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Dona Esmeralda tinha um filho excepcional, aleijado: Clodoaldo, a 
grande cruz da sua vida. Um dia, Dona Esmeralda passou pelo Orfanato da 
cidade. Falou com a Irmã Diretora do estabelecimento e obteve o que desejava: 
um coleguinha para seu filho passar o tempo, nos fins de semana. A escolha 
recaiu em Luiz Henrique, um menino ligeiramente corcunda de rosto triste, 11 
anos de idade. Clodoaldo afeiçoou-se rapidamente ao novo amigo. Brincavam 
juntos, viam televisão, escutavam música. E a mãe recomendava 
constantemente: "Meu filho, seja muito delicado com o Luiz Henrique para não 
magoá-lo. Trate-o como se fosse um garoto normal, igual a todos os outros.  
“Em um sábado à tarde, os dois meninos curtiam juntos um programa infantil, 
olhos fixos no televisor”. Em dado momento a mãe escutou seu filho dizer a Luiz 
Henrique: “Luiz Henrique, você sabe o que é isso nas suas costas”? É o lugar 
onde estão as suas asas. Qualquer hora dessas Deus vai abrir e você sairá 
voando como os anjos..." Emocionada, Dona Esmeralda foi abraçar os garotos, 
buscando disfarçar as furtivas lágrimas que rolavam dos seus olhos. Lição: As 
crianças têm olhos, coração, sensibilidade e sabedoria que nós, adultos, por 

vezes, desconhecemos ou deixamos morrer, definhar. Rebelamonos tão 
facilmente contra o sofrimento, porque não descobrimos ainda os segredos do 
milagre. Um defeito, conflitos, angústia, cruzes, dores e desafios podem dar-nos 
asas para sobrevoar o comodismo, a mediocridade. Quando aceitos com 
humildade, fracassos, derrotas e limitações, não raro se convertem em degraus 
de crescimento na Escada da Vida. PE. Roque Schneider, SJ··.  
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UNIVERSITY.   

   

  

RESUMO  

  

A presente dissertação de Mestrado visa investigar as dificuldades dos 
professores que atuam em uma escola da rede municipal de ensino localizado 
no município de Embu das Artes, em São Paulo, sobre a inclusão de estudantes 
no ensino regular. Os professores nessa escola recebem estudantes públicos 
alvo da educação especial nos mais variados níveis de limitações vindouras de 
síndromes, deficiências físicas, auditivas entre outras. Pretendemos saber se na 
prática os professores mudam suas atitudes e planejamento para incluir e 
receber esses alunos em sala de aula, ou seja, em sua turma com alguma 
necessidade educativa especial, (NEE), e, também, verificar as preocupações 
dos professores do ensino regular e do professor especialista da sala de apoio 
que no município de Embu das artes recebem o nome de SAED (sala de 
atendimento educacional diferenciado). Essa interação se faz necessária para 
juntos traçarem estratégias para melhor atender esses estudantes e de que 
forma juntos agirem para concretizarem a inclusão dos alunos com necessidades 
educativas especiais. Para atingir os resultados teremos como apoio os aspectos 
teóricos que retratam a inclusão. É relevante informar que a pesquisa está 
embasada pelos autores: Stainback (1999), Vygotsky (1995, 2003), Mantoan 
(2003), Sassaki (1997), entre outros. Os resultados obtidos através das 
entrevistas e dos questionários aplicados aos professores da referida escola 
mostram que, no geral, todos são a favor da inclusão mesmo que demonstrem 
entraves ao receberem tais estudantes com NEE em suas turmas. Para 
fortalecer esta pesquisa foi feito um apanhado histórico da trajetória das pessoas 
com deficiência até os dias atuais de acordo com as leis que destacamos as 
seguintes: Lei 4.024/1961, Lei 5.692/1971, CF/1988, Lei 7.853/1989, Lei 
8.069/1990, Declaração de Salamanca/1994, Lei  

9.394/1996, Lei 10.172/2001, Lei 10.436/2002, Programa Educação Inclusiva – 
MEC/2003, Lei 2.678/2002, Programa Educação Inclusiva/2003, 
Documento/2004, Convenção/2006, PNE/2006, PNE/2007, Decreto 3.298/1999, 
Resolução CNE/CEB 2/2001, Decreto 3.956/2001, Decreto 5.296/2004, Decreto 
5.626/2005, Decreto 6.094/2007, Decreto 6.094/2007 e Decreto 6.949/2009, e 
LBI 2015, entre outros documentos. Consideramos, também, que as dificuldades 
enfrentadas pelos professores ao receber os alunos com NEE poderiam ser 
menores se a formação na área da inclusão, pois alguns professores se 
formaram há alguns anos e não tinha em sua grade curricular a disciplina de 
inclusão, (LIMA 2002, p.40) “não sei lidar com a inclusão” não é culpa do 
professor de acordo com a visão de LIMA. Mas deixa claro que requer mudanças 



 

de práticas pedagógicas de todos envolvidos no processo de ensino 
aprendizagem, na organização gestora, na sala de aula e na escola enquanto 
instituição de ensino. As respostas obtidas dos professores mostraram que para 
haver de fato a inclusão de estudantes com NEE no ensino regular, alguns 
fatores precisam ser revistos, dentre os quais, se destacam: melhorar a 
infraestrutura das escolas e maior inserção de professores qualificados para 
atender as diversas deficiências apresentadas no dia-a-dia da escola como 
foram citados anteriores várias patologias. Na visão dos professores que 
participaram dessa amostra acreditam que após a inserção na escola regular 
esses alunos com NEE, que já chegam rotulados pelas diferenças, mas possuem 
potencial para aprender juntos, valorizando o potencial e limites de cada um, 
cabendo aos professores direcionar suas práticas e revendo seu planejamento 
uma vez que o planejamento e um documento flexível podendo ser alterado 
quando se fizer necessário. Os professores apontam algumas sugestões a favor 
da inclusão, cursos de aperfeiçoamento, melhorar, também, a estrutura do prédio 
da escola mesmo que a escola em questão tenha uma rampa, mas no final, 
ainda, tenha um degrau que dificulte o acesso dos alunos cadeirantes, bem como 
contratação de professores qualificados para poder melhorar o atendimento dos 
estudantes com NEE.  

    
PALAVRAS-CHAVE: Educação Inclusiva, Necessidades Educativas Especiais. 
Aprendizagem e Práticas diversificadas.  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

SUMMARY  

This Master's thesis aims at investigating the difficulties of teachers working in a 
municipal school, located in the city of Embu das Artes, in São Paulo, on the 
inclusion of students in regular education. The teachers of this school receive 
students targeted at special education at the most varied levels of limitations to 
come from syndromes, physical disabilities, hearing, among others.  
We want to know if, in practice, teachers change their attitudes and planning to 
include and receive these students in the classroom, in other words, in their class 
with some special educational need (SEN), and also to check the concerns of 
teachers of regular education and of the specialist teacher of the support room 
that in the municipality of Embu of the arts are called the DESR (differentiated 
educational service room). This interaction is necessary to, together; devise 
strategies to better serve these students, and how together they act to realize the 
inclusion of students with special educational needs. To achieve the results, we 
will have as support the theoretical aspects that portray the inclusion; it is relevant 
to inform that the research is based on the authors: Stainback (1999), Vygotsky 
(1995, 2003), Mantoan (2003), Sassaki (1997), etc. The results obtained through 
the interviews and the questionnaires applied to the teachers of this school show 
that, in general, all are in favor of inclusion even if they demonstrate obstacles to 
receiving such students with SEN in their classes. To strengthen this research 
was made a historical overview of the trajectory of people with disabilities up to 
the present day according to the laws in which we highlight the following: Law 
4.024 / 1961, Law 5,692 / 1971, CF / 1988, Law 7,853 / 1989, Law 8.069 / 1990, 
Declaration of Salamanca / 1994, Law 9,394 / 1996, Law 10,172 / 2001, Law 
10,436 / / 2003, Law 2.688 / 2002, Inclusive Education Program / 2003, 
Document / 2004, Convention / 2006, PNE / 2006, PNE / 2007, Decree 3.298 / 
1999, CNE / CEB Resolution 2/2001, Decree 3.956 / 2001, / 2004, Decree 5.626 
/ 2005, Decree 6.094 / 2007, Decree 6.094 / 2007 and Decree 6.949 / 2009, and 
LBI 2015, among other documents. We also consider that the difficulties faced by 
teachers when receiving students with SEN could be smaller if training in the area 
of inclusion, since some teachers were formed a few years ago and did not have 
in their curriculum the discipline of inclusion (LIMA 2002, P.40) "I do not know 
how to deal with inclusion" is not the teacher's fault according to the vision of 
LIMA. But it makes clear that it requires changes in pedagogical practices of all 
involved in the process of teaching learning, in the management organization, in 
the classroom, and in the school as a teaching institution. The answers obtained 
from the teachers showed that, in order to have the inclusion of students with 
SEN in regular education, some factors need to be reviewed, among which the 
following should be highlighted: improving the infrastructure of the schools and 
increasing the insertion of qualified teachers to attend to the various deficiencies 
Presented in the day-to-day of the school, as was mentioned earlier several 
pathologies.  
  

In the view of the teachers who participated in this sample, they believe that after 
entering the regular school, these pupils with SEN, who already arrive labeled by 
the differences, have the potential to learn together, valuing the potential and 
limits of each one, and it is up to the teachers to direct their practices And 



 

reviewing your planning once planning is a flexible document and can be changed 
as needed. he teachers point out some suggestions in favor of inclusion, 
improvement courses, also improve the structure of the school building even if 
the school in question has a ramp, but in the end still has a step that hinders the 
access of the wheelchair students, as well as hiring of qualified teachers to 
improve the care of students with SEN.  
  

KEYWORDS: Inclusive Education. Special educational needs. Diverse Learning 
and Practices.  
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1 INTRODUÇÃO  

  

INCLUSÃO É   

  

   
“Um esforço de mudança e melhoria da própria escola, de forma a 

proporcionar a todos as melhores condições de aprendizagem, sucesso 

e participação na base das circunstâncias específicas de cada um. 

Inclusão, antes de tudo, é uma questão de direitos e valores; é a 

condição da educação democrática.” (Leitão, 2010:1).  

  

  

  

Acredita-se que a educação é a principal fermenta para a transformação 

social verdadeira que nossa sociedade tanto tenta alcançar. Atualmente, as 

desigualdades sociais e a intolerância às diferenças são banalizadas e a escola, 

sem dúvida, reflete e reproduz estas relações. Assim, a sociedade e, por 

conseguinte, a escola está envolvida por uma lógica que determina a exclusão de 

alguns grupos para o beneficio de outros em detrimento dos valores igualitários 

expressos em diversas declarações mundiais, como a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos.   

Desta forma, a educação inclusiva tem importancia fundamental, pois se 

busca, por principio básico, a minimização de todo e qualquer tipo de exclusão em 

arenas educacionais e com isso elevar ao máximo o nível de participação, coletiva 

e individual de seus integrantes. Baseadas neste ideal democrático, as propostas 

inclusivas são revolucionárias, pois almeja, incondicionalmente, uma estrutura 

social menos hierarquizada e excludente tendo como base o argumento de que 

todos temos o mesmo valor pelo simples fato de sermos humanos. E que, por isso 

mesmo, todos precisamos ser considerados e respeitados em nossa maneira 

subjetiva e única de existir.  

Entretanto, uma sociedade sem exclusões é, ainda, uma utopia. Inclusão e 

exclusão são conceitos, intrínsecamente, ligados e um não pode existir sem o 

outro porque incluso é, em última instância, a luta contra exclusões. Analizando 

desta forma, pode-se afirmar que sempre existirá a luta por uma educação 

inclusiva. Se exclusões sempre existirão, a inclusão nunca poderá ser encarada 

como um fim em si mesmo. Inclusão é sempre um processo.  
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Mediante a isso, o trabalho que aqui se apresenta trará uma reflexão acerca 

da preparação da escola e de professores para receberem em sala de aula os 

algunos com necesidades educativas especiáis.  
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CAPÍTULO I   

  

1.1  INCLUSÃO  

  

  

Imagem  1 Educação especial  

  

"Deus me dê paciência de me conformar com as coisas que não posso alterar, me 

dê à coragem de alterar as coisas que posso e me dê à sabedoria de distinguir 

entre umas e outras" (Christophe F. Oetinger).  

Muito se fala em Educação Especial Inclusiva, mas nem sempre temos uma 

noção correta a seu respeito. Julgamos bastante apropriado o seguinte conceito 

de Educação Especial: "Conjunto de medidas e recursos (humanos e materiais) 

que a administração educativa coloca à disposição dos alunos com necessidades 

educativas especiais: pessoas com algum tipo de déficit, carência, disfunção ou 

incapacidade física, psíquica ou sensorial, que lhes impeça um adequado 

desenvolvimento e adaptação" (Ezequiel Ander-Egg, 1997).  

A Educação Especial engloba uma imensa diversidade de necessidades 

educativas especiais, assim, como uma equipe multidisciplinar composta pelos 

mais diversos profissionais e especialistas. Seu objetivo principal é promover uma 

melhor qualidade de vida àqueles que, por algum motivo, necessitam de um 

atendimento mais adequado à sua realidade física, mental, sensorial e social. 

Seus destinatários são todas as pessoas que precisam de métodos, recursos e 

procedimentos especiais durante o seu processo de ensino-aprendizagem. A 

Educação Especial deve ser vista no contexto da Educação Geral, ou seja, o 
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portador de necessidades especiais deve ser atendido no mesmo ambiente que o 

não portador. A esta tendência contemporânea chamamos de Educação Inclusiva, 

uma vez que, o portador de necessidades especiais é inserido em classes 

regulares de ensino, sendo tão digno e merecedor da educação como qualquer 

outra pessoa.  

Numa sociedade tão preconceituosa e discriminadora como a nossa, 

muitos pais de alunos ditos normais são contrários a esta inclusão. Também 

alguns professores, coordenadores, diretores e funcionários, desinformados ou 

pouco esclarecidos oferecem resistência a estas tentativas. Mas, mesmo assim, 

várias e, com muito êxito, têm sido as experiências de inclusão de alunos 

portadores de necessidades educativas especiais nas classes e/ou escolas 

regulares. Precisamos ensinar à sociedade de uma maneira geral que as pessoas 

antes de serem portadoras de necessidades educativas especiais são seres 

humanos capazes e dotados de inúmeras possibilidades com um grande potencial 

a ser trabalhado. Nada justifica o seu isolamento do convívio com outras pessoas, 

seja dentro ou fora da escola.  

A inclusão deve ser cuidadosa e racional, pois uma precipitação pode 

provocar mais frustração do que satisfação ao portador de necessidade especial, 

que precisa ter condições mínimas para se adaptar a certas realidades. Por 

exemplo: numa escola com vários andares, tendo apenas escadas, sem rampas 

ou elevadores, não seria interessante colocar um portador de paraplegia, que só 

se locomove em cadeiras de rodas para estudar numa classe regular que utiliza 

uma sala no quarto andar da escola. Como seria o seu acesso à sala de aula? 

Atenção e cautela só tendem a nos ajudar a tomar decisões sábias e positivas. 

Eis algumas modalidades de atendimento em Educação Especial: Escola Regular, 

Classe Regular, Escola Especial, Classe Especial, Ensino Domiciliar,  

Classe Hospitalar, Escola Hospitalar, Escola Profissionalizante, Empresa-Escola. 

Cada realidade requer um tipo de modalidade de atendimento diferente. Por 

exemplo, um aluno portador de doença renal, necessitando de diálise, três vezes 

por semana, num hospital distante de sua residência. Por dificuldades financeiras 

para se deslocar, consegue residir por um tempo no próprio hospital. Logo, 

participa de uma classe hospitalar existente no mesmo. A necessidade de diálise 
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e de residir no próprio hospital torna-se uma necessidade educativa especial, cuja 

modalidade é a classe hospitalar.  

  

Em prol de um mundo melhor e uma sociedade mais democrática lutemos 

por uma Educação Especial e Inclusiva de excelente qualidade para todos!1  

  

1.2.1 PLANEJAMENTO DO PROBLEMA  

  

A investigação ocorre pela Universidad Grendal, e se desenvolve na 

cidade de Embu das Artes, Estado de São Paulo, no momento em que ocorre o 

processo de ensino-aprendizagem de alunos com necessidades educativas 

especiais.   

A situação constatada em diversas escolas é a de que a inclusão de 

alunos com necessidades educativas especiais ainda não ocorre de forma 

adequada. Nota-se grande dificuldade dos educadores ao lidar com a referida 

situação. Tal dificuldade é, acima de tudo, uma falha no processo de formação 

dos professores que adentram as instituições de ensino.  

Interessa, portanto ao investigador aprofundar seus conhecimentos em 

relação ao processo de formação dos educadores nos cursos de pedagogia e 

licenciaturas, tal como observar, levantar e apresentar dados que apontem as 

possíveis falhas no processo de ensino-aprendizagem dos alunos com 

necessidades educativas especiais. Para tanto, a pesquisa contará com 

referências bibliográficas que servirão de base para o desenvolvimento do 

trabalho e com dados extraídos em pesquisa de campo na escola municipal 

Reinaldo Saldanha da Gama localizada na cidade de Embu das Artes, São Paulo.  

1.2.2  FORMULAÇÃO DO PROBLEMA  

  

Como preparar as escolas e educadores para receberem algunos com 

necesidades especiáis?  

1.2.3  PERGUNTAS ESPECÍFICAS  

  

                                            
1 Fonte: Webartigos.com Textos e artigos gratuitos, conteúdo livre para reprodução  
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Aos docentes do ensino fundamental I, quanto à inclusão dos alunos com 

necessidades educativas especiais no processo de ensino-aprendizagem das 

Escolas Municipais Professor Reinaldo Ramos Saldanha da Gama na cidade de 

Embu das Artes – São Paulo:  

  

a) O professor acredita ter conhecimentos suficientes 

para incluir um aluno com necessidades educacionais especiais em 

suas aulas?  

b) O que é priorizado nas aulas para incluir o aluno com  

necesidades educacionais especiais?  
c) Quais são os requisitos necessários para um professor 

poder incluir no ambiente escolar um aluno com necessidades 

educacionais especiáis?  

d) Que tipo de ação pode ser sugerida no sentido de 

tornar eficaz a inclusão do aluno com deficiência na escola regular?   

e) Onde se encontram as principais resistências no  

sentido de se conseguir uma efetiva inclusão?  

1.3 OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO  

  

Mostrar e confirmar a preparação do educador e das adequaçãoes da sala 

de aula para os alunos com necesidades educativas  

  

1.3.1 OBJETIVO GERAL  

  

Refletir sobre a preparação das escolas e dos professores para receberem 

em sala de aula os algunos com necessidades educativas especiais.  

 .  

1.3.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

  

1. Demonstrar as dificuldades encontradas pelos professores ao 

lidar com a criança com  necessidades educativas especiais;  
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2. Demonstrar as falhas no processo de formação do professor 

durante os cursos de pedagogía e licenciaturas;  

3. Indicar quais medidas possíveis para sanar dificuldades e 

falhas no trato com o discente com necessidades educativas especiais.  

  

1.4 JUSTIFICATIVA  

  

Com esta dissertação, deseja-se contribuir para a análise e reflexão do 

problema proposto. Sabe-se que a Constituição Federal garante aos portadores 

de necessidades especiais o direito à educação de qualidade no ensino regular 

em instituições públicas de ensino. Entretanto, não há como incluir crianças com 

necessidades educativas especiais no ensino regular sem apoio especializado 

que ofereça aos professores orientação e assistência. Frente a isso, o trabalho a 

ser desenvolvido trará um levantamento das dificuldades encontradas por 

professores, gestores e demais membros da comunidade escolar a fim de apontar 

possíveis soluções para que a inclusão da criança portadora de necessidades 

educativas especiais se torne uma realidade.  

Neste sentido, a pesquisa busca apresentar um panorama de como as 

atividades para a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais 

são desenvolvidas na escola Reinaldo Ramos Saldanha da Gama, localizada na 

cidade de Embu das Artes em São Paulo. O trabalho, também, visa contribuir com 

dados e reflexões acerca da formação de educadores para o trato desses alunos, 

bem como ações sugeridas no sentido de tornar eficaz a inclusão para que o 

processo de ensino- aprendizagem ocorra de forma, realmente, eficaz.   

  

1.5 PRESSUPOSTOS DAS HIPÓTESES E DAS VARIÁVEIS  

  

H1. É possível que estudantes de pedagogia, licenciaturas e professores 

do ensino regular possam traçar estratégias em parceria com profissionais da área 

de Educação Especial e da área da saúde para melhor atender o aluno portador 

de necessidades educativas especiais e, assim, se cumprir o que se pede na 

Constituição Federal que é garantir às pessoas com   necessidades especiais o 
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direito à educação de qualidade no ensino regular em instituições públicas de 

ensino.  

H2. É possível levar em conta as diferenças e transformá-las em recursos 

didáticos e metodológicos possibilitando direito à educação de qualidade no 

ensino regular, criança portadora de necessidades educativas especiais.  

