolar/INEP 20175, Breves possui um total
de 278 escolas de educação básica, sendo 40 destas localizadas na Zona
Urbana e 238 na Zona Rural.
Matrículas em
creches

Zona Urbana
1.074
estudantes

Zona Rural
49 estudantes

Total
1.123
estudantes

Conforme visto em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/breves/panorama. Acesso em
12/02/2019.
4
Conforme visto em: http://ideb.inep.gov.br. Acesso em 04/03/2019.
5
Conforme visto em: QEdu.org.br. Acesso em 20/02/2019.
3

Anais do XI ECLEB – ISSN
6

XI Encontro do Curso de Letras em Breves
Educação, Gênero e Etnia
30 e 31 de julho de 2019

Matrículas em
pré-escolas
Matrículas anos
iniciais
Matrículas anos
finais

1.901
estudantes
7.048
estudantes
4.502
estudantes

Matrículas
ensino médio
Matrículas EJA

3.718
estudantes
1.735
estudantes
591 estudantes

Matrículas
educação
especial

1.275
estudantes
11.525
estudantes
3.794
estudantes
55 estudantes

3.176
estudantes
18.573
estudantes
8.296
estudantes
3.773
estudantes
2.219
estudantes
846 estudantes

484 estudantes
255 estudantes

Fonte: Censo Escolar/INEP 2017 | Total de Estudantes da Educação Básica |
QEdu.org.br

Ao passo que a EMEF Angelina Bebiano, aqui alvo desta pesquisa,
possui os seguintes dados de matrícula e infraestrutura. Vale ressaltar que
esses são dados do último Censo Escolar que foi realizado pelo INEP no ano
de 2017.
Matrículas
Creche
Pré-escola
Anos iniciais (1ª a 4ª série ou 1º ao
5º ano)

4
21
102

Matrículas por Série
Matrículas
Matrículas
Matrículas
Matrículas
Matrículas

1º
2º
3º
4º
5º

ano
ano
ano
ano
ano

EF
EF
EF
EF
EF

13
14
10
34
31
Acessibilidade

As dependências da escola são
acessíveis aos portadores de
deficiência?
Os sanitários são acessíveis aos
portadores de deficiência?
Infraestrutura (dependências)
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Existe sanitário dentro do prédio da
escola?
Existe sanitário fora do prédio da
escola?
A escola possui biblioteca?
A escola possui cozinha?
A escola possui laboratório de
informática?
A escola possui laboratório de
ciências?
A escola possui sala de leitura?
A escola possui quadra de esportes?
A escola possui sala para a
diretoria?
A escola possui sala para os
professores?
A escola possui sala de atendimento
especial?

Não
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Equipamentos
Aparelho de DVD
Impressora
Copiadora
Retroprojetor
Televisão

Sim
Sim
Não
Não
Sim

Computadores e Internet
Internet
Banda larga
Computadores para uso dos alunos
Computadores para uso
administrativo

Não
Não
0
1

Fonte dos dados apresentados: Censo Escolar/INEP 2017.

A educação inclusiva sob uma nova perspectiva política, é uma
modalidade de ensino que deve se estender por todos os níveis e também
modalidades de ensino, a proposta é que ela aconteça em um contra turno,
em salas previamente equipadas ou em algum centro especializado, vale
ressaltar que esse atendimento ocorre tanto para alunos com deficiência
como também para aqueles com altas habilidades e super dotação, conforme
consta na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva (2008):
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Consideram-se alunos com deficiência àqueles que têm
impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental,
intelectual e sensorial, que em interação com diversas
barreiras podem ter restringida sua participação plena e
efetiva na escola e na sociedade. Os alunos com transtornos
globais do desenvolvimento são aqueles que apresentam
alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na
comunicação, um repertório de interesses e atividades
restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo
alunos com autismo, síndromes do espectro do autismo e
psicose infantil. Alunos com altas habilidades/super dotação
demonstram potencial elevado em qualquer uma das
seguintes áreas isoladas ou combinadas: intelectual,
acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também
apresentam elevada criatividade, grande envolvimento na
aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu
interesse. Dentre os transtornos funcionais específicos estão:
dislexia, dislortografia, discalculia, transtorno de atenção e
hiperatividade, entre outros. (BRASIL, 2008, p. 15).

