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  1- RESUMO 

 

O presente trabalho de pesquisa teve como proposta, analisar o 

desenvolvimento de crianças com hidrocefalia inclusas na rede regular de ensino. 

 Antes de compreender a inclusão destas crianças é necessário o conhecimento de 

como as pessoas deficientes eram tratadas ao longo das civilizações até o século 

XXI. A pesquisa se baseia em referências bibliográficas e no estudo de caso da 

aluna, que acompanhei durante nove meses e apresentar seus progressos 

cognitivos, afetivos e sociais. Outros fatores contribuíram para esses progressos: a 

participação e o apoio da família e da APAE que a aluna também frequenta. A 

principal finalidade deste trabalho é mostrar a importância e os benefícios que a 

inclusão proporciona aos alunos inclusos na educação básica, assim como toda a 

comunidade escolar. Ressaltando ainda, os objetivos específicos que foram: 

conhecer a hidrocefalia, descrever os direitos das crianças com deficiências e 

analisar o comportamento e as formas de aprendizagem. 
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2 – INTRODUÇÃO 

 

O aumento de crianças com deficiência inclusas na rede regular de ensino 

vem trazendo grandes benefícios aos demais estudantes, aos professores de 

educação infantil, fundamental e médio, mas, principalmente vem beneficiando o 

público alvo, deste estudo que são as crianças inclusas na rede regular de ensino. 

Como fator primordial é necessário que se tenha uma base sobre a 

Hidrocefalia. Este trabalho pretende apontar os benefícios que a inclusão 

proporciona aos alunos com deficiência matriculados na rede regular do município 

de Pirassununga, pois promover a inclusão não é somente matricular o aluno, incluir 

é modificar a escola e o ensino ao encontro das suas necessidades, isso inclui 

barreiras arquitetônicas e atitudinais. Para os demais alunos a inclusão permite 

desenvolver a empatia, sensibilidade e a valorização das diferenças.  O estudo de 

caso foi baseado no acompanhamento de uma aluna da educação infantil, com 

hidrocefalia, que segundo: ABCMED, 2012: 



 É uma doença caracterizada pela produção e pelo aumento do conteúdo de 

Líquido Cefalorraquidiano. Em crianças pequenas, manifesta-se pelo aumento da 

cabeça, e nos adultos, pelo aumento da pressão interna do cérebro, causando dores 

de cabeça e outros sintomas neurológicos, a depender da gravidade. 

 

“Esse acúmulo pode ser causado por um desequilíbrio entre a produção e a 

reabsorção do líquido cefalorraquidiano ou por algum tipo de obstrução que 

impeça sua circulação e drenagem. O fato é que o excesso retido faz os 

ventrículos cerebrais dilatarem, o que pode provocar compressão e danos 

nas estruturas encefálicas”. 

 

Alguns sintomas da hidrocefalia em crianças são: 

Dores de cabeça, dificuldades de locomoção, perda de habilidades físicas, 

alterações de personalidade. 

 Pode haver também problemas de aprendizagem, concentração, raciocínio 

lógico, de memória, coordenação, organização, localização no tempo e no espaço, 

de motivação e dificuldades visuais. Para que fossem trabalhados todos os 

aspectos: físico, cognitivo e afetivo foi necessário um trabalho individual, 

desenvolvido pela professora e pela estagiária.  

 Este trabalho tem como base a teoria do sociointeracionismo de VYGOTSKY 

(1997) que compreende que toda forma de conhecimento acontece a partir do 

contato de um individuo com o outro, e o meio social no qual estão inseridos. 

Serão citados também os avanços da legislação que asseguram os direitos 

dessas crianças, a pesquisa também privilegia a história das pessoas com 

deficiências e suas lutas por reconhecimento, as diversas formas de garantir a 

inclusão, como o uso das tecnologias assistivas e a mudança de atitude. 

A pesquisa teve o intuito de apresentar a importância da inclusão na rede 

regular, bem como auxiliar professores que venham ter em sala de aula aluno (a) 

com hidrocefalia.  

Conhecer as especificidades desses alunos contribui com o desenvolvimento 

dos aspectos físico/motor, afetivo/emocional, intelectual, e principalmente social, já 

que na interação a criança aprende. 

 

 



3- OBJETIVO GERAL 

 

          Analisar o desenvolvimento e os progressos afetivos cognitivos e motores da 

aluna com hidrocefalia na rede regular de ensino. 

  

3.1 Objetivos específicos 

 

 Conhecer a hidrocefalia. 