  

1.5.1 HIPÓTESES   

  

A formação do sujeito parte do princípio de família e de sua construção, 

mais tarde a escola chega à vida deste sujeito para formar, ou melhor, para incutir 

normas e regras de uma sociedade de uma forma mais lúdica e suave até a 

criança assimilar os valores, direitos e deveres de uma sociedade como um todo, 

porém a estrutura familiar é que desempenha o papel primordial na formação 

desta criança, futuro cidadão.   

Mas quando uma criança atípica nasce, a sociedade e a própria família 

rejeita esta criança, mas as áreas da saúde e da educação devem trabalhar para 

que as famílias entendam a condição da criança e parem de negar ou de se 

conformarem de forma negativa e prejudicial ao desenvolvimento desta criança.  

Fazer com que a família entenda os limites e avanços da criança e do 

adolescente e que eles têm por obrigação procurarem auxílio médico e 

educacional que possam estimular até certo grau de desenvolvimento e autonomia 

no indivíduo atípico.  

Depois que a família conscientiza-se e se esclarecer, precisam investir na 

formação de profissionais da educação de ensino comum para que estes se 

preparem para trabalhar com as crianças e adolescentes atípicos. Formações 

específicas e mais técnicas- clínico são essenciais para que o professor se 

prepare melhor. Porém a realidade é que os órgãos públicos não investem em 

capacitações específicas e, mais, as capacitações e cursos universitários sobre 

inclusão e distúrbios ou transtornos específicos são inadequados e insuficientes.  

Mas se sanado o problema de formação, além da própria discriminação 

praticada pelos profissionais da educação, estes problemas sendo solucionados 

resta à conscientização da sociedade que precisa aceitar de braços abertos 
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quaisquer indivíduos com variadas necessidades especiais e que cada um deles 

tem suas habilidades, competências e limitações.  

1.6     OPERACIONALIZAÇÃO DE VARIÁVEIS  

  

  

Variável  Conceitualização  Dimensã

o  

Indicadore

s  

V1  

Educação  
Inclusi

va   

  

  

  

  

  

  

  

V2  

Processo de  
ensino- 

aprendizage

m  

  

  

  

  

 

  

  

Pedagógic

a  

Conceitual   

Do 

processo   

Dos 

resultados 

Impactos  

   

  

  

  

Metodologi

a   

Didática   

Estratégias 

e   

Técnicas  

Nível de 

conheciment

o 

Habilidades   

Competênci

a 

s   

Estratégias 

de ensino  

  

  

  

  

  

Prática 

pedagógica  

Quantitativa

s  

Qualitativas  

Pesquisa de 

campo e 

análise das 

questões  
Tabela 1 Operacionalização de Variáveis  

  

  

  

Refere - se a   educar todas as crianças em um  
mesmo contexto escolar. A opção por este  
tipo de Educação não significa negar as  
dificuldades dos estudantes. Pelo contrário.  
Com a inclusão, as diferenças não são vistas  
como problemas, mas como  diversidade . E  
essa variedad e, a partir da realidade social,  
que pode ampliar a visão de mundo e  
desenvolver oportunidades de convivência a  
todas  as  crianças.   Conforme  ressalta  
Carvalho  (2005) ,   refletir  ao  sobre  a  
abrangência do sentido e do significado do  
processo de Educação inclus iva, estamos  
considerando a diversidade de aprendizes e  
seu direito à equidade. Trata - se de equiparar  
oportunidades, garantindo - se a todos  -   
inclusive às pessoas em situação de  
deficiência  e  aos  de  altas  
habilidades/superdotados,  de  o  direito  
aprender a ap render, aprender a fazer,  
aprender a ser e aprender a conviver.   
  

Refere - se ao diagnóstico do estágio de  
conhecimento e da evolução do desempenho  
dos alunos por meio da matriz de referência,  
componente mais importante nesse processo  
investigativo.   
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1.7  ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO   

  

Para concluir essa pesquisa, fez-se um estudo da literatura que versou 

sobre os aspectos que envolvem a temática investigada. Portanto, a pesquisa está 

estruturada da seguinte forma além da introdução, mais quatro capítulos: capítulo 

II que aborda a pessoa com deficiência na perspectiva das contribuições dos 

artigos publicados para construção da mesma; capítulo III contexto histórico social; 

que trata da histórica e da legislação que aborda o tema em questão no tocante 

aos aspectos conceituais e legais; o capítulo IV a metodologia aplicada foi 
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delineada no capítulo IV; em relação ao capítulo V apresenta e discute os 

resultados, e por fim, as considerações finais da pesquisa no capitulo VI.  

  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO II   

  

2.1 AS LEIS E OS DECRETOS SOBRE INCLUSÃO 2  

  

                                            
2 Pesquisas de autoria da autora, artigos publicados para construção da dissertação. (Os entraves da 

inclusão de alunos surdos no ensino regular). Sob orientação do Dr. Ronílson.   
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Os documentos vigentes voltados para as leis da inclusão, hoje no Brasil, 

que tratam em seus textos os diretos da inclusão, um deles é a Declaração de 

Salamanca que trás em seu texto elencados aos pais o direto de escolha sobre a 

educação de seus filhos, cabe à família escolher o que julga ser melhor nessa 

etapa do aprendizado. Propõe estratégias dos pais participarem de atividades 

educacionais na escola e em suas próprias casas, caracterizando atividades 

extracurriculares sabe-se o quão é importante continuar a aprendizagem em casa 

para fortalecer a aprendizagem dos seus filhos em relação às atividades 

desenvolvidas na sala de aula caracterizando, assim, um reforço para aluno. 

(MEC/Declaração de Salamanca, 1994).   

A lei, também, deixa claro que os alunos com surdez têm o direito de ser 

alfabetizado nas duas línguas, em Libras e em Português. Kozlowski  

(1998 apud LIMA, 2006, p. 24), “afirma: que “trabalhar numa proposta bilíngue”“. 

Significa dar o direito e condições ao aluno surdo de poder utilizar duas línguas 

para uma melhor aprendizagem e, assim, poder participar de todas as atividades 

proposta em sala de aula bem como em atividades extraclasse, nesse momento 

cabe ao aluno escolher a língua que irá utilizar em determinado momento para 

uma aprendizagem real. Como se pode perceber na citação abaixo:   

 O Decreto 5626/2005, que regulamenta a Lei 0.436/2002, em seu Artigo 

3º cita a inserção da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como 

disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores 

para o exercício do magistério em nível médio e superior, e nos cursos 

de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e privadas, do 

sistema Federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. (BRASIL, 2005).   
  

  

No Brasil, após a Constituição de 1988, a discussão em torno do tema da 

educação especial ganhou muita força e espaço para garantir a inclusão escolar 

e receber o aluno e poder dar todas as condições para superar as dificuldades na 

aprendizagem.   

A educação de surdos deve ser ministrada nas duas línguas, desde a 

educação infantil, pois quando começa cedo o ensino a criança aprende melhor 

essa fase é da imitação e, assim, garante que nos próximos anos já estão 

familiarizados com as duas línguas e pode, futuramente, escolher para melhor 

progredir em seus estudos e para a vida adulta, também, e, assim, poder ser 

inserido melhor na vida adulta.  
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O ensino das crianças surdas deve ocorrer por meio das Libras como 

primeira Língua ou da língua Portuguesa como segunda Língua para pode fazer 

parte da sociedade e, assim, ser inserida em sua totalidade. Mas ainda percebe 

que a escolarização dos alunos surdos enfrenta alguns entraves na educação de 

surdos ainda deixa muito a desejar, pois faltam investimentos para melhor atender 

a inclusão temos que direcionar o olhar para as dificuldades que nos últimos anos 

vem crescendo muito, hoje é cada vez mais comum lidar com alunos surdos nas 

classes comuns, ou seja, nos ensinos regulares, onde se aprende com as 

diferenças, porém para alguns é difícil poder conviver com essas diferenças sem 

uma instrução de como proceder e agir para obter sucesso na aprendizagem.   

Têm-se mais documentos relevantes sobre o assunto um desses é a 

Declaração Internacional de Montreal sobre Inclusão, aprovado em 05 de junho 

de 2001 pelo Congresso Internacional "Sociedade Inclusiva", realizado em 

Montreal, Quebec, Canadá.   

Esse documento veio para ajudar pais, professores, gestores educacionais, 

mostrar que todos devem agir juntos para garantir a inclusão em sua totalidade. 

Seria bom que não tivéssemos que recorrer às leis para fazer valer os direitos da 

inclusão. Torna-se muito desgastante quando temos que ir a uma estância maior 

para fazer valer o que este previsto em leis, ou seja, garantir os direitos da 

inclusão. Muitas vezes as famílias desses alunos não têm conhecimentos das leis 

muito menos dos seus diretos.   

  

2.1.1 FORMAÇÃO DOS PROFESSORES EM RELAÇÃO À INCLUSÃO DE 

ALUNOS SURDOS NA REDE REGULAR DE ENSINO E O USO DE  

RECURSOS ADAPTADOS   

   

  

É continuo o conhecimento dos professores, se trata de uma formação 

docente e regulamentada conforme a Lei atual de Diretrizes e Base de Educação 

Nacional (9394/96, art. 59. III) que prevê em seu dispositivo atuação de 

professores com qualificações com em nível médio ou superior, contudo, 

exercendo o atendimento diferenciado e especializado, assim, como os 

professores da rede de ensino fundamental e qualificado para atuarem com alunos 

especiais em classe (LDB, 1996).   
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“A formação do professor deve ser um compromisso dos sistemas de 

ensino comprometidos com a qualidade do ensino. Nessa perspectiva 

devem assegurar que sejam aptos a elaborar e implementar novas 

propostas e práticas de ensino para responder às características de seus 

alunos incluindo aquelas evidências pelos alunos com necessidades 

educacionais especiais.” (PRIETO, 2006).   
    

Conforme a autora, os professores têm que ser capazes de analisar os 

domínios de conhecimentos atuais dos alunos, e suas diferentes necessidades 

conforme seu processo de aprendizagem, bem como, criar atividades e materiais 

acessíveis, além de analisar formas de avaliar os alunos para aprimorar o 

atendimento e qualificar os mesmos para os alunos.   

Os cursos de formação se constituem um espaço propício para o 

desenvolvimento de habilidades e capacidades para identificação dos 

mecanismos do processo de aprendizagem e conhecimento dos alunos. O 

professor passará a desenvolver uma visão crítica sobre sua prática pedagógica, 

além de diversificar a metodologia de ensino, e usar instrumentos de avaliação 

compatíveis com as habilidades e potencialidades de cada um.   

Em relação a alguns alunos com deficiência auditiva, o ideal seria que o 

professor obtivesse disciplinas especificas para lidar com essas situações em sala 

de aula. Outra questão a ser inclusa nessas evoluções de aprendizado a redução 

de números de alunos na sala de aula, contudo, garantindo uma valorização, 

também, uma boa remuneração dos professores para que, assim, haja estímulos 

e apoio aos mesmos, afinal os professores estão capacitados e especializados 

para estas ocasiões.   

 O uso dos próprios materiais didáticos dos próprios educadores, também, 

é uma maneira de incentivo a melhora e que por sinal muito proveitoso para 

melhoria do aluno.  Algumas práticas pedagógicas são importantes para alunos 

com deficiência auditiva, transformando coisas abstratas em algo mais concreto, 

para facilitar a percepção do mesmo em algo real.   

   

O desenvolvimento cognitivo de uma criança surda se estrutura tendo 

por base informações visuais. A imagem e a experiência são 

fundamentais para que haja aprendizagem e, consequentemente, 

evolução e desenvolvimento. Assim, não se defende que crianças 

surdas possuem, naturalmente, um déficit cognitivo em relação às 

ouvintes; o déficit é provocado pela ausência de linguagem e de 
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informação, não sendo, portanto, naturais, mas circunstanciais (SILVA; 

BARAÚNA, 2007, p. 62).   

   

  

Usar a tecnologia a favor do desenvolvimento pedagógico é um dos fatores 

e meios muito importante e promissor para a aprendizagem e adaptação do aluno, 

porque desperta neles uma curiosidade e vontade de fazer suas próprias 

pesquisas, deixando-os mais curiosos e independentes.   

   

A aprendizagem passa a ser cooperativa, pois os alunos buscam a 

informação e trocam resultados com o grupo. De informador, o professor 

passa a ser orientador, gerenciando as diversas informações acessadas 

na internet, que devem ser analisadas, discutidas e transformadas em 

conhecimento (MORAN, 2000).   
   

A internet é um meio fantástico que sempre está em atualização continuam 

que possibilita inúmeras informações facilitando o aprendizado com suas 

ferramentas, assim, como o Data show, televisão, todos são grandes recursos 

para motivação educacional, também, não podemos deixar de citar outros 

recursos, bem como, instrumentos que mexam muito com imagens, cores e luzes, 

tudo o que atraem os olhares do aluno.  .  

Segundo Moran (2000), “... a televisão e o vídeo têm a capacidade de 

comunicação sensorial, emocional e racional, superpondo linguagens e 

mensagens que facilitam a interação com os alunos”. Como estes recursos são 

apenas um meio para a aprendizagem, antes e após seu uso devem ser feitas 

dinâmicas de análise dos conteúdos estudados. Poderão ser abordados os 

aspectos positivos e negativos do vídeo, suas ideias principais, o que os alunos 

mudariam o que mais chamou a atenção, entre outros. Outros recursos didáticos 

que poderão ser utilizados é a elaboração de murais com cartazes produzidos 

pelos alunos; a criação de uma minibiblioteca na sala de aula com livros diversos, 

dicionários, revistas e jornais e, até mesmo, uma boa organização do quadro de 

giz, que pode propiciar um melhoramento significativo na aprendizagem dos 

alunos surdos e, também, dos demais alunos.   

Deve ainda ser enfatizado que o professor precisa estar sempre atento 

para não falar e realizar outra atividade ao mesmo tempo como, por exemplo, falar 

e mostrar uma gravura ou algo no quadro. Os alunos surdos devem prestar 

atenção no intérprete para depois visualizar o que o professor está mostrando. É 
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impossível visualizar duas coisas ao mesmo tempo. Por fim, segundo Vesentini 

(1996, p. 3) “... o mundo mudou e o ensino procura acompanhar essas mudanças, 

ajudando o aluno a compreender a realidade na qual vive e da qual é parte 

integrante.” Percebe-se, portanto, a importância deste ensino e aprendizado para 

todos os alunos e a necessidade de subsidiar professores para atuarem de 

maneira crítica na Educação Inclusiva.   

Percebe-se que tudo depende de uma boa capacitação, cabe aos nossos 

governantes direcionar um olhar mais preciso para que a inclusão aconteça, 

verdadeiramente, e não, simplesmente, colocar o aluno no ensino regular e deixar 

por conta do destino. Não se pode esquecer que para ocorrer essas adaptações 

é necessária uma adaptação no currículo escolar e organização de uma didática 

favorável e adequada a esse processo de inclusão de alunos surdos em classes 

regulares.   

 Além disso, cabem às instituições de ensino regular oferecer serviços de 

apoio especializado como adaptação de material pedagógico, equipamento e 

currículo, profissionais especializados e adequação dos recursos físicos.   

  

  

  

  

  

  

2.1.2 A FORMAÇÃO DO GESTOR FRENTRE A INCLUSÃO NO AMBIENTE  

ESCOLAR  

  

Segundo Prieto (2006, p. 40), “o objetivo na inclusão escolar é tornar 

reconhecida e valorizada a diversidade como condição humana favorecedora da 

aprendizagem”. Verifica-se a importância de considerar as limitações dos alunos 

não apenas como uma informação, mas, dando a devida importância na 

identificação de suas possibilidades, juntamente, com a construção de alternativas 

para uma educação efetivamente inclusiva. Os alunos devem ser observados, e 

suas diversidades individuais identificadas e respeitadas, assim, deve-se ser feita 

as adequações necessárias para receber esses alunos de forma a não constringir 

ninguém em nenhum momento do aprendizado, bem como em qualquer momento 

da sua estadia dentro da instituição de ensino.    
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Quanto ao ensino de alunos com necessidades especiais em instituições 

de ensino comuns, muitas vezes, os professores não se sentem 

devidamente preparados para recebê-los, “ignorando o processo de 

mudança, por insegurança, sem tomar conhecimento do que está 

acontecendo; ou demonstrando preconceito, devido à falta de 

informação e do estabelecimento de pré- concepções” (ZULIAN; 

FREITAS, 2001, p. 50).    
   

  

Levando em conta o que diz o autor, falta ainda muito preparo dos 

professores para receber alunos com necessidades especiais em suas salas de 

aulas, muitas das vezes, é falta de formação adequada, mas, outras vezes, por 

falta de informação que o profissional deveria se atualizar para receber esses 

alunos, pois é direito adquirido que os mesmos têm de estudar em instituição de 

ensino que lhe for adequada.       

Pode-se verificar que existem várias leis que tratam desse assunto 

vejamos algumas as quais são mais relevantes ao problema estudado nesse 

artigo, Declaração de Salamanca é uma das mais importantes que deixem 

expressas a todos o direito de escolher o que almejam para seu futuro.     

E ainda propõe que as instituições de ensino incentivem a todos os 

envolvidos a participarem em atividades educacionais no lar e na instituição, onde 

eles poderiam observar técnicas efetivas e aprender como organizar atividades 

extracurriculares, bem como supervisionar e apoiar a aprendizagem de seus 

alunos. (MEC/Declaração de Salamanca, 1994).    

  

O Decreto 5.626/05 que regulamentou a Lei nº 10436/2002 da Língua 

Brasileira de Sinais, prevê a organização de turmas bilíngue, 

constituídas por alunos surdos e de todas as especialidades de ouvintes 

onde há duas línguas: Libras e Língua Portuguesa. Sendo que dessa 

maneira nenhum aluno se sinta excluído da sala de aula e possa 

participar de todas as atividades proposta em sala.    

  

Outro documento que merece relevância e a:   

   

Constituição de 1988, a discussão em torno do tema da educação 

especial ganhou espaço e se aprofundou. Frutos dessa reflexão foram 

sendo editados textos legais nos quais, não obstante alguns recuos, a 

ideia da inclusão escolar entendida como direito de acesso da criança 

com deficiência na escola comum e de nela receber o atendimento de 

que necessita para vencer as barreiras que lhe dificultam a 

aprendizagem se consolida em definitivo. Dois anos após a promulgação 
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da Constituição, em 1990, esse direito foi reforçado no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (art. 54, inciso III).     
  

Vale ressaltar o quão é importante à educação especial deve ser inserida 

desde a mais tenra idade, ou seja, desde a educação infantil para que quando o 

aluno chegar à universidade com seus direitos adquiridos sem ter que recorrer às 

leis para ter acesso a uma educação de qualidade.   

     

Tem mais documento que se pode dar, também, muito valor que é a:   

    

Declaração Internacional de Montreal sobre Inclusão, aprovado em 05 

de junho de 2001 pelo Congresso Internacional "Sociedade Inclusiva", 

realizado em Montreal, Quebec, Canadá. O documento destaca como 

pré-requisito indispensável aos direitos humanos o acesso igualitário a 

todos os espaços da vida sejam quais forem: culturais, sociais, políticos, 

econômicos e educacionais. Reforça a necessidade de união de 

esforços internacionais para a construção de uma sociedade inclusiva, 

objetivo premente do documento.    
  

  

Esses documentos aqui elencados, até o momento, deixam claro o direito 

sobre inclusão e que todos (pais, professores, gestores educacionais, municípios, 

Estados e União) devem, sem sombra de dúvidas, agirem juntos e, assim, garantir 

o direito de inclusão a todos que, assim necessitarem, seria muito interessantes 

se não precisássemos de tanto documentos para fazer valer as leis em nosso país. 

Lembrando que as instituições de ensino nunca foram um lugar de igualdades e, 

sim, de diferenças e de grandes diferenças. Sabe-se que com a educação 

inclusiva cabe ao professor incluir a todos, de acordo com sua particularidade, 

levando em conta o potencial de cada um. “Não esqueçamos que incluir não é 

acabar com as diferenças, na medida em que integramos os alunos com 

diferenças significativas aos “iguais”, mas, pelo contrário, é enfraquecer a ideia de 

“padronização” e “normalização”” (RODRIGUES, 2007, p. 101).    

  

  

Em contrapartida devem-se rever as políticas nacionais de inclusão 

escolar a qual se baseia na Lei de Diretrizes de Bases da Educação no 

Brasil – LDB, Lei 9394/96 (BRASIL, 1996), que define Educação Especial 

como modalidade escolar para alunos com necessidades educacionais 

especiais, preferencialmente, na rede regular de ensino. Também é 

importante destacar a Resolução CNE/CEB 2/2001, que institui as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, e o 

Parecer CNE/CEB 17/2001, o qual contém definições e abordagens 
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relativas aos conceitos referenciais que sustentam o discurso da 

educação inclusiva no Brasil.  
   