O objetivo do AEE é eliminar as barreiras que impedem o processo de
desenvolvimento e escolarização da criança com deficiência, logo quando não
temos esse acompanhamento não é possível um pleno desenvolvimento da
criança, ao pesquisarmos sobre este assunto na zona rural do município de
Breves no Marajó, pode-se perceber que as crianças possuem acesso ao AEE
e nem a centros especializados, nem a uma escola igualitária e com
acessibilidade a todos.
Nesta pesquisa realizamos entrevistas com professores da EMEF
Angelina Bebiano a fim de verificar o quanto estes entendem quanto ao
conceito de pessoas com necessidades especiais.
Mediante uma abordagem indutiva, serão usados como instrumentos
de pesquisas e deliberação, análises bibliográficas e documentais bem como
levantamento de dados.

3.

METODOLOGIA
O levantamento de dados foi feito pela autora do estudo, sendo usado

o método quantitativo junto a EMEF Angelina Bebiano do Município de
Breves/PA. A razão para escolha do Município de Breves fora a falta de estudo
empírico sobre Educação Especial.
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O trabalho de campo foi realizado durante quatro semanas, de forma
presencial na EMEF Angelina Bebiano. Onde foi realizada entrevista com
professores do AEE desta escola.
Após as entrevistas os dados foram relacionados e analisados,
buscando um fiel retrato social daquela escola selecionada para o estudo.

4.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A Entrevista foi realizada com um professor da Zona Rural de Breves,

ele leciona na Vila do Corcovado, por motivos de sigilo, será identificado
somente como Professor de Apoio.
P- Qual escola você trabalha
atualmente?
R- Angelina Bebiano.
P- Onde se localiza?
R- Ela fica em Corcovado, vila de
Corcovado.
P- Essa escola atende algum
aluno
com
necessidades
especiais?
R- Sim, temos dois alunos, um
possui deficiência mental, ele é
atendido no turno da manhã, e o
outro com paralisia cerebral ele é
atendido no intermediário
P- A escola tem acessibilidade
para atender esses alunos?
R- Assim deixa eu te explicar, o
aluno que tem paralisia cerebral,
ele anda de cadeira de rodas e a
escola não oferece um espaço
adequado, não tem rampa, não
tem corrimão, não tem sinalização,
enfim não tem várias coisas e isso
tudo dificulta para ele, para trazer
o aluno para a escola, tem que
carregar tem que ter muito cuidado
para ele não cair, aí o outro aluno
já não tem dificuldade ele consegue
andar pelo espaço.
P- Qual o suporte que a escola
dá ao professor?
R- No momento nem um, a escola
não tem material, o professor que

tem
que
levar
tudo
para
desenvolver alguma atividade.
P- Ela possui a sala do AEE?
R-Não, não é uma escola bem
simples, como é zona rural ela é
bem simples, tem duas salas a
copa.
P- Qual é a metodologia que
você usa?
R-Bom eu sou o professor de apoio,
como ele está na educação infantil
o professor repassa músicas,
brincadeiras, a gente tenta manter
ele sempre envolvido em tudo para
ele ficar junto dos colegas para
justamente
não
haver
uma
exclusão, na hora dele escrever por
exemplo tem que refazer, porque
as vezes ele falta por falta de óleo
outros problemas e acaba se
atrasando.
P- Para você como professor de
educação inclusiva atuante, o
que é educação inclusiva?
R- No meu ponto de vista é
conseguir trazer para a sala de aula
indivíduos
que
tem
alguma
limitação e de fato incluir eles, é
incluir realmente ele e não isolar
como se fazia a algum tempo atrás,
seja na leitura ou na brincadeira, é
incluir mesmo quebrar esses

