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EDUCAÇÃO INCLUSIVA: um direito a ser 

conquistado 

 
RESUMO 
 
A presente pesquisa tem como objetivo refletir sobre a 
educação inclusiva como um direito a ser conquistado, 
numa busca constante pelo direito a aprendizagem. Parte-
se do pressuposto que com práticas pedagógicas 
adequadas os alunos aprendem com mais qualidade. Para 
tanto foi realizada uma pesquisa com abordagem 
qualitativa e quantitativa, em uma escola pública de 
ensino básico do município de Penedo/Al. Aborda a 
necessidade de construir uma escola onde a prática 
pedagógica seja estruturada de modo a atender as 
necessidades de todos, de forma igualitária e que 
favoreça o aprendizado dos alunos com deficiência. A 
fundamentação teórica se deu por meio de um estudo 
histórico da legislação brasileira sobre a educação 
inclusiva: um direito a ser conquistado. O direito à 
educação e inovações propostas por políticas 
educacionais e práticas escolares através de documentos 
legais nacionais e internacionais os quais norteiam os 
conceitos da Educação Inclusiva. Na coleta de dados foi 
utilizada entrevistas semiestruturadas. Os sujeitos da 
pesquisa foram profissionais que trabalhavam na escola 
onde uns tinham experiência e outros não com a inclusão 
de alunos com deficiência no ensino regular, sendo 
entrevistados a diretora, um membro da equipe 
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pedagógica, uma professora e uma funcionária de 
serviços gerais, a qual tem uma filha com deficiência 
matriculada na mesma escola. A conclusão da coleta de 
dados agregados em um projeto de pesquisa foram 
abordados a partir dos grupos salientados e ressaltaram 
para a peculiaridade que configura na prática do projeto 
inclusivo no ambiente de cada estabelecimento de ensino, 
buscando transformação e uma educação a qual incentive 
as potencialidades de seus educando e garanta o 
aprendizado atendendo a pluralidade dos alunos.  
 
Palavras-chave: Aprendizagem. Educação. Inclusão 
Escolar. Práticas Pedagógicas. 
 
ABSTRACT 
 
Esta investigación tiene como objetivo reflexionar sobre 
la educación inclusiva como un derecho a ser 
conquistado, en una búsqueda constante para el 
aprendizaje de la derecha. Esto es en el supuesto de que 
con los métodos de enseñanza apropiados los estudiantes 
aprenden con más calidad. Por tanto una investigación 
cualitativa y cuantitativo ,en una escuela pública de 
educación básica en la ciudad de Penedo / Al. Se dirige a 
la necesidad de construir una escuela en la práctica de la 
enseñanza está estructurado para satisfacer las 
necesidades de todos, por igual y que fomenta el 
aprendizaje de los estudiantes con discapacidades. El 
fundamento teórico fue a través de un estudio histórico 
de la legislación brasileña sobre la educación inclusiva: 
el derecho a ser ganado. El derecho a la educación y las 
innovaciones que tienen las políticas y prácticas 
educativas escolares a través de los documentos legales 
nacionales e internacionales que rigen los conceptos de 
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educación inclusiva. La recolección de datos se utilizó 
semiestruturadas. Os entrevistas sujetos de la 
investigación fueron los profesionales que trabajaban en 
la escuela donde algunos tenían experiencia y otra no con 
la inclusión de los estudiantes con discapacidad en la 
enseñanza general, que es entrevistado con el director, un 
miembro del personal docente, un maestro y un empleado 
de servicios generales, que tiene una hija con 
discapacidad matriculados en la misma conclusión 
escola. A agregados de recopilación de datos en un 
proyecto de investigación se han abordado a partir de los 
grupos resaltado y subrayado a la particularidad de que 
establece la práctica de diseño inclusivo el entorno de 
cada escuela, en busca de la transformación y una 
educación que fomenta el pleno potencial de su 
escolarización y garantizar el aprendizaje al servicio de 
la pluralidad de los estudiantes. 
 
Palabras clave: Aprendizaje. Educación. Inclusión 
Escolar. Prácticas Pedagógicas. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A presente pesquisa parte da minha trajetória de 

vida. Meu interesse se deu a partir de procurar entender 

o porquê de pessoas com deficiências não estarem 

inseridas totalmente no convívio social; tendo como base 

que essa inclusão que um direito a ser conquistado 

começa a partir da educação. 

Sabe-se que no decorrer da história da 

humanidade, os seres portadores de deficiência 

apresentaram uma vida caracterizada por rejeição, 

diferenciação e hostilidade, dessa forma provocando o 

isolamento, exclusão, a dependência das convicções que 

estabeleciam cada fase histórica vivenciada. Nessa 

circunstância, é notável que o indivíduo deficiente era 

visto como um problema e tratado de maneira desumana, 

sendo impedidos de aprender a viver em liberdade, de 

poder se expressar, de conviver em sociedade, pois 

sequer permitiram ter a oportunidade de sentir o 

significado de existir. Tais motivos foram o incentivo 

para que se realizasse o estudo em educação abordado 
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neste trabalho, propondo um melhor entendimento do 

sentido real do tema “Educação inclusiva: um direito a 

ser conquistado”. 