  

    

[...]. Percebe-se que a inclusão não é apenas modismo, mas que está 

garantida por Lei [...]. Mesmo estando na Lei, à inserção dos alunos com 

necessidades educacionais especiais nas instituições não garante por si só uma 

prática inclusiva de ensino, pois é necessário construir o conhecimento de maneira 

crítica, tendo-se a certeza de que os alunos estão aprendendo, muitas vezes, o 

aluno está na sala por estar, o professor por não ter uma formação adequada não 

prepara nem muito menos adéqua o material para inserir esse aluno que, muitas 

vezes, é largado num canto sem receber o que lhe é de direto, ou seja, uma 

educação de qualidade que bem explicita em todos os documentos aqui estudado 

nesse artigo, seria muito bom que o mesmo chegasse as mão das autoridades e, 

assim, fazer valer o direito de igualdade a todos como está previsto em lei.    

Contudo pode-se verificar que a formação dos professores deveria ser 

continua, uma vez que para incluir requer uma formação adequada, como pode 

ser visto, na fala do autor: (DUEK; NAUJORKS, 2007, p. 50). Com isto, para que 

o processo de inclusão dos alunos surdos seja eficaz, são necessários 

investimentos na formação profissional continuada nesta área, para que os 

professores se sintam estimulados e valorizados.  Como previsto na lei a formação 

dos professores deve sempre ser cumprida e jamais um profissional deve entrar 

em sala sem prepara, mas, infelizmente, muitas vezes, isso não ocorre às vezes 

por falta de profissionais capacitados, outras por motivos particulares de cada um. 

Segundo a lei regulamenta que:  

  

  
A formação docente regulamentada pela atual Lei de Diretrizes e Base 

de Educação Nacional (9394/96, art. 59. III) prevê em seu dispositivo 

atuação de professores com especialização em nível médio ou superior, 

para o atendimento educacional especializado, bem como professores 

do ensino regular capacitados para atuarem com alunos especiais na 

classe comum (LDB, 1996).   
    

  

Os cursos de formação se constituem em um espaço propício para o 

desenvolvimento de habilidades e capacidades para identificação dos 
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mecanismos do processo de aprendizagem e conhecimento dos alunos. O 

professor passará a desenvolver uma visão crítica sobre sua prática pedagógica, 

além de diversificar a metodologia de ensino e usar instrumentos de avaliação 

compatíveis com as habilidades e potencialidades de cada um.    

  

A imagem de que o aluno com necessidades educacionais especiais é 

aquele que apresenta ‘problemas’ ou ‘dificuldades’ de aprendizagem 

vem atrelada aos aspectos clínico-patológicos que envolvem o 

fenômeno da deficiência, ainda muito presentes no discurso dessas 

professoras e que constituem uma visão das dificuldades de 

aprendizagem como algo inerente ao aluno, subestimando as condições 

do meio ao qual estão circunscritas. (DUEK; NAUJORKS, 2007, p. 47).  

  

  

Levando em conta a citação acima da autora Naujorks [...] se percebe que 

algumas mudanças que deve ocorrer para melhorar o ensino de alunos especiais 

em todas as atividades que forem desenvolvidas no decorrer do curso relativo à 

educação inclusiva.     

Também a redução do número de alunos em salas de aula, sendo esse 

um dos maiores entraves, a valorização e melhor remuneração dos professores, 

assim, como o apoio da sala de recursos e a orientação por profissionais 

especializados.   Ter sempre que possível uma capacitação dos educadores para 

a construção e utilização de recursos e materiais didáticos próprios, também, 

poderia trazer melhorias para este ensino, além de tornar a aula mais atrativa e 

proveitosa não apenas para os alunos especiais bem como a todos que estão 

inseridos no processo.     

A prática de abordagens pedagógicas baseadas na visualização é 

bemvinda uma vez que vai ajudar não somente os deficientes, mas a todos, pois 

os recursos visuais facilitam a percepção de todos [...].  (NAUJORKS, 2007).    

  

O fato dos professores sentirem-se “abandonados”, e sem um 

espaçotempo para dar vazão aos seus sentimentos e questionamentos 

sobre a inclusão, vem acarretando sentimentos de incapacidade e 

despreparo ao trabalharem com o aluno com necessidades educacionais 

especiais. (DUEK; NAUJORKS, 2007, p. 49).  
  

  

Muitas vezes, o professor se sente sozinho numa batalha e fica sem saber 

o que fazer quando recebe em sua sala de aula um aluno especial, principalmente, 

no ensino superior, torna de uma grande importância pedir ajuda, ou seja, ir atrás 
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de estratégias para inserir esse aluno em suas aulas, trocar ideias com outros 

professores e/ou instituição que tenha em seu quadro de alunos, alunos especiais 

ajuda muito sempre alguém tem algo a ensinar e trocar essas experiências e de 

grande valia para quem recebe aluno especial, nós não podemos é deixar de 

cumpri as leis que regem a educação especial, então, aos profissionais correr 

atrás e se atualizar para que a inclusão ocorra de fato e na sua totalidade de rigor 

tudo em prol da inclusão.   

Nesse momento cabe ao professor fazer as adequações necessárias 

sempre tendo em vista a capacidade de seus alunos, ou seja, adequando de 

acordo a cada deficiência que tem em sua sala de aula que, às vezes, pode ser 

mais de uma conforme dito antes.    

 Por fim, segundo Vesentini (1996, p. 3) “o mundo mudou e o ensino procura 

acompanhar essas mudanças, ajudando o aluno a compreender a realidade na 

qual vive e da qual é parte integrante.”.     

Percebe-se, portanto, a importância deste ensino e aprendizado para todos 

os alunos, e a necessidade de subsidiar professores para atuarem de maneira 

crítica na Educação Inclusiva. Percebe-se que tudo depende de uma boa 

capacitação, cabe aos nossos governantes direcionar um olhar mais preciso para 

que a inclusão aconteça, verdadeiramente, e não, simplesmente, colocar o aluno 

no ensino regular e deixar por conta do destino. Não se pode esquecer que para 

ocorrer essas adaptações é necessária uma adaptação no currículo escolar e 

organização de uma didática favorável e adequada a esse processo de inclusão 

de alunos surdos em classes regulares.   

 Além disso, cabem às instituições de ensino oferecer serviços de apoio 

especializado, como adaptação de material pedagógico, equipamento e currículo, 

profissionais especializados e adequação dos recursos físicos a todos que 

necessitarem.    

Não há como propor uma educação inclusiva onde, literalmente, se jogue 

crianças com necessidades especiais nas salas de aula regulares, quando o 

professor não tem uma formação que lhe possibilite lidar com tais alunos (2005, 

p.56).    

A formação dos professores ainda requer muito investimento e uma luta em 

longo prazo, tem-se que se discutir muito sobre esse problema aqui elencado no 
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decorrer desse artigo, não pode se ter, simplesmente, capacitações e formações 

temos que ter uma formação contínua que venha suprir toda a defasagem que o 

sistema educacional em educação especial tenha.  

 Creio que para haver mudanças significativas no sistema educacional tem-

se que fazer cumprir as leis, para que ocorra a inclusão na sua totalidade, 

lembrando que não se podem deixar de lado as questões financeiras que em 

determinado momento se torna um entrave na inclusão, tais como nas compras 

de equipamentos, pois sabemos o quão é caro todo o material voltado à inclusão, 

principalmente, fazer adequações nos espaços para receber esses alunos 

também é muito caro.    

Para que ocorra a educação inclusiva é necessário que haja um 

planejamento e que tenha uma aplicação de verbas adequadas à demanda 

educacional, para isso as instituições têm que se reorganizar e saber distribuir 

bem essas verbas para melhor atender a todos no processo de inclusão. Daí a 

importância de se insistir na ideia de que incluir não é só oferecer o direito a 

matrículas nas escolas regulares, mas apresentar condições para o efetivo 

processo de ensino e aprendizagem num clima motivacional em constante 

movimento de reflexão-ação-reflexão.    

Os educadores têm que traçar uma luta contra a impunidade, muitas vezes, 

os mesmos têm que atingirem as metas que não estão ao alcance por entraves 

que ocorrem na inclusão. É importante verificar e ver o que vem acontecendo 

nesse processo de inclusão que, muitas vezes, é somente uma transferência de 

problemas e não a solução dos mesmos, isso acontece sem um prévio 

investimento na estrutura física e humana, simplesmente, acontece.    

De acordo com essa visão não é deixar o aluno dentro de uma sala de aula 

durante quatro a cinco horas diárias, simplesmente, sem interagir com os outros 

alunos, bem ao contrário, tem que haver um planejamento adequado para receber 

esse aluno que atentam para participação quase que total, adequando o material 

e o espaço quando for necessário para que haja interação em todos os momentos 

de aprendizagem construindo, assim, um conhecimento e tendo sucesso na 

inclusão.  

Respeitar a educação inclusiva é antes de tudo saber diferenciar a 

diversidade e os saberes diferentes e conviver no mesmo ambiente 



38  

      

compartilhando saberes fazendo jus aos quatro pilares da educação “aprender 

juntos” julgo ser um dos mais importantes para que a inclusão tenha o resultado 

esperado.   

 É aceitar nossos não saberes e aprender com os outros usufruindo dos 

conhecimentos por eles construídos na perspectiva de um crescimento 

interpessoal para o desenvolvimento de um projeto maior. É, com 

certeza, não instituir sistemas paralelos, mas integrados em ação 

cooperativa e responsável para a construção de uma sociedade sem 

barreiras atitudinais, sociais, e de conhecimento do mundo frente às 

transformações científicas e tecnológicas que dele fazem parte.    
   

  

Com essa visão termino dizendo que ainda tem muito a se fazer para obter 

sucesso desejado nesse processo de inclusão. Representa, antes de tudo, uma 

filosofia de vida! Completando esta afirmação trago a fala de Sartoretto que diz:   

A inclusão só é possível lá onde houver respeito à diferença e, 

consequentemente, a adoção de práticas pedagógicas que permitam às 

pessoas com deficiência aprender e ter reconhecidos e valorizados os 

conhecimentos que são capazes de produzir, segundo seu ritmo e na 

medida de suas possibilidades (2006, p.81).    
  

Isso só será possível se todos nós educadores acreditarmos em nosso 

próprio potencial e acreditarmos que somos capazes de mudar a visão da inclusão 

e que temos capacidade de aprender juntos com as diferenças afinal somos todos 

iguais nas diferenças. Corroborando com esta ideia Beyer afirma que:  

O desafio é construir e pôr em prática no ambiente escolar um a 

pedagogia que consiga ser comum ou válida para todos os alunos da 

classe escolar, porém capaz de atender aos alunos cujas situações 

pessoais e características correspondentes requeiram uma pedagogia 

diferenciada. Tudo isso sem demarcações, preconceitos ou atitudes 

nutridoras dos indesejados estigmas. Ao contrário, pondo em 

andamento, na comunidade escolar, uma conscientização crescente dos 

direitos de cada um (2006, p.88).     
  

  

Além de preparar uma metodologia diferenciada, cabem as instituições de 

ensino preparar um ambiente adequado como diz Bayer [...] requer adequação 

tonto no pedagógico quanto no espaço. Tudo sem expor os alunos a 

constrangimento e fazer adequações sem diferenciação entre as pessoas e 

conscientizando a todos de sua atuação frente à inclusão, não podemos deixar 

que haja conceitos e pré-conceitos e, assim, influenciando uns aos outros dentro 

do processo.  
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2.1.3 GESTÃO DEMOCRÁTICA INCLUSIVA  

  

De acordo com o caráter social, as instituições de ensino não podem 

escolher quem irá atender, pois devem atender e incluir. O que vem a ser uma 

instituição pública de ensino, de acordo com B. Teixeira (2000), ou seja, um 

ambiente acessível a todos.  

Essa afirmação deixa claro que os norteadores ao paradigma da inclusão 

esclarecem àqueles até, então, excluídos da escola comum, o melhor atendimento 

a que têm o direito de receber, uma vez que:  

  

 “A escola deve receber todos aqueles que buscam a satisfação de suas 

necessidades educacionais. Tratando-se neste caso da administração e 

satisfação do direito à educação, o ideal da construção de escolas 

democráticas dirige-se, principalmente, à rede pública de ensino” (B. 

TEIXEIRA, 2000, p. 45).  
  

  

No que se refere às escolas públicas, que tem como objetivo primordial a 

democracia que abrem suas portas à participação de todos não podem deixar de 

fora a demanda de alunos com deficiência dando desculpas de não estarem 

preparada para receber, ou que o espaço não esteja adequado, simplesmente, 

dificultando o processo.  

O mundo hoje é um mundo de diversidade e a escola, como instituição 

criada por esse mundo e pela sociedade com o propósito de transmitir-lhes 

valores, atitudes e conhecimentos deve, primordialmente, respeitar a diversidade 

humana sabe-se que hoje a gestão tem grande papel nessas mudanças.   

Apple e Beane (1997, p. 22) caracterizam as escolas democráticas como:  

  
Comunidades de aprendizagem (...) diversificadas, e essa diversidade é 

valorizada, não considerada um problema. Essas comunidades incluem 

pessoas que refletem diferenças de idade, cultura, etnia, sexo, classe 

socioeconômica, aspirações e capacidades. Essas diferenças 

enriquecem a comunidade e o leque de opiniões que deve considerar. 

Separar pessoas de qualquer idade com base nessas diferenças ou usar 

rótulos para estereotipá-las são procedimentos que só criam divisões e 

sistemas de status que diminuem a natureza democrática da 

comunidade e a dignidade dos indivíduos contra quem essas práticas 

são dirigidas com tanto vigor. (...). Por esse motivo, as comunidades de 

alunos das escolas democráticas são marcadas pela ênfase na 

cooperação e na colaboração, e não na competição.   
  

  



40  

      

De acordo a citação acima, fica claro que para Apple e Beane são 

consideradas escolas democráticas, para Mantoan (1997, p. 145) é definido como 

escolas inclusivas as quais:  

  
Propõem um modo de se constituir o sistema educacional que considera 

as necessidades de todos os alunos e que é estruturado em virtude 

dessas necessidades. A inclusão causa uma mudança de perspectiva 

educacional, pois não se limita a ajudar somente os alunos que 

apresentam dificuldades na escola, mas apoia a todos: professores, 

alunos, pessoal administrativo, para que obtenham sucesso na corrente 

educativa geral.  
  

  

Os professores que atuam nas escolas democráticas reconhecem as 

dificuldades de uma escola frente às desigualdades existentes na sociedade, 

precisam conceber a educação escolar como um dos espaços, em que se dá o 

aprendizado do respeito de ambas às partes, se a escola dá bons exemplos de 

ações democráticas aos alunos que, também, praticam boas atitudes.  O ambiente 

escolar deve ser transformado “em um centro onde se vive e não em um centro 

onde se prepara para viver” (TEIXEIRA, 1968, p. 45). Devendo “basear-se numa 

definição abrangente de “nós”, num compromisso de construir uma comunidade 

que é tanto da escola, quanto da sociedade onde ela existe”   

  

 Um primeiro passo de grande importância da administração escolar, 

para o sucesso de uma política inclusiva, seria possibilitar a todos os que 

atuam no cenário educacional uma compreensão mais objetiva acerca 

das necessidades especiais de seus alunos, a fim de garantir ações e 

atitudes desprovidas de preconceito. APPLE e BEANE, 1997, p. 39.  
   

Observa-se que as crianças possuem potenciais e limitações, e que, 

portanto, são propensos a sucessos e fracassos. Verifica-se que todos percebam 

que “por detrás de um deficiente há sempre uma pessoa que quer estar entre nós, 

que quer ser um membro ativo da nossa sociedade e que quer desfrutar da vida, 

como todos nós. E isto não é uma questão de caridade. É, acima de tudo, um 

direto a ser respeitado” (MANTOAN, 1997, p. 170).  

A preparação e capacitação adequada de toda a equipe escolar 

assegurando a eficácia no conteúdo, habilidade didática, criticidade e 

discernimento, além de uma ampla postura ética (MAIA, 2002), “amparados por 

serviços de apoio e parceria com instituições da sociedade”. Ao implementar uma 
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educação inclusiva está ao mesmo tempo forçando à administração da escola 

preparar novos direcionamentos com relação às práticas pedagógicas mais 

evoluídas e revendo mudanças nas práticas dos professores, nas metodologias 

de avaliação e aprovação dos alunos para séries mais avançadas.  Com a inclusão 

veio o motivo para que a escola se adeque   atendendo às necessidades de uma 

sociedade heterogênea. Uma gestão escolar que busca a participação 

democrática em suas ações, a partir do momento que toma a inclusão como um 

compromisso de todos os integrantes da escola e não apenas da direção e dos 

professores. Após as pessoas tomarem conhecimento do que mobiliza os 

movimentos inclusivos, busca, através da gestão da escola, em reuniões do corpo 

gestor e no conjunto de suas ações, mudanças tanto no ambiente físico do prédio 

escolar, quanto no desenvolvimento de uma pedagogia centrada no aluno, capaz 

de educar todos com sucesso, sem distinção e, assim, valorizar o aprendizado 

dos estudantes com necessidades especiais.   

  

Inclusão não trata apenas de colocar uma criança deficiente em uma sala 

de aula ou em uma escola. Esta é apenas a menor peça do quebra-

cabeça. Inclusão trata, sim, de como nós lidamos com a diversidade, 

como lidamos com as diferenças, como lidamos (ou como evitamos lidar) 

com a nossa moralidade. (...) inclusão não quer, absolutamente, dizer 

que somos todos iguais. Inclusão celebra, sim, nossa diversidade e 

diferenças com respeito e gratidão. Quanto maior a nossa diversidade, 

mais rica a nossa capacidade de criar novas formas de ver o mundo. (...) 

Inclusão é reconstruir nossos corações e nos dar as ferramentas que 

permitam a sobrevivência da humanidade como uma família global. 

Forest e Pearpoint in definem o princípio da inclusão1997, p. 138).  
  

  

Verifica-se que a escola democrática torna-se de fato a partir do instante 

que é inclusiva, quando favorece ações que promovem toda a diversidade 

humana. Por contrapartida, a gestão democrática, conta com a cooperação de 

todos os profissionais da escola em conseguir comprometimento do ensino para 

todos, ajuda para uma mudança no perfil do professor e na construção de um novo 

perfil de escola que, contemple e valorize a diversidade de todos os indivíduos em 

igualdade com o advento da inclusão. Poder contar com uma equipe gestora que 

coloca a inclusão como prioridade no planejamento trabalha com mais prazer em 

aceitar as mudanças.com o paradigma da inclusão.  
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2.1.4 VISÃO ESCOLAR SOBRE A INCLUSÃO3  

  

A inclusão escolar requer mudanças de paradigmas e novas perspectivas 

educacionais, visto que a segregação de pessoas com necessidades especiais 

não ocupa mais espaço na atual sociedade. Por conseguinte, surge um novo 

cenário que possibilita as diversas manifestações e atividades humanas dentro da 

sociedade.  

As instituições rotulam seus alunos, intitulam seus professores em 

especialistas e separam os educandos por modalidades de ensino porque na 

verdade as escolas estão marcadas por uma visão determinista, mecanicista, 

formalista e reducionista. Assim, o objeto de uma ação formadora, global, humana 

e que respeita as diferenças não será alcançada como propõe a inclusão.  

Segundo Mantoan (2006) é preciso redefinir o planejamento educacional 

para uma educação global, cidadã, sem preconceitos e que perceba e valorize as 

diferenças, ou seja, uma educação contrária à visão determinista, mecanicista, 

formalista e reducionista. Desse modo, o paradigma educacional do formalismo 

da racionalidade será desfeito e surgirão novas possibilidades de educação para 

todos. Entende-se que é importante diferenciar os termos integração e inclusão. 

Porquanto, integração significa integrar, formar algo num todo unificado e inclusão 

significa compreender, fazer parte ou participar de algo.  

                                                              
3  Pesquisas de autoria da autora, artigos publicados para construção da dissertação (A  
DIFICULDADE DE INCLUSÃO DE ALUNOS COM SÍNDROME DE DOWN NO CICLO I DO  
ENSINO FUNDAMENTAL). Sob orientação do Dr Ronilson   
  

Logo, a inclusão é diferente da integração, uma vez que incluir é fazer parte, e o 

homem necessita de participar ou sentir se parte de algo e de algum lugar.  

Lutar pela igualdade, qualidade de vida, acesso à escola é direito de 

qualquer ser humano. Logo, crianças ou adultos com Síndrome de Down 

participam dos mesmos direitos à educação, ao lazer, saúde e cidadania. A 

Síndrome de Down não é empecilho para uma vida saudável, útil e feliz, mas é 

preciso conscientização e responsabilidade social para que esse direito à vida 

prevaleça.  
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O sistema educacional, também, deve se preocupar em incluírem-se de 

acordo com as necessidades que o aluno possui porque a escola é a ampliação 

da vida em sociedade das crianças o que não poderia ser diferente com pessoas 

que nascem com a Síndrome de Down.  