Anais do XI ECLEB – ISSN
10

XI Encontro do Curso de Letras em Breves
Educação, Gênero e Etnia
30 e 31 de julho de 2019
parâmetros e aproveitar que eles
estão na educação infantil.
P- As entidades públicas são
participativas na escola?
R- Nós temos o centro que dá apoio
para a gente, ele mostra como
trabalhar, nas questões acerca do
relatório, eles ajudam bastante na
parte pedagógica eles ensinam
para a gente o caminho, porém eles
deixam a desejar, nunca durante
eu estar lá foi um técnico, ou até
mesmo o conselho tutelar ou
assistência social na casa do aluno
que tem necessidade isso durante
eu estar lá eu infelizmente não vi.
P- Quais são as melhorias na
sua opinião para as escolas que
atendem alunos especiais na
zona rural?
R- Na minha opinião falta um
espaço adequado para o aluno, por
exemplo um aluno cego tem
tremenda das dificuldades para ir
ao banheiro, que rampa um aluno
cadeirante vai usar se não tem na
escola, a falta de matérias
também, atualmente trabalhamos

com uma tv velha e um DVD velho,
não temos um computador, nós
estamos se informatizando, mas
isso falta na nossa realidade muitos
alunos não tem acesso, uma
biblioteca adequada não temos,
ainda falta muito.
P- Qual a importância da
família?
R- A família é fundamental. Pois
muitas famílias não permitem que
muitos alunos estudem por serem
deficientes,
no
meu
ver
principalmente na zona rural é
preciso haver um trabalho de
assistência social com as famílias e
também com as crianças esse
trabalho faz toda a diferença
quando elas chegam a sala de aula,
o centro Halef Pinheiro é de suma
importância desde que ele chegou
me breves ele ajuda a desenvolver
essas crianças, tem esporte tem
capoeira, porem ai que entra a
questão na zona rural ele não está
chegando o que acaba sendo ruim
para as famílias e principalmente
para as crianças

Fonte: A Autora, 2019.

Conforme podemos observar na entrevista com o professor de apoio
da EMEF Angelina Bebiano da Zona Rural do Município de Breves no Marajó,
em visita ao local, podemos ver que tudo que foi citado na entrevista é um
retrato social que atesta a falta de políticas públicas voltadas a educação
especial. A escola fica cerca de 40 minutos apenas da cidade e podemos
perceber que ela não tem um prédio adequado para atender os alunos que
ali estudam, é perceptível a dificuldade que os alunos com necessidade
especiais enfrentam devido à falta de acessibilidade para locomoção dentro
do próprio prédio escolar, uma vez que somente 20 escolas possuem
dependências acessíveis aos portadores de deficiência e somente 10 escolas
estão equipadas com sanitários acessíveis aos portadores de deficiência6

6

Idem.
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Nesse contexto, Moraes (2007, p. 30) relaciona a questão da
acessibilidade:
[...]promover a acessibilidade no ambiente construído
é
proporcionar
condições
de
mobilidade,
com
autonomia e segurança, eliminando as barreiras
arquitetônicas e urbanísticas nas cidades, nos
edifícios, nos meios de transporte e de comunicação.
Isto constitui um direito universal resultante de
conquistas sociais importantes, que reforçam o
conceito de cidadania. (MORAES, 2007, p.30).

