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Hoje, a inclusão social e educacio-
nal de portadores de necessidades es-
peciais é uma discussão e um desafio
constante no Brasil. Diferente da época
em que a Apae (Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais) de Arcos foi
criada, em 26 de novembro de 1980,
quando as pessoas ainda tinham uma
visão equivocada do portador de defi-
ciência e nem os pais sabiam como li-
dar adequadamente com os filhos.

Ao completar 25 anos, a Apae de
Arcos, ao ser avaliada pela diretora
Adriana de Souza Couto, recebe “nota
dez” pelo seu desenvolvimento e evo-
lução. Com um ar de satisfação, mas
com a consciência de que ainda falta
muito trabalho a ser feito, Adriana afir-
ma que a mentalidade das pessoas en-
volvidas com esse tipo de associação
tornou-se mais lúcida ao longo dos
anos. “Hoje a Apae, enquanto entidade,
acredita mais do que nunca que a pes-
soa com alguma deficiência tem imen-
sas potencialidades e capacidades a
serem desenvolvidas. Vamos comemo-
rar o jubileu de prata com louvor, po-
rém com a idéia de que a conquista
continua”.

Adriana Couto trabalha na institui-

ção há 18 anos como professora e há 4
anos está na direção da Escola Dona
Corina Ribeiro de Carvalho, mantida
pela Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais. Ela afirma que o maior
desafio dos funcionários e do corpo
docente da escola é fazer com que, nos
próximos anos, não sejam apenas os
professores e pais a lutarem pelos direi-
tos dos excepcionais, mas que eles pró-

prios comecem a ter voz ativa e a rei-
vindicarem seus direitos.

Quanto às mudanças e conquistas,
ela afirma que os pais estão detectan-
do precocemente as necessidades espe-
ciais que os filhos apresentam. “Rece-
bemos alunos com menos de um ano de
idade. Quanto mais cedo for iniciado o
tratamento, maiores são as possibilida-
des de a criança se desenvolver”, afir-

12 anos estudando na Apae, Abílio Aparecido de Andrade Valadão, 23 anos, diz
que apesar de não gostar de acordar cedo, é bom estar no colégio
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ma. Fruto disso, segundo a diretora, são
os nove ex-alunos que atualmente estu-
dam na escola comum e outros dois que
estão inseridos no mercado de trabalho.

A necessidade de se incluir portado-
res de deficiência na sociedade, no mer-
cado de trabalho e principalmente nas
escolas tem sido assunto de destaque nas
discussões do sistema de ensino e, inclu-
sive, na mídia. Na novela “América”,
transmitida pela Rede Globo, foi feito
um trabalho de inclusão dessas pessoas.
Os personagens “Flor” e “Jatobá”, por-
tadores de deficiência visual, lutaram por

seus direitos e interpretaram a rotina de
um cego. Além disso, em uma mistura
entre ficção e realidade, o programa de
entrevista “É preciso saber viver”, exi-
bido na novela, mostrou histórias de
pessoas com diferentes deficiências que
superaram as limitações.

Para Adriana Couto, essa visibilida-
de que a novela deu aos portadores de
necessidades especiais incentivou a
superação das deficiências, transmitin-
do a mensagem de que é possível ven-
cer e ter uma carreira de sucesso ape-
sar das limitações de cada um.

PARCERIA CONTÍNUA
Atualmente, a Apae tem 100 alunos divididos em 12 turmas,

sendo que cada uma tem no máximo 10 integrantes. Com uma
faixa etária de 0 a 46 anos, eles recebem tratamento fisioterá-
pico, fonoaudiólogo, psicológico, odontológico e ainda fazem
exames médicos periodicamente.

A Escola Dona Corina Ribeiro oferece educação infantil e
ensino fundamental (até a quarta série) para pessoas portado-
ras de deficiências visuais, físicas, mentais, auditivas e que pos-
suem síndrome de dow e atraso na linguagem e no desenvolvi-
mento motor.

Para matricular os filhos, os pais devem procurar a direção
da escola, onde poderá ser agendado um exame com a equipe
multidisciplinar (fonoaudiólogo, psicólogo, pedagogo e assis-
tente social) para avaliação e verificação das necessidades do
aluno. De acordo com Adriana Couto, pessoas com
deficiência mental leve ou com dificuldade de
aprendizagem não se enquadram nos critérios de
seleção da Apae.

Conforme consta no estatuto da associa-
ção, os pais que têm condições financeiras
devem contribuir com até 10% do salário
mínimo. Porém, os alunos, independente do
pagamento, têm os atendimentos necessári-
os.

A diretoria executiva é composta por 17
voluntários, entre pais e pessoas da comuni-
dade. Os membros atuais foram eleitos em de-

zembro para um mandato de dois anos.
Com um corpo docente de 24 professores, a Apae possibi-

lita aos alunos desenvolver diversas habilidades. Oficina de re-
ciclagem, confecção e silkagem de panos de prato e guarnições
de cozinha são algumas das atividades oferecidas. Os produtos
resultantes são vendidos e a renda é revertida para a manuten-
ção da instituição.

Os alunos também podem participar do grupo de Dança
“Corpo Vivo”, dirigido pelo ator Donizetti Bernardes, que de-
senvolve esse trabalho voluntário há três anos. “É visível o quanto
eles já evoluíram com a dança”, comenta a diretora.

 A manutenção do bom funcionamento da instituição é re-
sultado de uma parceria contínua entre amigos da instituição e
de parcerias com empresas e instituições de ensino. Adriana conta

que o último subsídio que eles tiveram proveio da
embaixada da Nova Zelândia. “Isso foi possível por-
que uma amiga da Apae encaminhou um projeto es-
pecífico para a embaixada”. Devido ao recurso fi-
nanceiro, a instituição ganhou cadeiras de roda es-
peciais, cadeiras de banho, um aparelho eretor
com mesa e um andador infantil e ainda foi cons-
truída a cozinha profissionalizante, onde os alu-
nos aprendem culinária.

Grande parte dos docentes da Apae de Ar-
cos tem pós-graduação em “Educação Especi-
al”. A instituição oferece, esporadicamente,
cursos básicos para os funcionários e professores
sobre educação inclusiva.

Adriana de Souza Couto é a diretora
da instituição

Sala de fisioterapia da Escola
Dona Corina Ribeiro de Carvalho

Com 19 anos de idade, André Luis
Teixeira Borges diz que o gosto de
estar na escola está em aprender
tudo que sua professora ensina