De acordo com Voivodic (2008), é importante ressaltar que as instituições 

de ensino não devem privar o deficiente de experiências reais em nenhuma 

circunstância, pois todas as experiências são úteis para o seu aprendizado e seu 

ajustamento social.  

A criança precisa receber estímulos desde bem pequena para alcançar 

maior qualidade de vida e o desenvolvimento nas áreas da cognição. “É 

necessário, porém, romper com o determinismo genético e considerar que o 

desenvolvimento da pessoa com SD3 resulta não só de fatores biológicos, mas 

também das importantes interações com o meio” (VOIVODIC, 2008, p. 46).  

Para Mantoan (2006), a inclusão escolar é uma maneira de mudar a ideia 

de que o fracasso escolar seja de responsabilidade somente do aluno e, 

consequentemente, enxergarem que é um resultado do próprio ensino ministrado 

nas escolas. A inclusão é uma prática recente que precisa ser aceita e entendida, 

neste sentido, implica em mudanças de paradigmas e perspectivas educacionais 

que vise não só os deficientes, mas toda a comunidade escolar.  

Nos dias atuais ouve-se falar do fracasso escolar, evasão de alunos e 

situações de exclusão e inclusão social. Contudo, não é percebido que o fracasso 

escolar não deriva do aluno, mas de toda a equipe escolar que reluta em não 

admitir sua culpa e responsabilidade nesse fracasso, ou seja, a escola não admite 

seus erros e não busca inovar suas ações para reverter esse quadro.  

  

2.1.5 PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO X INCLUSÃO3  

  

A educação é um meio mais eficaz de entender as dificuldades de 

qualquer aluno e assegura aos que apresentam alguma deficiência a excelência 

de entender que todos têm os mesmos direitos, tanto de ir e vir, quanto ao direito 

                                            
3 Pesquisas de autoria da autora, artigos publicados para construção da dissertação (GESTÃO  

EDUCACIONAL E INCLUSÃO EM UMA PROPOSTA NO AMBIENTE ESCOLAR).  
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de formalizar sua aprendizagem e o professor em sala de aula tem total liberdade 

de ensino adequado e propício para cada etapa alcançada de seus alunos, tal 

como livros didáticos que auxiliam e prenda a atenção do mesmo tornando o aluno 

um emancipado intelectual, não deixando de fora suas vontades e hábitos 

particulares e peculiares.  

Uma escola inclusiva está retratada no seu currículo e na estruturação  

do Projeto Político Pedagógico (PPP). Graças a PPP pode-se identificar que tipo 

de escola pode-se ter para os estudantes, sem deixar de citar a comunidade e a 

equipe de gestores, afinal é fundamental para a sociedade que todos se envolvam 

nas mudanças que acontecem com os alunos e com o ambiente escolar.   

  

[...] Uma escola consegue organizar um currículo inclusivo quando 

reconhece complexidade das relações humanas, a amplitude e os limites 

de seus objetivos e ações, quando entende o ambiente escolar como um 

espaço relacionamento que estabelece laços que contribuem para a 

formação de uma identidade individual e social, assim, o estudante 

adquire conhecimento para uma vida adulta e independente e que possa 

se relacionar com a sociedade sem grandes problemas (MINETTO, 

2008, p. 32) [...].   
   

Para a Constituição Federal é assegurado o direito à educação a toda a 

população indiscriminadamente. Sendo que de acordo com o MEC (2001): por 

educação especial, conforme especificado na Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro 

de 1996 e o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, entendese um 

processo educacional definido em uma proposta pedagógica que assegure 

recursos educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, 

complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços 

educacionais comuns de modo a garantir a educação escolar e promover o 

desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam 

necessidades educacionais especiais em todas as etapas e modalidades da 

educação básica.   

As adaptações curriculares, segundo o documento do MEC, compõem o 

conjunto dos Parâmetros Curriculares Nacionais, inserindo-se na concepção de 

escola integradora defendida pelo MEC. Vale observar que o referido documento  

“focaliza o currículo como ferramenta básica de escolarização” (p. 15), “organizado 

para orientar, dentre outros, os diversos níveis de ensino e ação docente” (p. 31). 

“Já as adaptações curriculares são entendidas como estratégias e critérios de 
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atuação docente” (p. 15). Nessa reflexão Pacheco (2007, p. 81-85) manifesta que 

é preciso que a família e a escola estejam preparadas para iniciar e perseverar o 

processo de inclusão.   

Um parecer bastante conciso em uma diferenciada postura escolar com 

uma nova metodologia, novos projetos pedagógicos e metodologia de ensino. 

Observa-se que a interação do pedagogo com as diferenças de diversidade social, 

um novo paradigma de diferenças e igualdades sociais. Além dessa interação, 

muito importante para o crescimento das aprendizagens recíprocas, esse 

processo busca uma pedagogia que se evolua frente às diferenças do alunado. 

Esta nova visão que apresenta em defesa da ideia de viver a igualdade na 

diferença, integrar na diversidade.   

  

O processo de inclusão envolve, portanto, uma reestruturação das 

culturas, das políticas e das práticas de nossas escolas que, como 

sistemas abertos, precisam rever suas ações, até, então, 

predominantemente, excludentes. É um processo gradativo, requer 

inúmeras discussões e planejamento de adequação para algo que é 

possível e é favorável para se mudar. Beyer (2006, p.73).  
  

Deve-se observar a gradativa atitude dos responsáveis para com a inclusão 

que está obtendo um resultado positivo de estudos na área e da aprovação de 

legislações voltada para o direito disciplinar do deficiente. Em consequência disso, 

o aluno com necessidades educacionais especiais está sendo mais facilmente 

aceito nas escolas e começa a ser respeitado como pessoa que apresenta ritmos, 

características, aprendizagens e emoções, às vezes, diferenciadas, requerendo 

apenas um novo olhar e um novo direcionamento da escola, nesse sentido é que 

entra uma gestão que possa sanar essa dificuldade.     

                                        

2.1.6 O CURRÍCULO ESCOLAR E A PARTICIPAÇÃO DO PROFESSOR  

  

A escola em todo o seu caminho histórico não foi projetada para receber a 

desigualdade. O desafio mais importante da atualidade é a igualdade, alcançar 

objetivos e metas envolver toda uma escola em prol da diversidade e abrir mentes, 

superar barreiras, tornando possível esse laço e dispondo a responsabilidade, um 

dever de todos, entre Governos e Políticos, nossa função é agregar conhecimento 



46  

      

e sabedoria aqueles que de alguma forma não tem acesso ou não podem 

conhecê-la sozinho por suas dificuldades.  A partir da segunda metade do século 

XX, começa a viver – não sem contradições e conflitos – um momento de maior 

consolidação de algumas demandas dos movimentos sociais e da sua luta pelo 

direito à diferença.    

  

É possível perceber alguns avanços na produção teórica educacional, no 

Governo Federal, no Ministério da Educação, nas Secretarias Estaduais 

e Municipais de Educação, nos projetos pedagógicos das escolas, na 

literatura infanto-juvenil, na produção de material didático alternativo e 

acessível em consonância às necessidades educacionais especiais dos 

alunos (INDAGAÇÕES SOBRE CURRÍCULO, 2008, p.  
27).    

  

Houve vários progressos na inclusão, propostas educativas nas escolas 

com a finalidade de atender a todos em função da identidade e proporcionar que 

uma criança de ensino regular saiba desde cedo as diferenças da vida e aceitar 

as dificuldades, compreender os problemas e não pré-julgar o próximo 

encorajando ambos em conseguir seu lugar no mundo social. Incluir não é, 

simplesmente, levar uma criança com deficiência a frequentar o ensino regular. A 

inclusão é uma conquista diária para a escola, para a criança e para seus pais. 

Todo dia é um dia novo na inclusão (FACION, 2009, p. 203).    

Inclusão é entender a diversidade e abraçar as medidas e propostas tornar 

isso pequeno em vista das grandes dificuldades enfrentadas no cotidiano.   

Segundo Lima (2006, p. 17):   

  

A diversidade é norma da espécie humana: seres humanos são diversos 

em suas experiências culturais, são únicos em suas personalidades e 

são também diversos em suas formas de perceber o mundo. Seres 

humanos apresentam, ainda, diversidade biológica. Algumas dessas 

diversidades provocam impedimentos de natureza distinta no processo 

de desenvolvimento das pessoas (as comumente chamadas de 

“portadoras de necessidades especiais”). Como toda forma de 

diversidade é hoje recebida na escola há a demanda óbvia, por um 

currículo que atenda a essa universalidade.  
    

De acordo com a diversidade pode ser entendida como a construção  

histórica, cultural e social das diferenças.    

A educação é responsável pela socialização que viabiliza o individuo 

uma socialização cultural com os demais. Cabe, também, ao professor 
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conduzir essa ideia aos seus alunos em sala, usufruindo de suas mentes 

que ainda estão em fase de aprimorar suas personalidades e adquirir 

novas habilidades aflorando o modo como eles enxergarão a sociedade 

e a igualdade do direito de estudar, aprender, cultivar e caminhar em 

progresso do futuro. Minetto (2008, p. 19):   
  

A escola é o apoio ao aluno, um espaço sociável e libertador para as 

mudanças e expectativas do aluno associando a natureza afetiva entre os alunos 

e ressaltando seus valores. O currículo apresenta uma união dos conhecimentos 

e valores que individualizam um processo social. Este é o ponto primordial do 

trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas.  Coll (2000, p. 45) define currículo 

de uma forma atual e objetiva:   

  

No entanto o currículo é como se fosse um projeto de práticas educativas 

que define as proporções e intenções adequadas entre professor e aluno 

que são, diretamente, responsáveis por suas elaborações em sala de 

aula. Induzindo o conhecimento e curiosidade do mesmo. O currículo 

não está envolvido em um simples processo de transmissão de 

conhecimentos e conteúdos. Possui um caráter político e histórico e, 

também, constitui uma relação social no sentido de que a produção de 

conhecimento nele envolvida se realiza por meio de uma relação entre 

pessoas (GOMES, 2006, p.31-2).   
  

  

Conforme Batista 2006, p. 12 “Tais práticas educativas funcionam como um 

regulador da aprendizagem e estão baseadas nos propósitos e procedimentos de 

ensino que decidem ‘o que falta’ ao aluno de uma turma de escola comum”. Pode-

se verifica é que para adaptar um professor com um bom currículo integrado, o 

mesmo tem que ser capaz de aprender com o aluno, tem que ser capaz de 

compreender suas necessidades e diferenciar as oportunidades visando o 

crescimento nesse mundo chamado inclusão social. É de vital importância que 

este currículo seja esteticamente organizado e que suas tarefas sejam coerentes 

com o aprendizado do estudante, ela precisa entender e se espelhar no que o 

professor quer transmitir e que ele possa repassar aos demais sem dificuldades.   

Segundo Sassaki (1997) refere-se ao movimento de inclusão passando por 

quatro fases:  

  

✓ EXCLUSÃO: anterior ao século XX, na qual as pessoas com deficiência eram 

consideradas indignas de educação escolar, sendo confinados ao lar ou a 

instituições como asilos, sanatórios;  
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✓ SEGREGAÇÃO: no século XX, em meados da década de 50. Diante dos 

questionamentos dos pais, começa-se a considerar a necessidade de 

educação para os deficientes, porém com “atendimento especial”, “material 

especial”, “professor especial”... Datam dessa época as escolas especiais e, 

mais tarde, as classes especiais dentro de escolas comuns. Torna-se um 

movimento revolucionário para a época, na medida em que passa a 

considerar as pessoas com deficiência dignas de educação, o que até, então, 

não ocorria. O Sistema público passa a funcionar com dois subsistemas: A 

Educação Comum e a Especial;  

✓ INTEGRAÇÃO: Perto da década de 70, inicia-se uma mudança filosófica 

importante: escolas comuns passam a “aceitar” crianças ou adolescentes 

com deficiência na classe comum, desde que conseguissem se adaptar à 

escola comum. A ideia predominante é a da normalização/reabilitação: a 

criança deveria se adaptar a escola, a ser “reabilitada” para atender aos 

“ideais” sociais. Poucas crianças foram integradas ao ensino comum e as 

inseridas aos poucos retornavam para o ensino especial;  

✓ INCLUSÃO: A partir da década de 80 começa-se a discutir que a escola é 

que deveria se “adaptar” para atender de maneira satisfatória a toda a 

sociedade aceitando as diferenças e limitações de seus membros. É 

importante observar que embora a Inclusão esteja se tornando um paradigma 

hegemônico nos dias atuais, os pressupostos anteriores ainda fazem parte 

do ideário de muitos pais e educadores, ainda que a realidade nos mostre 

que tais pressupostos não possibilitaram o pleno exercício da cidadania das 

pessoas com deficiência, bem como as manteve em situação de segregação.  

Quando revisitamos os períodos anteriores à inclusão escolar acima descrito, 

cabe pensar: que práticas foram desenvolvidas nas classes especiais? Por 

que tais práticas não alcançaram os objetivos almejados?  (Sassaki, 1997).  

  

Sobre esta visão Mantoan (2003) salienta que ao diferenciar os movimentos 

de integração e inclusão afirma que a inclusão questiona tanto as políticas quanto 

a organização da Educação Especial, pois os alunos que migram para as escolas 

especiais, raramente, retornam para o ensino regular, conforme idealizava a 

integração. A autora reafirma ainda que todos os alunos, sem exceção, devem 

frequentar a classe comum.   

As escolas deverão atender as exigências atuais de cooperação, diálogo, 

solidariedade, criatividade, espírito crítico, habilidades mínimas para o exercício 

da cidadania que só ocorrem em ambientes plurais nos quais as diferenças 

possam comparecer e aparecer, sem segregação ou discriminação.  

Segundo os “Parâmetros Curriculares Nacionais: adaptações curriculares”, 

lançado em 1999 reforçam a ideia de que o ensino seja todo “adaptado”, ou seja, 

replanejado para o aluno com deficiência compreendendo as adaptações 

curriculares como possibilidades educacionais de atuar frente às dificuldades de 
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aprendizagem dos alunos. Ressalta, para tanto, que deve haver um olhar 

diferenciado em relação às práticas pedagógicas e ações docentes que definam:  

  

“Segundo BRASIL, (1999, p. 33)”  

  

✓ O que o aluno deve aprender;   

✓ Como e quando aprender;   

✓ Que formas de organização de ensino são mais eficientes para o processo 

de aprendizagem;   

✓ Como e quando avaliar o aluno.   

  

Contudo cabe questionar a real necessidade, uma vez que, ao observarmos 

a proposta explicitada nos PCNs nota-se que tais ações são vistas como 

necessárias a todos os alunos e não apenas para aqueles que apresentem 

necessidades educacionais especiais, ambientes de aula que favoreçam a 

aprendizagem, desenvolvimento de habilidades adaptativas: sociais, de 

comunicação, cuidado pessoal e autonomia. (BRASIL, 1999, p. 47)  

  

✓ Introduzir atividades individuais complementares para o aluno alcançar os 

objetivos comuns aos demais alunos independentes dos limites de cada 

um;  

✓ Introduzir atividades complementares específicas para o aluno, 

individualmente ou em grupo;   

✓ Eliminar atividades que não beneficiem o aluno ou lhe restrinja uma 

participação ativa e real ou, ainda, que esteja impossibilitado de executar;   

✓ Suprimir objetivos e conteúdos escolares que não possam ser alcançados 

pelo aluno em razão de sua (s) deficiência (s); substituí-los por objetivos e 

conteúdos acessíveis, significativos e básicos, para o aluno. (BRASIL, 

2001, p.50,).   

  

Segundo Mantoan (2003), a diferenciação e “adaptação” da atividade são 

feitas pelo próprio aluno.  
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O ponto de partida para se ensinar a turma toda, sem diferenciar o ensino 

para cada aluno ou grupo de alunos, é entender que a diferenciação é 

feita pelo próprio aluno, ao aprender, e não pelo professor ao ensinar! 

Essa inversão é fundamental para que se possa ensinar a turma toda, 

naturalmente, sem sobrecarregar, inutilmente, o professor (para produzir 

atividades e acompanhar grupos diferentes de alunos) e alguns alunos 

(para que consigam se “igualar” aos colegas da turma). Buscar essa 

igualdade como produto final da aprendizagem é fazer educação 

compensatória em que se acredita na superioridade de alguns, inclusive, 

a do professor e na inferioridade de outros que são menos dotados, 

menos informados e esclarecidos, desde o início do processo de 

aprendizagem curricular. (p.72)  
  

  

O entendimento da “adaptação curricular” para proporcionar a educação de 

qualidade para todos. De acordo essa visão e na prática esta ideia se concretiza 

em planos individualizados (em anexo), com cadernos adaptados e organizados 

para alguns alunos com atividades diferentes daquelas desenvolvidas na sala de 

aula mais facilitadas nas quais predominam atividades motoras e cognitivas para 

atingir o objetivo proposto em sala e, assim, inserir o aluno em todas as atividades. 

Ainda de acordo os PCNs acerca do fazer pedagógico baseado na prática 

inclusiva que define.  

  

  

[...] As práticas escolares que permitem ao aluno aprender e ter 

reconhecidos e valorizados os conhecimentos que é capaz de produzir, 

segundo suas possibilidades são próprias de um ensino escolar que se 

distingue pela diversidade de atividades [...] As atividades não são 

graduadas para atender a níveis diferentes de compreensão e estão 

disponíveis na sala de aula para que seus alunos as escolham 

livremente, de acordo com o interesse que têm por elas. [...] a prática 

escolar inclusiva provoca, necessariamente, a cooperação entre todos 

os alunos e o reconhecimento de que ensinar uma turma é, na verdade, 

trabalhar com um grande grupo e com todas as possibilidades de se 

subdividi-lo. [“...] O aluno com deficiência mental participa igualmente de 

todos esses momentos: planejamento, execução, avaliação e 

socialização”. (BRASIL, p. 14, 15).  
  

  

  

De acordo com a citação acima, percebemos que os documentos oficiais, 

além de trazerem em seu teor princípios e orientações gerais, também, expõem 

estratégias e procedimentos pedagógicos que podem auxiliar o professor e\ ou 

especialista ao trabalhar com as diversidades na sala de aula que, também, 

apresentam contradições variadas. Na ânsia por atingir a todos, as soluções 
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elencadas nas adaptações curriculares não foram preconizadas apenas pelas 

escolas, mas pautadas através dos documentos oficiais, conforme citado anterior, 

além de considerar o conceito de diferença como algo natural que deve ser 

respeitado e não valorizado como problema. Diante o exposto nesses documentos 

que tratam da Política de Educação Especial e do Ensino Fundamental regular 

destacamos e comentamos os mais relevantes no capitulo a seguir sobre a 

legislação que regem a inclusão.  

  

2.1.7 O PAPEL DO PROFESSOR FRENTE À INCLUSÃO  

  

  

  “Segundo Antônio Cândido In caráter da pressão (1972) O Medo é 

um serio problema para nós em todas as modalidades”  

                                                  

        

Talvez o que deixe o professor mais preocupado, seja a insegurança em 

relação à sua inexperiência, já que nos cursos superiores aprendeu apenas a lidar 

com a teoria e não teve acesso às práticas pedagógicas, diretamente, com alunos 

especiais. No que consiste à educação, o dia a dia da escola e da sala de aula 

exigem que o professor seja capaz de organizar as situações de aprendizagem 

considerando a diversidade dos alunos.   

Essa nova competência implica a organização dos tempos e dos espaços 

de aprendizagem, dos agrupamentos dos alunos e dos tipos de atividades para 

eles planejadas. É de extrema importância um planejamento flexível que se adapte 

de acordo com a necessidade e capacidade de cada um, o professor situa-se 

como mediador e facilitador na organização dos alunos, de forma que possibilite 

uma melhor interação, mesmo em níveis tão diferentes, incluindo a todos, seja na 

educação física, capoeira, teatro ou qualquer outra proposta pedagógica.   

O professor precisa repensar nas suas estratégias de ensino para não ficar 

preso ao espaço delimitado na sala de aula faz se necessário repensar nas 

práticas pedagógicas, até mesmo, numa nova gestão da classe porque ainda é 

muito forte a ideia de controle, principalmente, quando se fala em delimitação de 

espaço físico.   
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É de grande importância pensar não só no ambiente como, também, no 

acesso e permanência nesse espaço como um todo, seja na escola como prédio 

ou, até mesmo, nas mesas e cadeiras sempre utilizando os meios ofertados pela 

instituição. Todos os materiais devem ficar aos cuidados apenas dos professores 

e não ao alcance das crianças e a forma como o espaço físico é organizado, 

também, é definido por ele, pois é o professor que irá tomar partido da situação, 

seja ela qual for, pois o espaço, realmente, é de fundamental importância sendo 

um dos elementos essenciais na abordagem educacional.   