Haja vista, que a escola não possui uma rampa, corrimão para auxiliar
na sua locomoção ali, outro grave problema que podemos observar é a falta
da sala de atendimento especializado o (AEE), sendo que somente 8% (cerca
de 23) das escolas brevenses possuem salas de para atendimento especial7.
A escola alvo desta pesquisa também possui um aluno com paralisia cerebral,
ou seja, a complementação não é de fato realizado, de fato os professores
são excelentes profissionais que a despeito da falta de recursos utilizam uma
metodologia bem aplicada para os alunos, mas sabemos que os alunos
necessitam de algo mais, como: a complementação pedagógica.
Sob o mesmo ponto de vista, como previsto em nossa Constituição
Federal de 1988 é direito do aluno, ter uma complementação pedagógica com
professores capacitados e recursos materiais para tal, o que ocasionalmente
não está ocorrendo em nossas escolas da zona rural. Como já citado na
entrevista, as famílias não recebem visita do assistente social, não há um
projeto de políticas públicas para nossos alunos com necessidades especiais
da zona rural, isso tudo ocasiona a evasão escolar de alunos que ainda não
terminaram a educação básica ou que estão com atraso escolar de dois anos
ou mais, conforme vemos na tabela abaixo.

7

Idem.
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Ademais, a escola não possui, equipamentos eletrônicos como
computadores, data show, os professores trabalham com um DVD velho e
uma TV velha (conforme explicado pelo Informante X), o que dificulta a
aplicação da aula, a escassez de matérias é triste em várias escolas da zona
rural, porém o mais gritante é que uma escola que fica apenas 40 minutos
da cidade, não recebe o atendimento do Centro Educacional Especializado
Hallef Pinheiro Vasconcelos que é referência no Município pois atende crianças
e jovens com necessidades especiais, ajudando a desenvolver suas
habilidades.
Vale destacar a vila de Corcovado está localizada cerca de 14,9km de
distância de Breves, seguindo pela PA 158, de carro, leva cerca de 37
minutos. Devido a condições financeiras se torna difícil a chegada até a
cidade, desse modo fazendo com que os alunos com necessidades especiais
não tenham acesso ao Centro Educacional Especializado Hallef Pinheiro
Vasconcelos, o que prejudica o seu ensino.
Bem como a tudo que já foi falado, percebemos um descaso acerca
de nossas escolas ribeirinhas, a educação como nos diz a lei é um direto de
todos, mas cabe aqui nos questionar, por que ela chega de maneira tão
desigual as nossas crianças? Uma vez que aqueles do interior, longe do
grande centro da cidade que não possuem recursos para a sua locomoção,
não podem ter acesso a essas políticas públicas.
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Inquestionavelmente a educação especial e inclusiva é um grande
desafio em nosso Município, com ênfase na Zona Rural. Uma vez que a cidade
enfrenta muitos desafios na inclusão escolar, esses problemas dobram
quando olhamos para o interior, a falta de recursos, o transporte escolar, a
merenda, a acessibilidade nos prédios escolares, tudo isso faz com que não
tenhamos uma educação igualitária e inclusiva a todos.

5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em suma a educação especial e inclusiva no Brasil enfrenta grandes

desafios, haja vista que diante de tantas conquistas que ela obteve ao
decorrer da história, sendo amparada pela constituição federal, mas mesmo
assim enfrenta várias barreiras tanto na zona urbana quanto na zona rural,
haja vista que os alunos da zona rural enfrentam um descaso ainda maior
pela falta de políticas públicas de qualidade que cumpram a lei e tonem a
educação digna e para todos.
No município de Breves com ênfase na zona rural temos vários alunos
com necessidades especiais, que necessitam de

atendimento especializado

para desenvolver e auxiliar o seu aprendizado, como já mostrado no corpo
texto na entrevista com professor, percebe-se o descaso aos alunos
ribeirinhos e as dificuldades enfrentadas para ter educação de qualidade,
especial e inclusiva.
Espera-se que nossos governantes cumpram a lei e garanta os
direitos daqueles que muitas vezes não tem voz em nossa sociedade, que se
faça projetos que incluam a todos de maneira que os alunos ribeirinhos
tenham a mesma acessibilidade no prédio escolar, que os mesmos possam
ter acesso a material de qualidade, professores qualificados e um centro de
apoio especializado para ajuda-los no seu aprendizado, para que desse modo
haja educação para todos, mesmo que geograficamente estejam separados.
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