 Descrever os direitos das crianças com deficiências.  

 Analisar o comportamento e as formas de aprendizagem. 

 

4 - METODOLOGIA 

 

 Este estudo tem como base pesquisas em referenciais teóricos, e tem como 

alicerce a teoria sociointeracionismo de VYGOTSKY (1997) que entende que toda 

forma de conhecimento se dá a partir do meio social, para ele os fatores sociais 

desempenham um papel fundamental no desenvolvimento intelectual e social do 

individuo. A ação mediada (troca de experiências) do homem e o mundo exterior é 

feita por símbolos:  a linguagem, pois, ela é essencial na formação do pensamento e 

consciência, na organização e planejamento da ação, ela regula comportamentos e 

todas as funções psíquicas superiores como: vontade, memória e atenção. Para 

Vigotsky o desenvolvimento humano acontece a partir das interações entre o sujeito, 

o meio social e cultural no qual está imerso.  

 

VYGOTSKY (1997, p.91) destaca:  

É o meio no qual a criança se desenvolve que promove os avanços 

em suas capacidades psíquicas. Assim, crianças consideradas com 

características diferentes necessitam de métodos individuais e especiais de 

trabalho que venham dar conta de suas particularidades e do avanço do 

desenvolvimento delas, que está vinculado, portanto, ao que o ambiente 

pode oferecer desde o princípio a elas, e se, desde muito pequenas, vivem 

sob condições de um ambiente abundante em todos os aspectos, terão 

maior desenvolvimento do que as que recebem do ambiente a escassez em 

todos os sentidos. 

 



MANTOAN (2003) defende a inclusão de crianças com deficiência na rede 

regular de ensino.  “as escolas inclusivas propõem um modo de organização do 

sistema educacional que considera as necessidades de todos os alunos e que é 

estruturada em função dessas necessidades”. 

A pesquisa tem como suporte os registros de acompanhamento, durante um 

período de estágio, mostra como aconteceu a inclusão de uma aluna com 

hidrocefalia na rede regular, na Educação Infantil, pré-II e como foi o seu 

desenvolvimento durante o ano.  A investigação foi realizada sob a abordagem 

qualitativa na pesquisa. A partir das anotações feitas durante os nove meses em que 

a acompanhei, nos quais durante quatro meses trabalhei sob orientação da 

professora da sala e com as contribuições da orientadora da pesquisa. 

     Houve a necessidade em efetuar um levantamento bibliográfico que serviu 

de suporte teórico para as discussões conceituais que envolveram: Inclusão, 

educação e hidrocefalia. 

 

5 - DESENVOLVIMENTO 

 

Para entender a inclusão na rede regular, no século XXI, é preciso refletir 

sobre a história das pessoas com deficiência, como eram vistas e tratadas perante a 

sociedade nas civilizações antigas. Segundo SILVA (1987, p. 37) no antigo Egito: 

Pessoas que apresentavam indícios de males graves ou de deficiência 

física, mental ou fossem elas consequentes á malformação congênita, 

acidente, infortuno de guerras eles eram objetos de estudo dos sacerdotes 

especializados no chamado livro sagrados sobre doenças e suas curas.  

 

Pessoas com algum tipo de deficiência no antigo Egito ocupavam diversas 

posições sociais.  De acordo com estudos feitos na universidade de Georgetown o 

egípcio da antiguidade respeitavam os anões. Segundo Silva (1987) um Deus 

egípcio que personifica os homens deficientes foi Bés um Deus egípcio que 

representa um anão deforme de pernas arqueadas e aparência feroz ele é o Deus 

do combate, jogos e dança. ’’ 

Existe um papiro contendo ensinamentos morais no antigo Egito que ressalta 

a necessidade de se respeitar as pessoas com nanismo e outras deficiências. 



Na Civilização Grega, de acordo com Platão, no livro “A Republica’’ e 

Aristóteles no livro, “A Política” trataram do planejamento da cidade Grega indicando 

as pessoas nascidas “deforme” para a eliminação. A eliminação era por abandono 

ou os bebes eram jogadas da montanha Taygo. 

Para os espartanos eram plausível matar as crianças consideradas 

‘’imperfeitas’’ pois o propósito era criar grandes guerreiros, e os bebes deficientes 

não iriam alcançar os requisitos considerados ideais pelo estado e a sociedade. 