  

Talvez ainda seja preciso pensar na acessibilidade em relação ao 

espaço educativo: espaço tanto na cidade como na escola; espaço 

adequado para diferentes necessidades e diferentes idades; espaço 

organizado e adaptado. Segundo Mantoan (2009, apud SOARES; 

FIGUEIREDO, 2007, p.142),   
  

  

≪Compreender o espaço que cada um está inserido é compreender uma gama de 

possibilidades partindo da prática educativa dos professores “≫  

  

A escola regular pode ser substituída pela escola das diferenças ou pela 

pedagogia da adversidade para ser capaz de organizar situações de ensino e 

gerar espaço em sala de aula capaz de incluir com o intuito de que todos os alunos 

possam ter acesso a todas as oportunidades educacionais e sociais oferecidas 

pelo âmbito escolar sem qualquer distinção. O professor como mediador deverá 

promover um ensino igualitário e sem desigualdade, já que quando se fala em 

inclusão não estamos falando somente dos deficientes e, sim, da escola, também, 

onde a diversidade se destaca por sua singularidade, formando cidadãos para a 

sociedade.   

  

[...] a inclusão é um motivo para que a escola se modernize e os 

professores aperfeiçoem suas práticas e, assim sendo, a inclusão 

escolar de pessoas deficientes torna-se uma consequência natural de 

todo um esforço de atualização e de reestruturação das condições atuais 

do ensino básico. (MANTOAN,1997, p.120)   
  

  

É importante pensar no professor como agente transmissor de 

conhecimento que respeita as diferenças e que cada aluno reage de acordo com 

a sua personalidade seu estilo de aprendizagem, sua experiência pessoal e 
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profissional, entre outras. O professor deverá estar atento às necessidades de 

cada aluno para que a partir dessa observação possa auxiliá-lo nas dificuldades 

que o mesmo apresenta. É importante afirmar que nem sempre quando um aluno 

vai mal e toda a sala tem um desenvolvimento satisfatório, esse aluno apresenta 

algum tipo de deficiência. Deve-se considerar que, muitas vezes, a forma como é 

ministrada a aula atinge determinados alunos, mas não foi esta a forma correta 

para atender a necessidade de aprendizagem de outro. Daí a importância do olhar 

sempre atento do professor.  

  

2.1.8 O PAPEL DOS PAIS FRENTE À INCLUSÃO  

  

Para que se possa construir uma sociedade inclusiva é preciso antes de 

qualquer coisa é de toda uma mudança no pensamento das pessoas e na 

estrutura da socie’dade, isso requer certo tempo, mas o que irá, realmente, nortear 

e desencadear essas mudanças nas pessoas é em um primeiro momento a real 

aceitação das pessoas com necessidades especiais, essa aceitação deve 

começar pela própria família.  

Quando nasce uma criança diferente do que os pais imaginavam, esses 

ficam desesperados, sem rumo, sem saberem como agir é como se o mundo 

caísse sobre suas costas, todos seus planos fossem por água abaixo ficam se 

sentindo culpados por terem tido um filho (a) especial. Alguns, no início acabam 

tendo depressão, não aceitam a criança, as rejeitam etc.  

Mas, como se diz, não dá pra rejeitar toda a vida, afinal, é sangue do seu 

sangue, é fruto de uma relação de amor, é uma vida nova que inicia, é uma benção 

de Deus e não se pode simplesmente desistir. Têm-se é que erguer a cabeça, 

aceitar e procurar toda ajuda possível para oferecer o que estiver ao seu alcance 

para facilitar a vida dessa pessoa especial.   

Apoio da família, de médicos, especialistas, professores, município, etc. 

para que a criança possa se desenvolver por completo. Quanto mais cedo iniciar 

esse processo de consciência e apoio de todas as entidades a essa criança, maior 

e melhor será com certeza seu desenvolvimento e ela será feliz.  

O que ocorre, muitas vezes, é um afastamento da família e uma situação 

de total dependência dos médicos e demais profissionais:  
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Segundo ARANHA, (2004) Sabe-se, entretanto, que a família tem se 

encontrado, historicamente, numa posição de dependência de profissionais em 

diferentes áreas do conhecimento, no sentido de receberem orientações de como 

proceder em relação às necessidades especiais de seus filhos.   

A família deve buscar toda orientação que conseguir, no entanto, não 

podem transferir toda a responsabilidade de criação do filho a esses profissionais, 

tirando-a de suas costas, afinal de contas, o trabalho dos profissionais só irá obter 

sucesso se tiver o apoio e participação da família em casa é difícil, sabe-se disso, 

com certeza não é fácil mesmo, mas é preciso haver esse enfrentamento e essa 

vontade para que se possa auxiliar essa criança que irá esperar e confiar 

plenamente nos pais para que possa melhor se desenvolver.  

O poder público, por sua vez, deve assegurar todo o atendimento nas áreas 

de saúde e educação para essa pessoa portadora de necessidades e deve, além 

disso, promover a saúde física e mental não só da criança, mas de toda a família.   

O atendimento a gestante deve começar desde o pré-natal (onde já se 

podem detectar possíveis problemas) e deve seguir durante e após o parto e 

sempre que a família necessitar dos serviços.  

Os sistemas de saúde devem divulgar, através de campanhas que atinjam 

toda a população, os cuidados que toda gestante deve ter para que possa ter uma 

criança saudável e para que já possa saber das possíveis limitações que seu bebê 

possa vir a ter, mas isso tudo é extremamente importante para que a mãe e toda 

a família em si já possam se acostumar com a ideia de ter uma pessoa com 

deficiência na família para que possam aceitar e o quanto antes estudar a melhor  

forma de atender todas as necessidades do novo membro da família.  

Antigamente os pais não colocavam seus filhos especiais cedo na escola, 

pois achavam que não teriam capacidade de aprender e de se desenvolver, viviam 

no “achismo” de que a criança era repleta de limitações que o máximo que 

poderiam fazer era levá-la regularmente a médicos para acompanhar seu estado 

de saúde.   

Quando descobriam que eles precisavam também frequentar escolas, 

espaços sociáveis de interação, muitas vezes, já era um pouco tarde e diversas 
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habilidades que poderiam ter sido desenvolvidas, limitações que poderiam ter sido 

superadas não foram, pois o acesso a esses ambientes especializados foi tardio.  

Segundo SOARES APUD GIL (2001) Hoje na tentativa de assegurar a 

permanência de algumas crianças com necessidades especiais no ensino regular, 

percebo mais fortemente a importância de um trabalho junto às mães da 

população de baixa renda, uma vez que pobreza, infelizmente, está associada à 

falta de escolaridade e de acesso a determinadas informações, visando ao 

esclarecimento acerca da deficiência de seus filhos.  

Em meu dia-a-dia, tenho encontrado desde mães que acham que o 

problema de seu filho não tem solução, àquelas que acham que seu filho não tem 

problema algum, o que é muito mais grave.  Os pais que não aceitam a deficiência 

de seu filho e nem acreditam em sua capacidade para superar as limitações, 

impedem que este tenha acesso à estimulação e ao atendimento educacional 

especializado" Hoje em dia, os próprios médicos já fornecem os diagnósticos 

necessários e orientam as famílias a procurarem as escolas, APAEs, entre outras 

para fazerem o acompanhamento da criança desde sua mais tenra idade até o 

momento que for considerado necessário. As APAEs, principalmente, trabalham 

com bebês com poucos dias de vida, fazendo o trabalho que chama-se de 

estimulação precoce e, também, apoio aos pais.  

  

Conforme ARANHA,2004:  

  

[...] A estimulação sensorial é essencial para seu desenvolvimento e contribui para 

prevenção de parte dos comprometimentos, quando ele tem, por exemplo.  

  

O que ocorria há alguns anos era que alguns "médicos", (entre aspas 

mesmo, pois nem poderiam ser assim chamados), descreviam aos pais um 

prédiagnóstico para a vida inteira da criança, diziam de suas limitações com total 

segurança, desestimulando dessa forma os pais a procurarem ajuda. Eles 

acabavam se conformando que a criança tinha limites muito claros (ditos pelo 

médico) e que não adiantava investir no filho (a).  Felizmente, hoje, dificilmente 

encontra-se esse tipo de "profissional", pelo contrário, o que se vê é a cada dia 

mais, pessoas de diversas áreas dispostas a estudarem e buscarem soluções 
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para tornar a vida das pessoas com necessidades especiais cada dia mais 

próxima da dita "normal".  

A ajuda das diversas entidades (APAE, grupos de apoio a pais de crianças 

com necessidades, psicólogas, etc.) é de extrema importância para a família que 

se vê perdida ao saber da chegada de uma criança especial, muitas vezes o pai 

se afasta um pouco, as demais crianças da família sentem ciúme dos pais por eles 

terem (e com certeza) que se dedicarem mais ao cuidado do bebe especial, não 

por amá-lo mais que os outros filhos, mas porque muitas vezes requer realmente 

mais cuidados e atenção. Dessa forma muitas mães ficam sobrecarregadas de 

tarefas, acaba ficando depressiva, estressada, sob pressão constantemente.  

A mãe tem que cuidar da casa, dos demais filhos, às vezes tem que 

trabalhar fora, tem que acompanhar o filho (a), e todos sabem que um filho assim 

requer visitas constantes a fonoaudióloga, fisioterapeuta, psicólogo, médico, entre 

outros profissionais que às vezes faz-se necessário. Não se está querendo 

generalizar dizendo que todas as crianças com necessidades precisam de todos 

esses profissionais para atendê-los, mas com certeza a procura por ajuda de 

outras pessoas e profissionais é maior do que uma pessoa aparentemente 

saudável precise com tanta frequência.  

  

Segundo  ARANHA (2004) afirma:  

≪No entanto, “[....] Tudo isso pode ser transformado, se a família contar com um suporte 

terapêutico, onde deve ser trabalhado os sentimentos de cada segmento familiar e os padrões de 

relacionamento entre eles”. ≫  

  

Pontua-se a relevância de uma família unida, participativa, que realmente 

deseje o sucesso familiar, principalmente nos casos de crianças portadores de 

necessidades. Outro ponto importante aos pais é tentar tratar o filho (a) especial 

de maneira mais normal possível, deixando-o (a) que cresça naturalmente, que 

amadureça, crie responsabilidade, tenha noção dos direitos e deveres, do que é 

permito ou proibido.   

Essas noções são de extrema importância para a formação cidadã do 

indivíduo. Pois não é o fato de a pessoa possuir uma limitação que deverá ser 

tratado eternamente como um dependente, um "bebezão". Muitos pais erram 

justamente nesse ponto, nunca imaginam que seus filhos crescem e passam por 
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todas (ou quase todas) delícias e frustrações da infância, adolescência, juventude, 

vida adulta,etc.  

Anteriormente foi citada a situação de sentimento de abandono que os 

demais filhos do casal que possui criança especial passam e sentem, ainda sobre 

isso é preciso dizer, que os pais realmente, às vezes, erram, dedicam-se só ao 

filho portador de necessidade e acabam "esquecendo" de dar atenção adequada 

aos outros, não que eles façam isso por querer, mas é uma situação que pode 

ocorrer e que os pais tem que observar com bastante carinho para não trazer 

problemas futuros para a família e, principalmente, à personalidade dessa criança.  

  

2.1.9 PARCERIA ESCOLA E FAMÍLIA DO ESTUDANTE PÚBLICO ALVO DA  

EDUCAÇÃO ESPECIAL (E.P.A.E.E.)   

  

Sabe-se que para a família do E.P.A.E.E não é tarefa fácil lidar com todas 

as adversidades encontradas na sociedade, pois elas vão desde barreiras reais 

até aquelas que existem baseadas nos preconceitos que ainda existe na 

sociedade. Como cita Wise (2003):  

  

≪O entendimento de que um bebê é diferente, e de que pode apresentar uma variedade 

de limitações é o começo de uma longa e dura luta para garantir o melhor para tal criança. Alguns 

pais sabem, desde o nascimento, que seu filho terá problemas duradouros. ≫   

  

  

Se o diagnóstico é óbvio, eles receberão a notícia logo após a criança 

nascer. Esse é um momento crítico e a maneira como eles recebem o diagnóstico 

pode ter um efeito duradouro sobre a atitude e as respostas dos pais para com as 

dificuldades de seu filho.   

  

≪Os pais lembram para sempre a forma como a notícia foi dada dos quão apoiadores os 

profissionais foram e que mensagem subjacente foi transmitida. (WISE, 2002, p. 17)≫  

  

Faz-se importante que no contato com os pais, os professores e a 

coordenação da escola questionem que tipo de ajuda o aluno necessita, qual o 

tipo de medicamento faz uso, que horários são determinados para ir ao banheiro, 

por exemplo, se tem crise e quais procedimentos devem ser adotados.  
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Para incluir verdadeiramente os portadores de necessidades educativas 

especiais, a escola necessita contar com a participação da família do mesmo. A 

família tem um significado de grande importância, principalmente, no que se refere 

ao lado emocional do aluno.  É a partir do convívio familiar que se estabelecem as 

relações sociais, é a família a primeira instituição social que o sujeito está inserido. 

Por isso, a importância de que a escola a todo instante tenha a família como 

parceira.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) utilizaram como base o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e determinaram que existam 

princípios que servem de orientação para a educação escolar. Seguem as ideias 

centrais que regem esses princípios, de acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais.  

Dignidade da pessoa humana - Implica respeito aos direitos humanos, 

repúdio à discriminação de qualquer tipo, acesso a condições de vida digna, 

respeito mútuo nas relações interpessoais, públicas e privadas.  

  

Igualdade de direitos - Refere-se à necessidade de garantir a todos a 

mesma dignidade e possibilidade de exercício de cidadania. Para tanto há que se 

considerar o principio da equidade, isto é, que existem diferenças (étnicas, 

culturais, regionais, de gênero, etárias, religiosas, etc.) e desigualdades 

(socioeconômicas) que necessitam ser levadas em conta para que a igualdade 

seja efetivamente alcançada.   

  

Participação - Como principio democrático, traz a noção de cidadania 

ativa, isto é, da complementaridade entre a representação política tradicional e a 

participação popular no espaço público, compreendendo que não se trata de uma 

sociedade homogênea e, sim, marcada por diferenças de classe, étnicas, 

religiosas, etc...   

Co-responsabilidade pela vida social - Implica partilhar com os poderes 

públicos e diferentes grupos sociais, organizados ou não, a responsabilidade pelos 

destinos da vida coletiva. É, nesse sentido, responsabilidade de toda uma 

construção e a ampliação da democracia no Brasil. Faz-se importante que a 

integração da pessoa com necessidades educativas especiais, também, abarque 
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a família, ela deve estar inserida nesse processo para que a aceitação e a 

adaptação aconteçam de modo a fazer com que o pleno de desenvolvimento do 

sujeito aconteça. A todo o momento o mais importante é o bem-estar do portador 

de necessidades educativas especiais, a sua melhor qualidade de vida e o 

atendimento às suas reais necessidades.   

  

Segundo a Revista Educação Inclusiva:  

  

  
É comum responsabilizar a escola de ensino regular por não saber 

trabalhar com as deficiências e excluir seus alunos e a escola especial 

por se colocar de forma segrega Dora e discriminatória. A 

implementação da educação inclusiva requer a superação desta 

dicotomia eliminando a distância entre ensino regular e especial que 

numa perspectiva inclusiva significa efetivar o direito de todos os alunos 

à escolarização nas escolas comuns de ensino regular e organizar a 

educação especial, enquanto uma proposta pedagógica que 

disponibiliza recursos, serviços e realiza o atendimento educacional 

especializado na própria escola ou nas escolas especiais que se 

transformam em centros especializados do sistema educacional, 

atuando como suporte ao processo de escolarização. (2007, p. 32 – 33).  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO III  

  

3.1 A HISTÓRIA DA INCLUSÃO  

  

Já na Idade Contemporânea inicia uma grande preocupação com a 

educação das pessoas com deficiência e a proliferação dos discursos em prol das 

diferenças, preocupação essa de pouca valia já que a segregação fazia parte da 

realidade dessa época deixando, até os dias atuais, efeitos ainda prejudiciais às 

pessoas com deficiência, às escolas e à sociedade em geral.  

 A guerra do Vietnã foi responsável por um aumento impressionante de 

deficientes, que além de comprometimentos físicos, apresentavam grandes 
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problemas de readaptação social ao retornar da guerra, muitas vezes, por 

problemas emocionais levando-os a isolarem-se da vida em sociedade.  

 O problema do isolamento dos deficientes tornou-se tão grave que levou à 

reação social, através dos movimentos de defesa dos direitos das minorias, entre 

elas os deficientes. A ideologia da normalização foi um dos produtos desse 

momento histórico.   

Essa ideologia é discutida por Braddock (1977, p. 4) que define 

normalização como o “conjunto de ideias que refletem as necessidades sociais e 

aspirações de indivíduos atípicos na sociedade”. Referiu-se a normalização como 

um processo de ajuda ao deficiente, no sentido de garantir a ele condição de 

existência o mais próximo possível das normas e padrões da sociedade.  

Hoje, sabe-se que não se trata de normalizar as pessoas, mas de “normalizar” o 

contexto em que se desenvolvem, ou seja, oferecer aos deficientes modos e 

condições de vida os mais compatíveis com suas limitações, incluindo-os no 

restante da sociedade a fim de que possam desenvolver o máximo suas 

potencialidades.   

Com os avanços dos Direitos Humanos registraram-se consideráveis 

progressos na conquista da igualdade e do exercício de direitos e o que se sente 

e observa, atualmente, tendo como grande enfoque é a busca da inclusão destas 

pessoas, historicamente, marcadas pela segregação, pelo preconceito e pela 

rejeição.   

A Educação Especial que irá surgir ao longo dos tempos retrata a 

concepção e a visão da deficiência própria de cada momento histórico, político e 

social, onde muitas vezes o que predominava era a educação elitista sendo que 

poucas instituições ofereciam atendimento aos deficientes revelando assim a 

pouca preocupação com sua educação e com o nível de segregação a que 

estavam submetidos. As grandes tendências que marcaram o início do século XX 

e determinaram a direção pedagógica do atendimento educacional das pessoas 

com deficiência foram a vertente médico- pedagógica, embora a prioridade fosse 

o atendimento médico, mas a questão pedagógica foi significativa.   

De acordo com Mazzota (1996), a educação especial no Brasil é marcada 

por dois períodos: de 1854 a 1956, com iniciativas oficiais, particulares e isoladas, 

e de 1957 a 1993, com iniciativas oficiais e de âmbito nacional. No Brasil, até a 
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década de 50, praticamente, quase não se falava em Educação Especial, mas na 

educação de deficientes.   

A Educação Especial passa, no final do século XX e início do século XXI, 

por grandes reformulações, crises e mudanças. É dentro deste contexto histórico 

que se intensifica o processo de exclusão e que o termo excepcional passa a ser 

utilizado. Portanto, a história da humanidade, nas diferentes culturas ocidentais, 

nos transporta ao resgate das diferentes formas de se entender a deficiência e, 

portanto, seus paradigmas de atendimento.  

 Na década de 70 criam-se, então, as classes especiais e constata-se a 

necessidade de integração social dos indivíduos que apresentam deficiência, 

começando um movimento cujo objetivo era integrá-los em ambientes escolares, 

registrando nesta época muitos avanços na conquista da igualdade e do exercício 

de direito aumentando aos poucos a pressão de toda uma comunidade envolvida 

para que o Estado reconhecesse cada vez mais a Educação Especial como 

responsabilidade e dever.   

Surgem programas de reabilitação global incluindo a inserção profissional 

de pessoas com deficiência.  

Dentre os vários grupos de crianças excluídas das escolas públicas regular 

estão os afro-americanos e os nativos americanos que eram em grande parte 

educados em sistemas escolares separados.   

Da mesma forma, os alunos com deficiência mental visível em sua maioria 

continuaram sendo segregados. As instituições residenciais e as escolas 

especiais permaneceram sendo as indicadas para colocar alunos cegos, surdos 

ou com deficiência física. Os alunos com déficits de desenvolvimento em geral não 

tinham nenhum tipo de serviço educacional disponível e ficavam quase sempre 

nas alas dos fundos das grandes instituições do Estado.  

 A segregação é reforçada por Sigmon (1983, p. 3), quando cita: “Quase 

todas as crianças confinadas a cadeira de rodas, não treinadas no controle das 

funções fisiológicas ou consideradas ineducáveis eram excluídas, devido aos 

problemas que seu ensino iria envolver”. Existem referências sobre a legalização 

do infanticídio das crianças deficientes até o século IV.   

Neste período a luta do bispo S. Nicolau Taumaturgo foi grandiosa e o 

mesmo passou a ser considerado o grande protetor e defensor destes seres 
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humanos. Na antiguidade predominava o abandono e a eliminação das pessoas 

com deficiência. O deficiente na Idade Média era tido como fruto da ação 

demoníaca sendo considerado pela igreja como um castigo merecido aos pais.   

A excepcionalidade foi vista sob o enfoque patológico onde o indivíduo era 

um eterno doente, inválido, incapaz, sem condições de sobreviver por sua própria 

capacidade e temos como, exemplo, claro o filme O Corcunda de Notre Dame 

onde o Quasimodo, personagem que interpreta um deficiente físico, coxo e 

deformado que vivia isolado na torre da Catedral de Paris, sem direito a conviver 

ou participar da sociedade.   

