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Chega de (in)diferença às necessidades do outro
Aluno: Leonardo Silva Brito

Localizada na região central do Estado de Rondônia, Presidente Médici é uma jovem cidade que tem 

a economia movida pela indústria de laticínio, pela pecuária e pela fruticultura, produzida em pequenas 

propriedades rurais. Não obstante, tal município apresenta suas peculiaridades e uma delas diz respeito 

às difi culdades encontradas pelos professores para desenvolverem adequadamente um trabalho peda-

gógico com as turmas que recebem alunos com defi ciência. O cerne do problema reside na efetiva inclu-

são desses alunos por não ser assegurado o atendimento individualizado e assistido por um cuidador.

Aprovada desde 2014 pela Câmara dos Deputados, a emenda ao Art. 58, da Lei nº- 9.394, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para assegurar ao educando com defi ciência a 

assistência de cuidador quando necessário, ainda tramita no Senado sem previsão de avanço. Tamanho 

impasse ocasiona frustração e insatisfação pelo trabalho desenvolvido nas escolas tanto para o corpo 

docente quanto para as famílias dos alunos, os quais compartilham do posicionamento da educadora 

Maria Teresa Eglér Mantoan, fundamentado na premissa de que inclusão é mais que viabilizar o ingresso, 

ter rampas e banheiros adaptados.

Diante desses fatos é comum encontrarmos pais e professores que defendem o retorno desses alunos 

para as salas especiais, pois compreendem que alocar as crianças defi cientes para turmas regulares, 

sem nenhum recurso ou preparo pedagógico, pode ser segregação e não inclusão, visto que a educação 

deixa de ser o foco nesse processo. Segundo Rosângela de Souza, pós-graduada em Libras e há seis 

anos lecionando, as classes recebem mais alunos defi cientes do que deveriam, acarretando superlo-

tação e prejuízo ao aprendizado dos alunos. Portanto, o mais aconselhável seria a permanência dessas 

crianças na escola especial.

Em contrapartida, há os que defendem a permanência dos alunos com defi ciência nas classes regu-

lares, pois o problema não é o aluno com defi ciência, mas a falta de condições para atendê-los dignamen-

te. De acordo com Ângela Lisot, pós-graduada em Necessidades Educativas Especiais e atuante na área 

também há seis anos, a realocação de alunos com necessidades especiais para salas regulares é a efeti-

vação dos direitos de igualdade inerentes à pessoa humana e também uma prova de respeito à diversida-

de, o que representa um valor que deve ser introduzido no ambiente escolar desde os primeiros anos.
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É fundamental que nosso país faça jus ao acordo fi rmado durante a Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Defi ciência, adotada pela ONU em 2006, que dita que os Estados Partes devem assegurar 

um sistema de educação inclusiva em todos os níveis de ensino. Como subscritor desse acordo, o Brasil 

se comprometeu a vigorar uma diretriz nacional capaz de assegurar que toda criança com defi ciência, 

transtorno global de desenvolvimento ou altas habilidades, segmentos antes encaminhados para escolas 

especiais, seja matriculada na rede regular de ensino e estude em classes comuns.

Enfi m, a educação inclusiva é a mais adequada às necessidades do mundo contemporâneo, pois 

pode ensinar a todos o respeito às diferenças, trabalhar nossa capacidade de entender e reconhecer o 

outro para que todos possam compreender as riquezas que as diferenças produzem. Ratifi cando Rodrigo 

Hübner: “A sala de aula deveria espelhar a diversidade humana, não escondê-la”.

Enquanto a realidade não é a ideal, podemos denunciar ao Ministério Público, órgão que protege os 

interesses coletivos, de forma a garantir ao educando com defi ciência a assistência individualizada 

imediata e permanente de cuidador nas escolas, quando necessário. Viabilizar meios que benefi ciem o 

desenvolvimento pessoal e a emancipação social de pessoas com defi ciência, não só adaptando ambien-

tes físicos, mas também por meio do suporte humano, é estar a favor da diversidade e do direito, que 

todos têm de aprender.

Professora: Alessandra Cegobia de Andrade
Escola: E. E. E. F. M. Carlos Drummond de Andrade – Presidente Médici (RO)
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