 Na idade média o pensamento da sociedade regride em relação às pessoas 

com deficiência conforme prossegue o autor: “era como indício da ira de Deus, ou 

como resultado da atuação de maus espíritos e do próprio demônio sob o comando 

das bruxas”. (SILVA, 1987, p. 158) 

  A primeira iniciativa para atender as pessoas com alguma deficiência, 

segundo MAZZOTA (et al, 1996), foi em meados do século XIX, as Santas Casas de 

Misericórdia brasileiras começaram a realizar um trabalho de assistência aos 

doentes psiquiátricos que proporcionavam a eles cuidados específicos. 

  Segundo Fernando Ramos e Luiz Geremias o provedor da Santa Casa de 

Misericórdia do Rio de Janeiro, José Clemente Pereira em 1841 começou uma 

campanha para a criação de um hospício de alienados contando com a contribuição 

do Imperador Dom Pedro II para a construção do edifício. O Hospício Pedro II, assim 

denominado, foi o primeiro lugar no Brasil onde doentes psiquiátricos, ficavam sobre 

a tutela dos médicos da época que tentavam sua reabilitação para a inserção na 

sociedade. A reabilitação era feita por meio de terapia ocupacional em oficinas de 

manufatura de calçados, artesanato com palha e alfaiataria. Os pacientes não 

recebiam tratamento biológico e os agressivos eram trancados em quarto forte e 

amarrados em camisa de força. 

   Em 1854, inspirado na escola para crianças cegas em Paris, com o apoio 

do Imperador D.Pedro II, foi fundando o Instituto dos Meninos Cegos, a primeira 

ação voltada à educação de crianças com deficiência, porem durante o século XIX a 

iniciativa contemplava apenas as crianças surdas e mudas.   

 

5.1 A Legislação que ampara o deficiente 

 



Um importante passo para a inclusão foi à aprovação da primeira Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) em 1961, essa lei da base, para o atendimento educacional 

de acordo com a LDB. 

 A lei nº 4.024/61 aponta o direito dos “excepcionais” à educação, 

preferencialmente dentro do sistema geral de ensino. 

A Declaração Mundial sobre Educação para Todos foi aprovada pela 

conferência mundial sobre educação no dia 5 a 9 de março de 1990 em Jomtien na 

Tailândia. Segundo a UNICEF “A Declaração Mundial de Educação tem como foco 

satisfazer as necessidades básicas de educação”. Essa declaração foi um grande 

passo para a educação de crianças especiais, pois ela promove melhorias na 

educação de crianças, jovens, e adultos e ajuda a desenvolver suas habilidades e 

potencialidades, para que se possa ter uma sociedade igualitária. 

 

A Declaração de Salamanca (1994) é um dos documentos mais importantes 

em relação à educação das pessoas deficientes, pois foi o primeiro documento 

internacional que se preocupa em defender a inclusão nas escolas regulares, que 

até então era apenas voltada as instituições privadas. Foi na cidade de Salamanca 

na Espanha em que a UNESCO promoveu a conferência, ela tem como propósito 

introduzir a inclusão social na educação para todos. 

Como assegura o artigo 24 da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência: 

Aprovada pela ONU e da qual o Brasil é signatário. Estabelece que os 

Estados devem assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os 

níveis de ensino. Determina que as pessoas com deficiência não sejam 

excluídas do sistema educacional geral e que as crianças com deficiência não 

sejam excluídas do ensino fundamental gratuito e compulsório; e que elas 

tenham acesso ao ensino fundamental inclusivo, de qualidade e gratuito, em 

igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que 

vivem.  (Decreto Nº6. 949 de 25 de agosto de 2009). 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, (LDB), nº 9.394/ de 20 de 

dezembro de 1996, que expressa à política e o planejamento educacional do país.  

Tem como objetivo organizar os princípios enunciados na Constituição Federal para 

a sua aplicação às situações reais de ensino-aprendizagem, seu capitulo V é 

dedicado a educação especial: 



 

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 portadores de necessidades 

especiais. §1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, 

na escola regular, para atender as peculiaridades da clientela de educação 

especial. 

 

 

Em 2015 a entrou em vigor a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência) no Art. 4o informa “Toda pessoa com 

deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não 

sofrerá nenhuma espécie de discriminação”. 

A legislação educacional brasileira e acordos internacionais e nacionais 

preveem o direito a educação do aluno deficiente e que o ensino seja ministrado 

preferencialmente na rede regular com apoio de outras áreas como a da saúde.  