A partir da década de 80 surgem, em nosso país, principalmente, no Rio 

Grande do Sul, os estudos e aplicações da estimulação precoce em crianças de 

zero a três anos de idade que apresentam alguma alteração global em seu 

desenvolvimento, tanto na área hospitalar e médica como nas escolas especiais 

e, posteriormente, nas creches e escolas infantis. A partir desta nova abordagem 

dinâmica no tratamento de bebês com deficiência mental inicia-se a intervir, mais 

precocemente, nas desordens neuromotoras, cognitivas e afetivas desses 

sujeitos, modificando o prognóstico de aprendizagem dos mesmos.  

Na investigação deste tema de pesquisa se torna importante abordarmos 

as diferentes concepções da pessoa com deficiência no decorrer da história da 

humanidade. Os deficientes, os considerados “diferentes” da antiguidade, até 

nossos dias, sempre foram marcados pela exclusão e trazem consigo a marca da 

rejeição. Rejeição essa marcada já no código de Hamurabi onde a história já 

registra as primeiras notícias sobre o assunto. Já os filósofos Aristóteles e Herófilo, 

escreveram notas relacionadas à deficiência mental como alterações da estrutura 

cerebral.   

A pessoa com deficiência sempre foi considerada como alguém fora dos 

padrões normais pela ótica histórico-cultural que sempre ditou para a sociedade, 

critérios para a normalidade. Muitos termos foram usados para identificar pessoas 

com deficiência e atravessaram décadas buscando assumir um sentido de 

inovação na busca pela superação de preconceitos.  

Durante muitos séculos usou-se o termo retardo mentais, atualmente, ainda 

presentes nos mais importantes códigos de classificação de doenças. Na década 

de 1960 a pessoa deficiente ou com retardo era reconhecida como “indivíduo 
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excepcional”, significando que se tratava de alguém, especialmente, talentoso em 

uma tentativa de atribuir um sentido positivo aos indivíduos, superando, assim, as 

atitudes preconceituosas em que eram enunciadas.   

Em pouco tempo novas expressões passaram a circular como, por 

exemplo, pessoas com necessidades educacionais especiais, pessoa especial, ou 

apenas especial na tentativa de apagar o sentido da deficiência.   

  

≪As diferentes formas de nomear podem apenas representar o esconderijo de velhas 

arapucas a maquiar valores sociais contraditórios e a encobrir as tensões geradoras de novas 

formas veladas de exclusão (PAM, 2008, p. 28). ≫  

  

 Nos Estados Unidos, até aproximadamente 1800, a grande maioria dos 

alunos com deficiência não eram considerados dignos de educação formal, 

embora esses fossem percebidos como irmãos participantes da comunidade. Para 

a maioria dos alunos pobres dos Estados Unidos deficientes, ou não, a primeira 

dificuldade era, simplesmente, ter acesso à educação.  

  

No final da guerra Americana da Independência, em 1783, grupos e 

cidadãos ricos estabeleceram várias sociedades filantrópicas cuja 

principal preocupação era garantir que grupos marginalizados não 

ameaçassem a República e os valores norte-americanos vigentes na 

época. Os motivos da assistência social e do controle eram interligados 

no funcionamento dessas instituições. Alguns líderes, da educação 

especial da época fizeram notáveis esforços para promover a ideia de 

que todas as crianças, incluindo as deficientes, deveriam ter direito ao 

ensino (STAINBACK, 1999, p. 37).  
  

  

Um dos representantes desse movimento foi Benjamim Rush, médico do 

final da década de 1700 que foi um dos primeiros norte-americanos a introduzir o 

conceito da educação de pessoas com deficiência.  

  

Durante o final do século XIX até a década de 1950, ao mesmo tempo 

em que surgia uma nova tendência de escola conhecida como “escolas 

comuns”, nas quais a maioria das crianças era educada, embora vários 

grupos de crianças fossem excluídos das escolas públicas regulares. 

“Entre 1842 e 1918, todos os estados legislaram o ensino obrigatório e 

as escolas públicas atraíram enorme quantidade de recursos para seu 

desenvolvimento.” (RURY, 1985; U. S. BUREAU OF THE CENSUS, 

1975; U. S. DEPARTAMENTO EDUCATION, NATIONAL CENTER FOR 

EDUCATION STATISTICS, 1991).  
  

  



64  

      

A trajetória de luta em busca da educação e, principalmente, da luta pelos 

seus direitos como cidadãos, apesar de suas deficiências, deve-se ao 

determinante papel exercido pelas instituições particulares e de caráter 

filantrópico. Foram estas que organizaram grandes movimentos pelos direitos das 

pessoas com deficiência e trouxeram para o eixo das discussões os direitos tão 

sonegados ao longo do tempo denunciando a discriminação, o preconceito e a 

falta de programas educacionais básicos.   

  
Desde meados dos anos 80 e princípio dos 90, inicia-se no contexto 

internacional um movimento materializado por profissionais, pais e as 

pessoas com deficiência, que lutam contra a ideia de que a educação 

especial, embora colocada em prática junto com a integração social, 

estivera enclausurada em um mundo à parte, dedicado à atenção 

reduzida proporção de alunos qualificados como deficientes. Surge 

também mais ou menos nesta época o movimento que aparece nos EUA 

denominado “Regular Education Iniciative” (REI), cujo objetivo era a 

inclusão na escola comum das crianças com alguma deficiência 

(INCLUSÃO – REVISTA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, out. 2005).   
  

  

A Educação Especial é uma modalidade de ensino cuja aplicação permeia 

todo o sistema educacional do país e visa proporcionar a pessoa com deficiência 

à promoção de suas capacidades, o desenvolvimento pleno de sua personalidade, 

a participação ativa na sociedade e no mundo do trabalho e aquisição de 

conhecimentos.   

  

  

  
“Também, segundo o Ministério da Educação e Cultura, Espanha (Madri, 

1988) ‘É o conjunto de recursos educativos postos a disposição de 

alunos que em alguns casos possam necessitar, de forma transitória  
ou de forma mais continuada ou permanente’” (Las necessidades 

Educativas Especiales Madrid, REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO 

ESPECIAL, 2010).   
  

  

O papel da Educação Especial é de grande importância dentro da 

perspectiva de atender as crescentes exigências de uma sociedade em processo 

de renovação e de busca incessante da democracia que só será alcançada 

quando todas as pessoas tiverem acesso à informação, ao conhecimento e aos 

meios necessários para a formação de sua plena cidadania.   Organização das 

Nações Unidas (ONU) aponta que existem 600 milhões de pessoas com 



65  

      

deficiência no planeta, sendo que 400 milhões nos países em desenvolvimento. 

Dados do Banco Mundial apontam que pelo menos 79 milhões de indivíduos com 

deficiência estão na América Latina e Caribe, dos quais vinte e quatro milhões são 

brasileiros.   

O Censo Demográfico (2000) do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística apontam que existem aproximadamente 3.605.183 jovens com pelo 

menos uma deficiência (14,7% do total de jovens) (Inclusão – Revista da 

Educação Especial, 2010).   

  

A Educação Especial tem cumprido na sociedade duplo papel, o de 

complementaridade da educação regular, atendendo de um lado a 

democratização do ensino, na medida em que responde as 

necessidades de parcela da população que não consegue usufruir dos 

processos regulares do ensino; do outro, responde ao processo de 

segregação legitimando a ação seletiva da escola regular (MOSQUERA; 

STOBAUS, 2004, p. 23).   
  

  

No final da década de 80, surge o movimento de inclusão que desafia 

qualquer situação de exclusão, tendo como base o princípio de igualdade de 

oportunidades nos sistemas sociais incluindo a instituição escolar. Esse 

movimento mundial tem como preceitos o direito de todos os alunos frequentarem 

a escola regular e a valorização da diversidade de forma que as diferenças 

passam a ser parte do estatuto da instituição e todas as formas de construção de 

aprendizagem sejam consideradas no espaço escolar.   

3.1.1 LEGISLAÇÃO4   

  

Registram-se muitos avanços na conquista de igualdade e do exercício de 

direito através de marcos legais nacionais e internacionais que vieram fortalecer a 

Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva.  

Merecem destaque:   

  

                                            
4 Trata-se da Lei 13.146/2015 que começou a ser aplicada no dia 06/01/2016 e que tem como 
objetivo principal assegurar a proteção da dignidade da pessoa com deficiência, trazendo 
novidades quanto à capacidade civil e estabelecendo diversos direitos para essas pessoas. Diante 
da sua importância, destacamos 5 pontos importantes da lei,  
  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm
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✓ Lei nº 4024/61 Aponta que a educação dos excepcionais deve no que for 

possível enquadrar-se no sistema geral de educação. Nesse período a 

educação dos deficientes é feita por classes especiais, instituições e 

oficinas separadas da educação regular, acentuando com isso as 

diferenças mesmo com a possibilidade de desenvolver habilidades nos 

indivíduos que a escola regular não conseguia. Ocorria, também, o 

encaminhamento de indivíduos com deficiência a postos de trabalho após 

um longo período em oficinas.   

✓ Lei nº 5692/71 Prevê “tratamento especial aos excepcionais”. De acordo 

com Carvalho, as escolas e as classes especiais passaram a ter um 

elevado número de alunos com “problemas” e que não necessitariam estar 

ali. A oficialização da educação especial e de classes especiais se deu em 

consequência dessa lei com a criação do Centro Nacional de  

Educação Especial. - Parecer nº 848/72 do CFE Sugere a “adoção” de 

medidas urgentes para que, também, o campo de ensino e amparo ao 

excepcional seja dinamizado.   

✓ A Constituição Federal (1988) Assegura que é objetivo da República 

Federativa do Brasil “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” 

(Artigo 3º, Inciso IV). Em seu Artigo 5º, a Constituição garante o princípio 

de igualdade:   

  

  

≪Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade (...)≫.   

  

  

Além disso, a Constituição Federal garante em seu Artigo 205 que a 

educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Em seguida, no Artigo 

206, estabelece a igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola. O Atendimento Educacional Especializado oferecido, preferencialmente, 

na rede regular de ensino, também, é garantido na Constituição Federal (Artigo 

208, Inciso III). Portanto, a Constituição Federal garante a todos os alunos a 
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frequência no ensino regular com base no princípio de igualdade. Assim, todo 

aluno tem direito de estar matriculado no ensino regular e a escola tem o dever de 

matricular todos os alunos, não devendo discriminar qualquer pessoa em razão 

de uma deficiência ou sob qualquer outro pretexto.  

  

✓ Lei nº 7853/89 Prevê a oferta obrigatória e gratuita da Educação Especial 

em estabelecimentos públicos de ensino considerando crime a recusa de 

alunos com deficiência em estabelecimentos de ensino de qualquer curso 

ou grau, público ou privado.  

✓ Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) Foi aprovada em 

Jomtien, Tailândia, em 1990. Essa declaração tem como objetivo garantir 

o atendimento às necessidades básicas da aprendizagem de todas as 

crianças, jovens e adultos.   

  

Em seu Artigo 3º a Declaração trata da universalização do acesso à 

educação e do princípio de equidade. Especificamente em relação à educação 

dos alunos com deficiência, o documento diz: As necessidades básicas de 

aprendizagem das pessoas portadoras de deficiência requerem atenção especial. 

É preciso tomar medidas que garantam a igualdade de acesso à educação aos 

portadores de todo e qualquer tipo de deficiência como parte do sistema educativo. 

Assim, essa Declaração afirma o direito de todas as pessoas à educação 

assegurando a igualdade de acesso às pessoas com deficiência.  

  

  

✓ Declaração de Salamanca (julho de 1994) Devido à inquietação que a 

exclusão de pessoas com deficiência causava nos países da Europa e, 

também, para reafirmar o direito de “Educação para todos” em 10 de junho 

de 1994, representantes de 92 países e 25 organizações internacionais 

realizaram a Conferência Mundial de Educação, encontro realizado pelo 

governo espanhol e pela UNESCO dando ênfase a Educação Integradora 

capacitando os professores e escolas para atender as crianças, jovens e 

adultos deficientes.   
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✓ Proclama, também, que as escolas regulares com orientação inclusiva 

constituem os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias e 

que alunos com deficiência devem ter acesso à escola regular tendo como 

princípio orientador que “as escolas deveriam acomodar todas as crianças 

independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, 

emocionais, linguísticas ou outras” (BRASIL, 2006, p. 330).  

 Fica evidente que a Declaração de Salamanca realça no princípio 

orientador o desafio da educação inclusiva lançado às escolas no intuito de que 

devem acolher e ensinar a todos os alunos. - Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) nº 9394/96 Aponta que a educação de pessoas com 

deficiência deve dar-se, preferencialmente, na rede regular sendo um dever do 

Estado e da família promovê-la.   

O objetivo da escola, segundo a lei, é promover o pleno desenvolvimento 

do educando preparando-o para a cidadania e qualificando-o para o trabalho. É 

importante destacar que a LDBEN garante em seu Artigo 59 que os sistemas de 

ensino assegurarão aos alunos com necessidades especiais: - currículos, 

métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica para atender as 

suas necessidades; - terminalidade específica para aqueles que não puderem 

atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental em virtude de suas 

deficiências e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para 

os superdotados. - Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as 

Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência 

(Convenção da Guatemala, 2001) A Convenção da Guatemala foi promulgada no 

Brasil pelo Decreto nº 3.956, de 08 de outubro de 2001.   

Fica claro, nessa Convenção, que todas as pessoas com deficiência têm os 

mesmos direitos das outras pessoas de não serem discriminadas por terem uma 

deficiência. Esse documento tem como objetivo “prevenir e eliminar todas as 

formas de discriminação”.  

Contra “as pessoas portadoras de deficiência e propiciar a sua plena 

integração à sociedade” (Artigo 2º). No Artigo 1º (nº 2, “a”) a Convenção traz a 

definição do termo discriminação: O termo “discriminação contra as pessoas 

portadoras de deficiência” significa toda diferenciação, exclusão ou restrição 

baseada em deficiência, antecedente de eficiência, consequência de deficiência 
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anterior ou percepção de deficiência presente ou passada que tenha o efeito ou 

propósito de impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício por parte das 

pessoas portadoras de deficiência de seus direitos humanos e suas liberdades 

fundamentais. Esse documento deixa claro que pessoas com deficiência não 

podem receber tratamento desigual.  A discriminação é compreendida como forma 

de diferenciação, restrição ou exclusão com base na deficiência.  

  

✓ Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2006) O Artigo 

24 dessa Convenção reconhece o direito à educação sem discriminação e 

com igualdade de oportunidades das pessoas com deficiência. Neste artigo 

consta que as estas partes deverão assegurar que:   

✓ As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional 

geral sob alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não 

sejam excluídas do ensino fundamental gratuito e compulsório sob 

alegação de deficiência;  

✓ As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino fundamental 

inclusivo de qualidade e gratuito em igualdade de condições com as 

demais pessoas na comunidade em que vivem;   

✓ Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam 

providenciadas;   

✓ As pessoas com deficiência recebem o apoio necessário no âmbito do 

sistema educacional geral com vistas a facilitar sua efetiva educação e;   

✓ Efetivas medidas individualizadas de apoio sejam adotadas em ambientes 

que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, compatível com a 

meta de inclusão plena.   

  

É assegurado, a partir dessa Convenção, o direito de todos os alunos 

frequentarem o ensino regular, não podendo haver qualquer tipo de discriminação 

por apresentarem uma deficiência. Sendo garantido, também, o direito ao apoio 

necessário para facilitar a aprendizagem do aluno com deficiência, apoio esse que 

pode ser oferecido pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE) levando 

em consideração as necessidades específicas de cada aluno.   
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A Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (janeiro de 2008) estabelece que a Educação Especial seja uma 

modalidade de ensino que perpassa todos os níveis (Educação Básica e Ensino 

Superior) e realiza o Atendimento Educacional Especializado sendo este 

complementar e/ou suplementar no ensino regular devendo o aluno receber 

atendimento de acordo com suas necessidades educacionais específicas.  

 Esse documento define ainda quem são os alunos atendidos pela 

Educação  Especial:  alunos  com  deficiência,  transtornos  globais 

 do desenvolvimento a altas habilidades/superdotação.  

 Essa política tem por objetivo: o acesso a participação e a aprendizagem 

de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de 

ensino para promover respostas às necessidades educacionais especiais, 

garantindo: - transversalidade da educação especial desde a educação infantil até 

a educação superior.  

  

✓ - atendimento educacional especializado;   

✓ - continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino;   

✓ Formação dos professores para os Atendimentos Educacionais 

Especializados e demais profissionais da educação para a inclusão 

escolar; - participação da família e da comunidade;   

✓ Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, 

nos transportes na comunicação e informação e;   

✓ Articulação Inter setorial na implementação das políticas públicas 

(Secretaria de Educação Especial, 2008, p. 14).   

Com essa nova visão e nova proposta é dado um novo enfoque a Educação 

Especial, onde é lançado à escola o desafio de questionar e se ampliar no 

atendimento das diferentes formas de construção de aprendizagem, tendo como 

meta o aluno. - Decreto nº 6.571/2008 Dispõe sobre o atendimento educacional 

especializado consolidam diretrizes e ações já existentes voltadas à educação 

especial na perspectiva da educação inclusiva.   

Ele regulamenta o parágrafo único do art. 60 da Lei nº 9394/1996, 

destinando recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica 
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(FUNDEB) ao atendimento educacional especializado de alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 

matriculados na rede pública de ensino regular.  

 Esse documento define o Atendimento Educacional Especializado como 

sendo “o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos 

organizados, institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar 

à formação dos alunos no ensino regular” (Artigo 1º, Parágrafo 1º). Constam ainda 

neste decreto, as ações que serão realizadas pelo Ministério da Educação para o 

Atendimento Educacional Especializado.  

 Dentre essas ações estão à implantação de Salas de Recursos 

Multifuncionais, a formação de professores para o AEE, a formação de gestores e 

professores para a educação inclusiva, as adaptações arquitetônicas das escolas, 

a produção e distribuição de recursos para a acessibilidade.  

Decreto nº 6.949, 25 de agosto de 2009 Tem como propósito promover, 

proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos 

e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o 

respeito por sua dignidade inerente.  Esses e muitos outros fatores contribuíram 

para a efetivação do atendimento as pessoas com deficiência reafirmando que a 

Educação é um direito de todos e dever do Estado e da família assegurado pela 

Constituição Brasileira no Art. 205 promovendo, assim, uma sociedade que aceite 

e valorize as diferenças sem exceção.   

Para que aconteça, realmente, uma “educação para todos” é primordial que 

seja feita uma verdadeira revolução dos conceitos uma transformação de 

mentalidades “cheias” de preconceitos para que se desencadeie um movimento, 

realmente, inclusivo de respeito, dignidade, integração em prol das pessoas com 

deficiência que só será possível quando acontecer uma mudança de postura de 

profissionais da educação com programas políticos responsáveis e competentes.   

Devemos, então, conviver, respeitar, tolerar, acolher e aceitar as diferenças 

e para que isto aconteça se faz necessário que seja fomentada em crianças desde 

a mais tenra idade e em todos os níveis do sistema educacional uma atitude de 

respeito para com os direitos das pessoas com deficiência. Somente dessa 

maneira, teremos adultos que valorizam e respeitam a igualdade como um direito 

básico de todo cidadão e não como algo que precisa ser conquistado.  
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 Nesse contexto, Paulo Freire vem nos dizer que: “a inclusão não é uma 

utopia, mas uma oportunidade a ser realizada, desde que todos nós iniciemos uma 

luta contra nossos preconceitos e formas mais mascaradas de práticas de 

exclusão”.  

É fundamental que professores e alunos considerados “normais” e o Poder 

Público cumpra cada qual o seu papel de instância crítica da realidade e a escola 

de formadora de cidadãos que possam participar da vida em comunidade.  

 Para maximizar a aceitação e a paz social, todas as crianças devem ter a 

oportunidade de tornarem-se membros regulares da vida educacional e social. 

Esse momento da pesquisa nos remete a reflexão da transformação do sistema 

educacional, que se apresenta a seguir.  

3.1.2 DEFINIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

  

A nova lei amplia o conceito e estabelece critérios mais flexíveis, 

considerando a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, de longo prazo, que pode dificultar a 

convivência. Se for necessária uma avaliação da deficiência, essa deverá ser 

biopsicossocial que vai considerar os fatores socioambientais, psicológicos e 

pessoais, conforme consta no art. 2.  

  

  

  

✓ MERCADO DE TRABALHO  

Segundo o estatuto, empresas com 100 ou mais empregadas devem 

preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas 

portadoras de deficiência habilitadas. Além disso,  a pessoa com necessidades 

especiais terá assegurado o uso de tecnologias apropriadas, quando necessário 

no exercício de cargo público. Outro benefício ao trabalhador especial é  o auxílio-

inclusão para quem exercer atividade remunerada, conforme instituído no art. 94 

da lei.  
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✓ INCLUSÃO ESCOLAR5  

Um tema polêmico tratado pelo Estatuto, já que instituições de ensino não 

contavam com disposições específicas sobre inclusão, apoio educacional e 

acessibilidade às pessoas com deficiência. Contudo, o STF, recentemente, 

declarou ser constitucional o artigo da referida lei no qual consta que o poder 

público deve assegurar a adoção de medidas individualizadas e coletivas em 

ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes/ 

com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a 

aprendizagem em instituições de ensino Cabe ressaltar que, consoante o art. 98 

do Estatuto, constitui crime com pena de reclusão de dois a cinco anos recuso, 

cobrar valores adicionais ou cancelar inscrição de aluno em estabelecimento de 

ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiência.  

  

✓ ACESSIBILIDADE  

A nova lei ainda estabelece regras de acessibilidade a serem observadas 

por todos os sítios de internet, canais de comercialização virtual, anúncios 

publicitários e obras intelectuais, assim, como instituições de ensino que devem 

proporcionar a inclusão digital, cultural e educacional das pessoas com 

deficiência. Com relação à habitação, o Estatuto prevê que no mínimo 3% das 

casas fabricadas com recursos de programas habitacionais do governo deverão 

ser acessíveis a pessoas com deficiência, segundo o art. 32; inciso I.  

✓ SAÚDE  

A lei assegura a atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em 

todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso 

universal e igualitário. Além disso, proíbe os planos de saúde de praticarem 

qualquer tipo de discriminação à pessoa em razão de sua deficiência constituindo 

crime quem impede ou dificulta o ingresso de pessoa com deficiência em planos 

privados de assistência à saúde, inclusive com cobrança de valores diferenciados.   

                                            
5  https://diariodainclusaosocial.com/ Fonte: ttps://diariodainclusaosocial.com/2016/06/16/5- 

pontos-importantes-que-voce-precisa-conhecer-sobre-o-estatuto-da-pessoa-com-deficiencia  

  

https://diariodainclusaosocial.com/
https://diariodainclusaosocial.com/
https://diariodainclusaosocial.com/
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A escola é uma organização social de natureza pública ou privada 

regulamentada pela política pública de educação. A determinação da política 

pública de educação brasileira está contida na sua Constituição Federal (1988), a 

qual define a educação como um direito de todos e estabelece as diretrizes para 

o seu financiamento e a sua gestão.   O Art. 205 da CF/1988, afirma que “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”.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO I V   

  

4.1 CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS  

  

Na introdução, apresentamos o problema que direcionou a realização desta 

pesquisa, sua justificativa, relevância e objetivos. Neste capítulo será relatado o 

delineamento metodológico elaborado considerando-se a caracterização do tipo 

de estudo em que se constitui essa pesquisa, os cuidados com a opção 

metodológica adotada, as etapas na construção da pesquisa e os procedimentos 

e técnicas utilizados durante seu desenvolvimento para a coleta, seleção e análise 

dos dados. De acordo com a investigação tem como objeto de estudo a inclusão 

de alunos portadores de necessidades educacionais especiais, na Escola 

Municipal Reinaldo Saldanha da Gama, como ferramenta pedagógica essencial 
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para reflexão do processo de ensino-aprendizagem de tais alunos, tendo como 

linha de pesquisa: 5 U8(FORMAÇÃO DE PROFESSOR, CURRÍCULO E 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS), Pretende-se, também, coletar dados informativos 

para investigação das dificuldades dos educadores em garantir que os alunos da 

referida escola tenham garantida a inclusão social e cognitiva.   

  

4.1.1 TIPO E NÍVEL DE INVESTIGAÇÃO  

  

A investigação tem abordagem quali-quantitativa. Dessa forma, serão 

utilizadas técnicas de enfoque qualitativo e, também, quantitativo. O nível de 

profundidade será correlacional e descritivo. Optou-se por esse nível, pois a 

preocupação do investigador não é apenas demonstrar a pesquisa em números e 

quantificação de dados. Pretende-se por meio da interpretação e atribuição dos 

significados, fundamentais para construção do objeto estudado, induzir uma 

reflexão acerca do problema proposto.   

  

  

  

  

SEGUNDO SAMPIERI, R. H.; COLLADO, C.F.; LUCIO, P.B (2006):  

  

Os enfoques quando utilizados em conjunto deixam a pesquisa científica 

mais “robusta” em termos de ganho científico. Os dois métodos de 

pesquisa utilizam-se etapas bem gerais: observação e avaliação de 

fenômenos, como consequência disso estabelecem pressupostos ou 

ideias que vão ser testadas para demonstrar o seu grau de fundamento; 

essas ideias (ou suposições) são revisadas por meio de análise e testes; 

por fim são propostas novas observações e avaliações para esclarecer, 

modificar e/ou fundamentar as suposições e ideias. Essas etapas são 

bem similares para ambos os métodos e se relacionam entre si. Apesar 

disso, os dois enfoques mantêm suas próprias peculiaridades. O método 

quantitativo utiliza o instrumento de coleta e análise de dados para 

responder às questões de pesquisa e testar as hipóteses estabelecidas 

previamente. Usa também a medição numérica, na contagem para 

estabelecer com exatidão os padrões de comportamento de um grupo 

pesquisado.  Já o método qualitativo é utilizado para procurar e deixar 

bem claras as questões de pesquisa. Frequentemente utiliza os métodos 

de coleta de dados sem medição numérica. Como, exemplo, temos as 

descrições e as observações. Esses enfoques devem ser considerados 

como complementares. Solucionar problemas ou tomar decisões é o que 

se espera dos estudos quantitativos. Já a busca do método qualitativo 

está em compreender um fenômeno social complexo. (SAMPIERI, R. H.;  
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COLLADO, C.F.; LUCIO, P.B, 2006, p.57  

  

  

Assim, a pesquisa exploratória garantirá maior intimidade com o problema, 

por meio de estudos bibliográficos, entrevistas e estudo de caso. Já a pesquisa 

descritiva - uso de técnicas padronizadas de coleta de dados (questionário e 

observação sistemática) - irá garantir que os fatos sejam observados, registrados, 

analisados, classificados e interpretados, sem interferência do pesquisador.   

  

É importante ressaltar, neste momento, que a compreensão que se 

pretende só pode ser possível a partir de um olhar cuidadoso dos dados 

encontrados, considerando-os como uma construção coletiva, um produto da 

situação interativa entre pesquisador e pesquisado.  

  

A epistemologia qualitativa se apoia em três princípios de importantes 

consequências metodológicas. Estes são: o conhecimento é uma 

produção construtiva – interpretativa; [...] caráter interativo do processo 

de produção do conhecimento e [...] significação da singularidade como 

nível legítimo da produção do conhecimento. Segundo Rey (2002 apud 

DONADUZZI, 2003),  
  

  

4.1.2 DESENHO DA INVESTIGAÇÃO   

  

A pesquisa será embasada pesquisas bibliográficas e de campo. A corrente 

que norteará a pesquisa será em torno do contexto proposto que é refletir sobre a 

preparação das escolas e de professores para receberem em sala de aula os 

algunos com necesidades educativas especiais. O tipo de pesquisa será quali-

quantitativa através de questionários contendo perguntas abertas e fechadas. 

Serão utilizados métodos descritivos, dedutivos, fenomenológico e exploratório. 

Dessa forma, será possível proporcionar maior intimidade com o problema, bem 

como a ampliação do conhecimento sobre o objeto pesquisado.  

4.1.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

  

  

Escola Municipal Reinaldo Saldanha da Gama, localizada na cidade de  

Embu das Artes em São Paulo atende alunos de níveis socioeconômicos baixos.   
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Atualmente a escola funciona em três turnos: matutino, vespertino e 

noturno, com o total de 180 alunos distribuídos entre os três períodos. Dentro 

deste contexto, a Escola Municipal Reinaldo Saldanha da Gama oferece ações 

regulares para o desenvolvimento físico, intelectual e emocional dos educandos.   

O programa de modalidade sobre todo o ano letivo inclui apenas atividades 

básicas mínimas possíveis e educação física.   

A pesquisa de campo será realizada na referida escola, onde serão 

levantados dados sobre como ocorre à inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais para o processo de ensino-aprendizagem. Será feita a 

aplicação de um questionário contendo 10 questões voltadas para o público 

discente. Serão entrevistados 5 professores por turno, totalizando 15 educadores.  

4.1.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS   

  

Os instrumentos que serão usados na pesquisa para o alcance dos 

objetivos almejados, serão os seguintes:  

• Questionário (instrumento de coleta de dados utilizados entre 
os educadores);  

• Entrevista (estruturada ou não estruturada);  

• Levantamento documental;  

• Observacional (participante ou não participante);  

• estatísticas.  

  

Os dados serão coletados através da aplicação de questionários para 

professores da escola Municipal Reynaldo Ramos Saldanha da Gama e para pais 

de alunos portadores de necessidades educativas especiais. Estes estão muito 

ligados ao desenho de pesquisa, onde foi adotado o tipo de investigação não 

experimental para a realização desse trabalho teórico acerca de construção de 

conhecimento, por uma observação educativa, resolveu-se fazer uma pesquisa 

em forma de questionário, utilizando uma abordagem com o nível da investigação 

descritivo e correlacional, pois o mesmo teve como objetivo identificar quais as 

dificuldades para a inclusão de alunos portadores de necessidades educacionais 

especiais no ambiente escolar. O estudo, também, teve o objetivo de diagnosticar 

se os professores foram preparados adequadamente para lidar com a inclusão em 
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sala de aula. “O conhecimento científico, a partir desse ponto de vista qualitativo, não se legitima 

pela quantidade de sujeitos a serem estudados, mas pela qualidade de sua expressão”. Feitas tais 

considerações acerca dos instrumentos utilizados e dos procedimentos na coleta de dados, são 

relatados, a seguir, os procedimentos utilizados para apresentar os resultados e elaborar a análise 

dos dados. Rey (2002, p.35 apud DONADUZZI, 2003, p.33).  

  

No caso de alunos em que pese a suspeita de deficiência, existe uma 

orientação para que as escolas os encaminhem para avaliação, posteriormente, 

serão considerados nos levantamentos oficiais. Tal regra é justificada para que se 

evite considerar alunos com dificuldades de aprendizagem como alunos com 

deficiência intelectual será feito a anamnese.  

4.1.5 PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE DADOS  
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O processamento dos dados será executado por meio de ferramentas após 

ampla análise de credibilidade de resultados ligados aos instrumentos de coleta 

de dados, de validade lógica e bibliográfica para investigar os tipos de abordagem 

e de interpretação conhecidos sobre o processo de inclusão de alunos com 

necessidades educativas especiais na escola Municipal Reinaldo Saldanha da 

Gama. Serão reunidos subsídios para formular e responder aos objetivos e 

problema de investigação, juntamente, com os professores da referida escola 

através dos questionários. Além dos dados de pesquisas de campo serão 

utilizadas informações de órgãos oficiais como o MEC e Plano Nacional de 

Educação (PNE). Os dados de pesquisa coletados serão transcritos e estarão 

apresentados em tabelas. Todas as informações receberão tratamento de análise 

de conteúdo.  
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CAPÍTULO V   

  

5. ANÁLISES DOS RESULTADOS  

  

 De acordo com as respostas dadas pelos professores realizada por meio 

do instrumento vide (apêndice) e entrevistas estruturadas e abertas no período de 

02/2017 a 04/2017 do ano de 2017 pode-se perceber que de um modo geral ainda 

existe muito o que se fazer para que aconteça o ingresso e a permanência de 

estudantes público alvo da educação especial na rede regular de ensino no que 

diz respeito à Inclusão. Uma parte considerável não está preparada, mesmo que 

teoricamente, para receber e lidar com os estudantes com deficiência e apontam 
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entraves tais como a questão da escola ainda não possuir estruturas físicas 

adaptadas conforme o exigido por lei; e quando tem, ou, está fora do padrão, ou, 

está feito pela metade. À inclusão escolar dos estudantes com deficiência ainda 

falta muita coisa para ser ajustada e melhorada.   

Segundo Valente.  

  

Para realizar inclusão, não é necessário que a professora seja 

especialista na deficiência apresentada pela criança. Significa, sim, que 

a escola e professores precisam adequar seu modo de ensinar, para que 

cada aluno possa aprender. É preciso explicar as suas características, 

sem generalizar ou ignorar suas diferenças. A intenção da inclusão não 

é “igualar” a criança com SD aos colegas, é fazer com que ela aprenda 

dentro de suas possibilidades. Mas que aprenda (Acesso em 22/03/16, 

16H: 35 min).  
  

  

Estes estudantes não têm um potencial de aprendizagem normal, igual ao 

das pessoas sem deficiências, no entanto, falta uma intervenção adequada, mais 

conhecimentos por parte dos professores, muitos deles durante a entrevista, diz 

ter muito conhecimento a respeito, no entanto, pode-se perceber que este 

conhecimento que trazem é muito superficial e limitado. A quebra de barreiras do 

preconceito é a fase inicial da inclusão, onde as pessoas são aceitas num todo e 

a deficiência não é maior do que a pessoa que a tem, no entanto, não é isto que 

se tem visto tanto nas comunidades escolares como na sociedade de um modo 

geral.  

  

O que tem acontecido muito segundo Blascovi – Assis:  

É que, a criança portadora de deficiência, além de se ver estigmatizada 

pelas próprias características de sua deficiência, acaba sendo isolada do 

meio social em que vive por não ser considerada como um adulto 

produtivo em potencial. Aos olhos preconceituosos ela nada será quando 

crescer, portanto, além de ser uma criança inútil, acaba sendo prejulgada 

como um adulto inútil, que não contribuirá para o aumento de produção 

em nosso quadro social. (1997, p. 2)  
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Gráficos 1Formação  

  

  

  

  

  

TIPO DE INSTITUIÇÃO QUE SE GRADUOU  

Tabela 3 Privada e Pública  

PRIVADA  PÚBLICA   

14  1  

DENTRE OS 15 PROFESS ORES ENTREVISTADOS :   

  

  FORMAÇÃO   

GRADUAÇÃO   ESPECIALISTA   MESTRADO   DOUTORADO   

10   4   1   0   

Tabela  2   formação   

  

67 %   

% 27   

6 %   

0 %   

FORMAÇÃO 
  

Graduação Especialista Mestrado Doutorado 
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MENOS DE 1 

ANO  

DE 1 ATÉ 5  

ANOS  

DE 5 ATE 10  

ANOS  

ACIMA DE 10 

ANOS   

1  7  3  4  

        

  

Gráficos  2   Tipo de instituição que se graduou   

  

  

  

TEMPO DE DOCÊNCIA   

  

Tabela  4   Tempo de docência   

93 %   

7 %   

TIPO DE INSTITUIÇÃO QUE SE GRADUOU 
  

Privada Pública 
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Gráficos 4 Possui algum estudante com deficiência  

Gráficos  3   Tempo de docência   

POSSUI ALGUM ESTUDANTE COM DEFICIENCIA EM SUA SALA DE AULA   

Tabela  5    Sim OU NÃO   

SIM   NÃO   

10   5   

  

% 7   

46 %   

20 %   

% 27   

TEMPO DE DOCÊNCIA 
  

Menos de 1ano De 1 sté 5 anos De 5 até 10 anos Acima de 10 anos 

67 %   

% 33   

POSSUI ALGUM ESTUDANTE COM  
DEFICIENCIA EM SUA SALA DE AULA    

Sim Não 
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A) PERÍODO DA MANHÃ:  

  

FÍSICA  INTELECTUAL  AUDITIVA  MÚLTIPLO  VISUAL  OUTROS  

3  4  8  3  5  13  

            

FÍSICA  INTELECTUAL  AUDITIVA  ALTISMO  VISUAL  OUTRAS  

4  4  6  0  5  9  

            



86  

      

Tabela 6 manhã  

Tabela 7 Tarde  

  

  

  

  

Gráficos  5   Manha   

  

b)   PERÍODO DA TARDE :     

  

9 %   

11 %   

% 22   

% 8   
% 14   

36 %   

% 0   

MANHÃ 
  

Fisica intelectual Auditiva Múltiplo Visual Outros 
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VOCÊ ACREDITA TER CONHECIMENTOS SUFICIENTES PARA 

INCLUIR ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS EM SUA 

SALA DE AULA   

  

SIM  NÂO  

15  0  

 
  

  

  

  

Tabela 10 O que você prioriza em suas aulas para incluir esses alunos?  

  

Tabela  9   SIM OU NÃO   

  

Gráficos  8   ter conhecimento suficiente para incluir estudantes com necessidades    

  

  

  

  

  

% 100   

% 0   

VOCÊ ACREDITA TER CONHECIMENTOS  
SUFICIENTES PARA INCLUIR  ESTUDANTES  

COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS EM SUA  
SALA DE AULA    

Sim 15 Não 0 
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poder incluir no ambiente escolar um estudante com necessidades educacionais 

especiais?  

  

PROFESSORES  ACHA NECESSÁRIO  NÃO ACHA NECESSÁRIO  

CALMA  8  7  

FORMAÇÃO  15  0  

FLEXIBILIDADE  15  0  

CURIOSIDADE  10  5  

INFORMAÇÕES  15  0  
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OBSERVAÇÕES  10  5  

ACESSIBILIDADE  15  0  
Tabela 11  NCESSÁRIOS OU NÃO NECESÁRIOS  
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Tabela 13 Resistências  no sentido de  se conseguir uma efetiva   
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Gráficos 13 Não efetivar  
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5.1.1 ANÁLISE DA ENTREVISTA COM PROFESSORES  

  

   De acordo com as questões relacionados os professores afirmam que o 

trabalho na unidade é feito em parceria com a família e que no processo de 

Inclusão não poderia ser diferenciado, embora existam algumas limitações na qual 

a unidade está se esforçando para que sejam eliminadas.  

Foi relatada a necessidade de recursos seja didáticos ou humanos e as 

adaptações e materiais para inclusão embora tenham acontecido de modo lento, 

mas dentro dos limites da escola e a mesma está procurando sanar as dificuldades 

para melhorar a comodidade que a inclusão dos estudantes matriculados na 

unidade escolar.    

 De acordo com a professora A, a mesma acreditava estar preparada para 

assumir uma sala de aula, na qual tivesse um estudante com necessidades 

educacionais especiais, porém ela diz que é muito difícil, pois além de faltar 

conhecimentos, falta ainda apoio pedagógico para auxiliar nas dificuldades que 

ela encontra.  No que diz respeito à inclusão dos estudantes com deficiência, a 

mesma acredita que seja um avanço na reestruturação do sistema de ensino e, 

também, na forma de pensar dos outros pais e da sociedade em geral, haja vista 

que pra ela estes estudantes são capazes de aprender é preciso apenas 

proporcionar subsídios para que isso aconteça.  

A professora B acredita que para promover a educação dos estudantes 

inclusos de forma a prepará-los, efetivamente, para a integração social ou até 

mesmo para o mercado de trabalho é preciso, primeiramente, proporcionar o 

direito à aprendizagem e não apenas frequentar as aulas para que, assim, possam 

estar preparados para exercer a função que desejar.  

Porém, segundo a professora C, a maior dificuldade encontrada na 

Educação Inclusiva é a resistência do professor em achar que está preparado para 

atender os estudantes inclusos, e estes necessitam de um atendimento 

diferenciado, e o professor acaba sentindo-se frustrado por não atingir os objetivos 

propostos, quanto à aquisição significativa dos conteúdos,   

Já professora D, antes de realizar as atividades por ela proposta, primeiramente, 

ela faz uma entrevista com os pais para conhecer melhor seus estudantes para 

que estes tenham um bom desempenho ao realizarem as atividades.  
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Segundo relato da professora as atividades que mais gostam de fazer são as de 

agilidade, lateralidade e as de coordenação motora e quando participam de 

atividades que possuem regras apresentas com dificuldades em cumpri-las. No 

decorrer das aulas a postura dos outros estudantes em relação aos estudantes 

com deficiência é amigável, assim, como dos alunos das outras salas.  

Para ela a inclusão na rede de ensino comum é justa, necessária e tardia, 

visto que é possível levar a aprendizagem a todos os cidadãos. E a escola 

enquanto formadora de opiniões pode e deve contribuir para que a inclusão, 

também, possa acontecer em toda sociedade visando levar o respeito à 

solidariedade, oportunidades e capacitação.  

No que diz respeito à participação da família no processo de inclusão, os 

professores entrevistados relataram que as famílias são presentes e que 

necessitam, constantemente, de orientações, eles estão fazendo uma 

conscientização e esclarecimentos sobre a inclusão, visto que todos têm muito a 

aprender tanto no conhecimento como nas relações sociais.  

A professora da sala da E.J.A. (Educação para Jovens e Adultos) primeira 

fase, no ensino comum, diz que se sente preparada para assumir uma sala de 

aula que tenha estudantes com necessidades especiais. De acordo com a 

professora, a orientação / educação sexual é trabalhado como é trabalhado com 

qualquer aluno considerado normal.  E a mesma diz que acredita que a inclusão 

no ensino comum seja um avanço na reestruturação do sistema de ensino. E que 

para ela, enquanto, professora da rede de Ensino Comum, a importância da 

Educação Inclusiva está na convivência com as diferenças. Com a inclusão pode-

se notar a receptividade dos colegas de sala para com os referidos estudantes, 

para a professora a maior dificuldade encontrada na Educação Inclusiva é a falta 

de material.  