5.2 Inclusão  

O principal objetivo da inclusão é que a criança tenha equidade, ou seja, 

através de materiais e procedimentos diferenciados, adaptação de currículo e 

participação nas atividades da classe, alcance os níveis de desenvolvimento 

adequados à sua idade. A escola é grande contribuinte na educação do indivíduo, 

porém não é apenas a escola a responsável pela educação das crianças, o apoio e 

contato da família e da instituição privada é fundamental para o melhor 

desenvolvimento das crianças.  

Segundo a UNESCO “as crianças e jovens com necessidades educativas 

especiais devem ter acesso às escolas regulares, que a elas se devem adequar 

através duma pedagogia centrada na criança, capaz de ir ao encontro destas 

necessidades”.  

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) tem como objetivo 

complementar a formação dos alunos identificando e trabalhando suas dificuldades 

não somente escolares mais sociais. Pois muito mais que escolarizar é preciso 

humanizar os alunos com valores éticos e morais, com atividades contextualizadas 

que sejam importantes para a sua vida como cuidar do corpo, andar de ônibus com 

intuito de conquistarem a sua autonomia.  



Desta forma alunos com deficiência e os demais que são publico alvo da 

educação especial precisam ser atendidos nas suas especificidades para que 

possam participar ativamente do ensino comum  

             Ainda, de acordo com MANTOAN (2003) a inclusão não é somente inserir 

crianças com deficiência no espaço escolar, homogeneizando os alunos sem levar 

em consideração a singularidade de cada um, aumentando assim a exclusão. Incluir 

supõe a diversidade, aceitação, valorização, compromisso, mas acima de tudo o 

enriquecimento do desenvolvimento social e pessoal do educando.  

 

6 - RESULTADOS 

 

Este estudo de caso foi realizado no ano de 2016, no qual acompanhei 

durante nove meses a aluna matriculada na rede regular de ensino do município de 

Pirassununga. Ela nasceu com hidrocefalia e apresenta uma limitação motora mais 

visível do lado esquerdo do corpo (o que a impede ou dificulta em realizar alguns 

movimentos). Usa uma órtese na perna esquerda, mas seu uso não é constante. 

Apresenta baixa visão e necessita chegar bem perto dos objetos para reconhecer e 

enxergá-los, faz uso de óculos corretivos. É atendida na Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais (APAE), desde um ano e meio de idade e está matriculada 

na rede regular desde o ano de 2015, cursando o pré I. 

 A aluna ausentou-se no segundo semestre de 2015 para tratamento médico 

e retornou a escola no ano de 2016.  Demonstrou autonomia e independência no 

ambiente escolar. Porém as aulas coletivas, ou em grupo não estavam sendo 

satisfatórias para aprendizagem da aluna, era preciso apoio e atenção constantes 

para realizar suas atividades manuais. No mês de abril, atuando com estagiária, sob 

orientação da professora, comecei a desenvolver um trabalho com a aluna. 

Seu desenvolvimento foi constante e surpreendente a aluna aprendeu as 

letras do alfabeto, os numerais (identificação até 5 e correspondência com 

quantidades) e começou a interagir com seus colegas.Sabe escrever o seu 

nome(com apoio do crachá) e está aprendendo a descriminar quais letras pertencem 

ou não ao seu nome. 

No 4º bimestre a aluna realizou praticamente todas as atividades 

propostas juntos com todos os alunos, com auxilio. Também está superando 



sua ecolalia, isto é está repetindo menos, o que as outras pessoas dizem e 

comunicando seus próprios pensamentos, desejos e insatisfações. 

 O currículo não foi adaptado e seguiu o mesmo conteúdo estabelecido para o 

Pré II; porém suas atividades foram adaptadas as suas necessidades educacionais. 

  

No município há um crescente atendimento nas escolas regulares 

Sistema de Ensino 2016 2017 

No. de Matrículas No. de Matrículas 

Rede Municipal 40 51 

Rede estadual 11  

APAE 203  

 Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Pirassununga (2017) 

 

8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A inclusão já é realidade na rede regular de ensino no município de 

Pirassununga, mas é possível ampliar esse número, conscientizando coordenadores, 

professores, alunos de pedagogia sobre sua importância. 

Pois, incluir não significa somente matricular os alunos na rede regular. Incluir 

é permitir ao estudante participar de todas as atividades independentemente de sua 

condição seja física, intelectual, social, emocional, e linguística respeitando suas 

especificidades e mediando a interação com seus colegas. 

O propósito da escola inclusiva é desenvolver uma pedagogia centrada no 

aluno, capaz de educar com sucesso todos os alunos, respondendo as 

necessidades, oferecendo aprendizagens significativas. 
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