De acordo com o professor de educação Física, o mesmo diz estar ciente 

de que antes de realizar as atividades propostas por ele é necessária uma 

avaliação medica. Das atividades dadas, as que mais gostam de fazer são: jogar 

futsal, jogos com o corpo, danças e ginástica rítmica adaptada. Quanto a obedecer 

às ordens que lhe é dada as faz sem problema algum e na execução das 



95  

      

atividades que tem regras as respeita na imensa maioria das vezes dentro de suas 

limitações e são respeitadas como forma de ajudá-los na superação.   

É importante salientar que, somente, as leis que asseguram a educação a 

todos, não são suficientes para garantir o acesso à escola e à qualidade de ensino 

é necessário que tanto as escolas quanto a comunidade escolar, se preparem, 

capacitem para atender às necessidades educacionais dos alunos ali inseridos.  

Segundo VOIVODIC  

  

Tais ajustes ou adaptações, também, se organizam num contínuo que 

vai desde pequenas modificações na programação das aulas, até 

mudanças significativas e que se distanciam, consideravelmente, do 

projeto curricular estabelecido (estas, bem menos frequentes). Apud  
Carvalho, 1998:23  
  

  

Estes ajustes devem ser apropriados de acordo às necessidades 

específicas de cada aluno, pois são os ajustes aos recursos educacionais que 

favorecerão a efetivação da inclusão e esta só será possível quando houver uma 

reestruturação completa do projeto pedagógico de cada escola.  

Voivodic diz que:  

A inclusão se reflete no desenvolvimento de estratégias que procuram 

proporcionar igualdade de oportunidades. O princípio da escola inclusiva 

é que todas as crianças aprendam juntas, independente, das diferenças 

que possam ter. As escolas inclusivas devem reconhecer as diversas 

necessidades dos alunos e dar uma resposta a cada uma delas, 

assegurando educação de qualidade a todos, através do currículo 

apropriado, modificações organizacionais, estratégia de ensino usa de 

recursos e parcerias. Para isso, as crianças com necessidades especiais 

devem receber os apoios extras que necessitam para que tenham uma 

educação efetiva. (Apud Santos,  
2002)  
  

O que temos são necessidades educacionais diferentes que visam 

proporcionar à criança uma ajuda ampla em todos os segmentos do seu dia-adia. 

Não podemos ajudar um portador de deficiência enquanto não conhecermos o 

indivíduo que existe por trás dessa condição. E sempre útil esclarecer que os 

excepcionais têm habilidades como todos nos.  

  
 ≪A inclusão implica uma mudança de perspectiva educacional, pois não atinge apenas 

alunos com deficiência e os que apresentam dificuldades de aprender, mas todos os demais para 

que obtenham sucesso na corrente educativa geral (MANTOAN, 2009, P.24). ≫  
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Após a entrevista e análise da mesma é possível observar que mesmo com 

todos os entraves encontrados no dia a dia dos referidos estudantes e professores 

é possível encontrar harmonia, cumplicidade e, principalmente, busca por direitos 

iguais de forma justa e igualitária. Percebe-se a angústia de alguns professores 

envolvidos na pesquisa, a falta ainda no sistema educacional, uma política que 

venha ao encontro de seus anseios e que atenda a todos, no que diz respeito às 

capacitações e formação dos professores.   

No segundo momento da entrevista foi solicitado a cada educador (a) este 

instrumento de avaliação que visa um maior conhecimento e reflexão sobre seus 

estudantes partindo das descrições de comportamento e desenvolvimento após 

os dados coletados foi elaborado a tabela abaixo com a frequência de vezes de 

cada item: (vide apêndice).  

Uma das mudanças muito esperada e discutida é sobre a construção de 

uma sociedade inclusiva que garanta, a todos, acesso contínuo ao espaço comum 

da vida em sociedade.   

Para que uma sociedade possa ser considerada inclusiva, ela deve 

reconhecer todas as pessoas como livres, iguais e com direito de exercer a sua 

cidadania, oferecendo oportunidades de desenvolver autonomia para todas as 

pessoas de maneira igual.   

  

5.1.2     REFERENTE À FAMÍLIA  

  

“Um dos momentos mais importantes no processo de adaptação da família 

e do estudante especial é aquele em que o diagnóstico é comunicado aos pais, 

pois esse momento pode ter grande influência em sua reação posterior.” 

(MUSTACCHI, 2000, p. 880 apud SASSAKI, s/d).   

A sociedade tem muita dificuldade ao diferenciar deficiente mental com 

doente mental, muitas vezes, generalizando os termos, muitos chamam de 

deficiente mental para se referir as pessoas com transtorno mental, de acordo com 

Sassaki (s/d, p.03) E da mesma maneira para se referir a uma pessoa com déficit 

intelectual, alguns pronunciam deficiente mental e, ainda, conforme o autor o 
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termo correto ao se referir a essas 16 pessoas são: “[...] pessoa com deficiência 

mental, pessoa deficiente mental”.   

“O termo deficiente, quando usado como substantivo (por ex.: o deficiente 

físico, o deficiente mental), tende a desaparecer, exceto em títulos de matérias 

jornalísticas.” (SASSAKI, s/d, p.03).  

  

O deficiente mental terá sua adaptação escolar de acordo com o grau de 

sua deficiência, pois cada indivíduo reage de uma maneira aos estímulos 

do ambiente no qual está inserido, Fonseca (1995) traz os níveis de 

comportamento adaptativo em cada escala da deficiência mental, de 

acordo com (SLOAN E BIRCH, 1955 apud FONSECA,  
1995),   

  

A idade escolar é considerada entre 6-21 anos de idade, para o indivíduo 

que possuir uma ligeira deficiência ele será capaz de adquirir conhecimentos 

curriculares até a fase do 6º ano, já nas próximas séries, que será a fase da 

adolescência precisará de acompanhamento do Ensino Especializado, que hoje é 

designado como Atendimento Educacional Especializado (AEE). Para CóriaSabini 

(1991) o indivíduo que apresentar um retardo mental leve ele terá a capacidade 

de passar por todos os graus de escolaridade, somente, não aprenderá no mesmo 

ritmo dos alunos ditos normais por possuírem um raciocínio lento. De acordo com 

(SLOAN E BIRCH, 1955 apud FONSECA, 1995), o indivíduo que apresentar uma 

deficiência moderada somente assimilará conhecimentos curriculares até o 4° ano 

de escolaridade caso este ensino seja feito em parceria com o Ensino 

Especializado.   

Os indivíduos que apresentarem uma deficiência mental severa ou 

profunda não conseguirão adquirir conhecimento acadêmico e o trabalho com 

essas pessoas será para uma socialização, tanto que os primeiros ainda podem 

desenvolver a fala e a se comunicarem, porém a pessoa com deficiência mental 

profunda necessitará de cuidados constantes, já que pode até obter algum 

desenvolvimento da fala ou motor, mas este desenvolvimento será mínimo.  

  

  

5.1.3 FECHAMENTO DO PROBLEMA   
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A educação escolar inclusiva sempre foi e continua sendo um desafio na 

escola regular desempenhando o papel principal quando o assunto é a inclusão 

do aluno com deficiência, pois, além de ministrar conteúdos curriculares um de 

seus papéis, é, também, formar cidadãos conscientes que saibam respeitar as 

diferenças e conviver com a diversidade. Sendo a inclusão escolar um tema muito 

discutido e pouco compreendido pela maioria dos professores regentes se faz 

necessário a busca constante por metodologias que contribuam na inclusão do 

aluno deficiente mental no contexto educacional.  

A crescente demanda de vagas para estudantes com deficiência no ensino 

regular, principalmente, em instituições públicas, faz com que haja maior 

preocupação quanto à adaptação do ambiente, desde a estrutura dos prédios, 

como a construção de rampas deixando a escola mais acessível, até na constante 

necessidade de estar sempre aprimorando a formação continuada do professor. 

No presente trabalho pretendeu-se estabelecer uma busca pelas dificuldades que 

o professor regente tem em desempenhar seu papel em sala de aula de maneira 

que alcance a todos os estudantes sendo a fundamentação teórica realizada por 

meio de artigos e, principalmente, livros de autores que são referência neste 

assunto, como: Cória-Sabini (1991), Fávero (2007), Fonseca (1995), Garcia 

(2010), Gomes (2007), José & Coelho (1993), Mantoan (2007), Moraes (1997), 

Oliveira (1998), Sassaki (s/d), Silva (1987), Skinner (1975), entre outros.  

Apesar de a referida escola se adaptar para receber estudantes com 

necessidades educacionais especiais, ainda temos alguns entraves encontrados 

na referida escola regular para desenvolver a inclusão. Os professores têm 

consciência de seus deveres, mas muitos são os percalços e responsabilidades 

para que uma sociedade possa ser considerada inclusiva, ela deve reconhecer 

todas as pessoas como livres, iguais e com direito de exercer a sua cidadania, 

oferecendo oportunidades de desenvolver autonomia para todas as pessoas de 

maneira igual. Quando se trata do sistema de ensino, tais mudanças poderão 

alterar a história educacional que separam as crianças ditas “normais” em relação 

aos alunos que possuem algum tipo de necessidade especial.   

  

Quando uma criança nasce com deficiências, os pais tendem a mudar seus 

comportamentos, e acabam tornando a entrada desta criança na escola uma das 
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tarefas mais difíceis para ela. Esta é a importância de se prever a entrada na 

escola o mais cedo possível.    

Logo, é importante que a abordagem da problemática da deficiência seja 

mais positiva em termos de direitos humanos. A intenção de aceitar tem um papel 

fundamental na socialização do indivíduo, não alimentando dicotomias tais como 

normal ou anormal, mas superá-las, avançando com a alternativa das 

necessidades educacionais especiais.    

O objetivo da educação é oferecer aos estudantes condições de alcançar 

uma formação que permita com que cada um possa desenvolver suas 

potencialidades, auto-realização, além de proporcionar qualificação para o 

trabalho e preparar o indivíduo para uma vida com dignidade.   

Este é o papel da educação seja ela regular ou especial. Logo, a escola 

hoje deve ser transformada em um espaço capaz de recepcionar todas as 

pessoas, com alternativas que permitam o acesso e garantam a permanência de 

todas as crianças e adolescentes em seu interior.  

O art. 58 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação traz em seu texto que 

a educação especial é uma modalidade de ensino que deve ser ofertada de modo 

preferencial na rede de ensino regular, para alunos que possuam necessidades 

especiais.   

De acordo com o art. 59 deve ser assegurado aos alunos tidos como  

“especiais”, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específicos do sistema de ensino de modo que atenda às necessidades de cada 

um. (BRASIL, 1996)  

Oferecer a criança com deficiência meios de ingressar na escola regular é 

um desafio. Para que os direitos dessas crianças sejam garantidos é necessário 

pensar em uma escola que visa à universalização dos alunos. Freire (1997, p.  

52) considera que: “[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. O objetivo 

principal do educador é oportunizar o entendimento do educando.   

Sendo, assim, a política de atendimento às pessoas com necessidades 

educacionais especiais deve ser preocupação, também, dos professores, uma vez 

que está direcionada ao respeito às diferenças individuais dos estudantes e prevê 

a oferta de atendimento especializado em contexto inclusivo. (SÃO PAULO, 2011).  
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É possível verificar que a Educação Especial no Brasil desde o final do séc. 

XVIII ao XXI passou por avanços significativos, porém, para que a aprendizagem 

e a inclusão de fato aconteçam é essencial refletir, debater e reformular a prática 

educativa, onde o desenvolvimento dos alunos com necessidades especiais 

garantam o acesso à comunicação e, assim, possam ser inseridos ativamente na 

sociedade.   

A busca em desenvolver novas metodologias para o espaço escolar gera 

incontáveis benefícios tanto para alunos como para professores, uma vez que se 

proporciona um maior envolvimento destes em busca de novos conhecimentos, já 

que uma das principais características de todo ser humano é a busca pelo  

“novo”, o que aguça a curiosidade contribuindo para a formação de indivíduos 

mais críticos e racionais. (MARQUEZOTTI, 2009).  

No final dessa pesquisa constatou se que a educação especial assume uma 

importância maior a cada ano com o intuito de atender às crescentes exigências 

da sociedade que vive em constante processo de renovação e da busca 

incessante da democracia que só será alcançada quando todas as pessoas, 

indiscriminadamente, puderem usufruir de seus direitos, tendo acesso à 

informação, ao conhecimento e aos meios necessários para sua formação e 

desenvolvimento alcançando plena cidadania.     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS   

  

De acordo com a epígrafe “Asas para Voar” como aconteceu com a Dona 

Esmeralda rotular seu filho deficiente como “Cruz da Sua Vida” acontece com 

várias outras mães acharem que seus filhos deficientes são cruzes que elas 

devem carregar para o resto da vida e não procuram ajuda. Sabe-se que toda 
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criança deficiente tem um olhar que nos adultos não temos, ou, não queremos ter, 

isso ainda acontece por falta de informação que esta pesquisa vai ajudar a muitas 

pessoas a terem um olhar de criança para a deficiência.  

De acordo com problemática que foi abordada para formulação do presente 

estudo, percebe-se que existem várias dificuldades em relação à inclusão na 

escola e que, também, que não é só um problema da escola em questão, mas que 

é um problema da comunidade.   

Os dados levantados mostraram que a escola possui uma organização 

administrativa considerada uma boa, porém, precisando melhorar em vários 

aspectos como, por exemplo, que devem fazer uso de recursos adequados 

sempre que possível em suas aulas para favorecer o aprendizado, sobretudo, para 

os alunos especiais. É preciso acreditar que podemos melhorar a educação, com 

gestos e formas simples que, além, de trazerem vários benefícios aos alunos, 

ainda, é uma das formas expressivas da manifestação da alma do educando. 

Romper barreiras do ensino tradicional, favorecendo de alguma forma a 

comunicação e possibilitando a participação do aluno especial na construção de 

sua aprendizagem.    

Porém vale ressaltar que ainda se requerem muitos estudos nessa área, 

sendo importante a presença de professores capacitados, através de cursos e/ou 

capacitações oferecidos pelos governantes, a fim de contribuir para o 

enriquecimento da aprendizagem e da inclusão de todas as pessoas. Por fim, 

ressaltamos o quanto ficou evidente neste estudo que a operacionalização de um 

projeto que assegure uma educação de qualidade aos alunos especiais ainda 

encontra obstáculos.   

Faltam recursos humanos e materiais, principalmente, quando se trata da 

inclusão que, como bem advertem autores aqui citados, requer um grande 

investimento na formação dos educadores. Uma mudança de perspectiva no que 

tem sido considerado como formação continuada parece necessária atendo-se 

para aspectos que possam garantir não só situações de interação em uma 

determinada área como, também, os objetivos acadêmicos no processo de 

escolaridade.  

Neste sentido, Beyer (2006, p. 28), coloca que a primeira condição para a 

educação inclusiva não custa dinheiro: ela exige uma nova forma e pensar. 
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Precisa-se entender que as crianças são diferentes entre si. Elas são únicas em 

sua forma de pensar e aprender. Todas as crianças, não apenas as que 

apresentam alguma limitação ou deficiência são especiais. Por isto, também, é 

errado exigir de diferentes crianças o mesmo desempenho e lidar com elas de 

maneira uniforme.   

O ensino deve ser organizado de forma que contemple as crianças em suas 

distintas capacidades. Na citação acima se encontra elementos importantes 

abordados no texto como a influencia da reflexão do professor sobre a sua prática, 

a importância de entender as singularidades dos alunos para, assim, conseguir 

melhor atendê-las, bem como aponta a reestruturação da organização escolar 

para que estas ações tenham efetividade, tema trabalhado através da reflexão das 

adaptações curriculares.  

A educação especial como fator de inclusão tem como prioridade a 

expansão da oferta de atendimento educacional especializado em todos os níveis 

e modalidades da educação efetivando a proposta de preparar todas as escolas 

para o atendimento na sua comunidade de todas as crianças, adolescentes, 

jovens e adultos, a despeito de suas características, desvantagens ou 

dificuldades, desenvolvendo competências e habilidades para educar na 

diversidade.  

Cabe à gestão dar a devida importância da inclusão das pessoas nos 

processos de inclusão e nas decisões democráticas a fim de mediar os conflitos e 

pela criação dos conselhos escolares de forma a assegurar a universalização dos 

direitos e valorizar uma nova concepção de educação baseada na construção 

coletiva para a melhoria da qualidade do ensino e do trabalho em equipe. Tendo 

como base os trabalhos realizados pelo gestor pedagógico é um dos profissionais 

que se destaca no contexto educacional inclusivo.   

Com o papel importante que a gestão exerce cabe a essa equipe planejar 

e organizar a escola de forma que esta atenda a todos as necessidades especiais 

dos alunos que ali se encontram matriculadas bem como planejar um ambiente 

agradável para uma melhor aprendizagem e integração. É primordial que o gestor 

pedagógico se conscientize da importância de se prover uma escola inclusiva e 

de promover ações que viabilize esta proposta, mesmo porque todos que 

compõem a comunidade escolar estarão se espelhando em suas ações.   
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Verifica que são os gestores que devem preparar os recursos e materiais 

necessários para que ocorra a aprendizagem dos estudantes com necessidades 

especiais e, também, auxiliar os professores em suas metodologias de igual 

importância preparar o espaço, ou seja, o ambiente para receber esses alunos 

sem prejuízo aos mesmos. Promover um momento de reflexão e, assim, rever o 

planejamento e nos planos de ações possibilitando uma efetiva participação de 

todos. Por essa razão é que os professores que atuam nessa área necessitam de 

uma formação de qualidade para que a inclusão ocorra verdadeiramente.    

Deste modo, o aluno estará apto para viver em sociedade e desenvolver 

suas habilidades através do ensino interativo, social e de um rico repertório. Pode-

se ressaltar que quanto à oferta de papéis a serem desenvolvidos há bons 

aspectos, também, pois esses papéis estão ligados, geralmente, a sistemas de 

valores de uma sociedade em que os alunos vivem fornecendo desta maneira, até 

mesmo, esquemas de comportamento.     

Ficou evidente que os alunos necessitam de uma metodologia diferenciada 

dos demais. Os professores devem fazer uso de recursos adequados sempre que 

possível em suas aulas para favorecer o aprendizado, sobretudo, para os alunos 

com necessidades educacionais especiais.    

É preciso acreditar que podemos melhorar a educação com gestos e formas 

simples que, além de trazerem vários benefícios aos alunos, ainda, é uma das 

formas expressivas da manifestação da alma do educando.  Percebese a grande 

importância da presença de reformas no ambiente escolar, cabendo a ele a 

preservação do ambiente e o controle das barreiras arquitetônicas presentes no 

ambiente escolar na perspectiva de minimizá-las e proporcionar acesso sem 

barreiras ou empecilhos que podem dificultar a mobilidade das pessoas 

portadoras de deficiência física, bem como adaptar as práticas pedagógicas 

visando à autonomia do aluno com deficiência física.   

Assim pode-se concluir que o Brasil ainda está muito distante de ser um 

país livre de obstáculos que dificultam o acesso dos portadores de necessidades 

especiais. Portanto, não se devem medir esforços para concretizar esta 

acessibilidade, uma vez que esta, somente, será efetivada a partir de “iniciativas 

em termos de políticas públicas”, que busquem a igualdade de direitos (direito de 

ir e vir) e o acesso à educação. Sabe-se que ainda faltam programas de iniciativas 
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para que a inclusão ocorra, plenamente, e sem ter que recorrer às leis para que 

seja cumprida.    

Em suma. Para responder o problema presente nesse estudo, ou seja, 

como preparar a escola e os professores para receber os estudantes com NEE, 

devemos ter um olhar mais apurado para inclusão, pois demanda que o 

profissional dessa área tenha habilidade e práticas para melhor aplicar suas 

ações, também, buscar informações e formações e não, simplesmente, ter medo 

e não lutar para tirar esses entraves que dificultam a incluso em sua totalidade, 

esses entraves ficou bem evidente na questão 10 desse estudo. Atualmente, é 

indispensável que procurem desenvolver líderes e unificar os colaboradores para 

que a organização escolar tenha bons frutos e, assim, podemos contar com uma 

verdadeira inclusão, as atividades estão presente nas fotos em anexos.  

Conclui-se que esta pesquisa foi de extrema importância para nossa 

atuação profissional, porém vale ressaltar que, ainda, se requerem muitos estudos 

nessa área sendo importante a presença de gestores capacitados, através de 

cursos e/ou capacitações oferecidos pelos governantes, a fim de contribuir para o 

enriquecimento da aprendizagem e da inclusão de todas as pessoas.  

Apesar da satisfação pela pesquisa feita, reconheço que esta primeira 

abordagem que não esgota o tema que ainda merece estudos mais detidos para 

que se obtenham contribuições ainda mais ricas.  
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