Nesse sentido, a questão principal é de que forma 

a escola está enfrentando os desafios da inclusão, sendo 

que a educação é um direito de todo cidadão com 

deficiência? 

Desdobram-se da questão central alguns 

questionamentos fundamentais que nortearam a 

pesquisa: 

a) Quais os direitos e os desafios da aprendizagem 

diante da educação inclusiva? 

b) Quais as políticas educacionais voltadas as 

práticas escolares em relação a inclusão de alunos com 

deficiência? 

c) Quais avanços encontrados na escola 

pesquisada, com relação ao direito a aprendizagem dos 

alunos com deficiência? 

O objetivo geral da pesquisa é possibilitar um 

melhor entendimento a respeito da Educação Inclusiva e 

os Desafios voltados ao direto a ser conquistado por 

pessoas com deficiência. Os objetivos específicos estão 

pautados em construir um panorama sobre o direito a 
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educação na legislação brasileira, identificar desafios em 

busca de respostas para a construção de uma escola onde 

a prática pedagógica seja estruturada de modo a atender 

as necessidades de todos, de forma igualitária, identificar 

através de questionários estruturados e entrevistas o grau 

de satisfação e envolvimento dos trabalhadores na escola 

pesquisada, que lidam com alunos deficientes, pontuar a 

visão dos trabalhadores em relação aos principais fatores 

de satisfação nesse tipo de trabalho, relacionar 

concepções teóricas com os dados resultantes da pesquisa 

de campo. Contudo, será discutido com os sujeitos da 

pesquisa o que vem sendo feito na escola campo de 

pesquisa e assim refletir como enfrentar os desafios 

encontrados. 

Sob a perspectiva da inclusão escolar e seus 

desafios no direito a ser conquistado, esta pesquisa tem 

como objetivo contribuir para uma reflexão em relação a 

educação inclusiva, visando a necessidade de inovações 

propostas por políticas educacionais e práticas escolares 

sendo instrumentos no processo. Assim como auxiliar no 

entendimento de que é importante a universalização da 

educação, ampliação do acesso e permanência nas 

escolas, qualidade no ensino, ações precisas ao 
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desenvolvimento do indivíduo como também o respeito 

e atendimento às diversidades, garantindo a inclusão de 

todos, independentemente de serem ou não deficientes, 

defendendo a inserção de conceitos mais justos em 

diversas áreas da sociedade, por ser o meio de igualdade 

social.  

Para que haja realmente a inclusão e para que a 

aprendizagem de todos os alunos na escola regular seja 

garantida, é preciso consolidar a formação dos 

educadores e construir uma boa rede de apoio entre 

discentes, docentes, gestores escolares, famílias e 

profissionais da área de saúde que respondem por 

indivíduos com Necessidades Educacionais Especiais, 

contudo, temos a legislação brasileira que se apresenta 

como defensora dos cidadãos com deficiência e abaixo 

apresentamos o que ela nos diz. 

Para contemplar as temáticas supracitadas, o 

presente trabalho organiza-se da seguinte forma: o 

primeiro capítulo engloba alguns itens com estimativas 

teóricas que irão pleitear as pesquisas feitas no desenrolar 

do trabalho. Destacam-se as linhas que o direito à 

educação foi conseguido ao longo dos anos, na 

sociedade. Considera-se de suma relevância para a 
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pesquisa uma reflexão a respeito do desenvolvimento 

histórico do direito à educação na sociedade e na forma 

regimental do nosso país, onde está o projeto ligado à 

educação inclusiva. 

O segundo capítulo aponta a educação inclusiva 

como um desafio do direito a aprendizagem. Um estudo 

sobre a função social da escola e também de que forma a 

gestão escolar contribui para a aprendizagem do aluno 

com deficiência. Uma crítica ao modelo atual tradicional 

e de que forma os Sistemas de Comunicação podem 

contribuir para a aprendizagem coletiva na escola, e para 

que tudo isso aconteça temos a preocupação com a 

formação docente. O Projeto Político-Pedagógico da 

escola é fundamental se elaborado de forma participativa. 

O terceiro capítulo, refere-se a escola pesquisada 

definida como Escola Y, apresentando a análise de 

Projeto Político Pedagógico e dados obtidos com os 

depoimentos de membros da respectiva equipe escolar 

referentes à inclusão de alunos com deficiência na rede 

de ensino. Uma análise de como vem acontecendo a 

inclusão no dia a dia da escola. 

Temos como proposta para os capítulos 4 e 5 um 

estudo apresentando os dados obtidos durante as 
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investigações, como também da análise e discussão dos 

resultados da pesquisa, além dos subsídios para a 

educação inclusiva com a finalidade de contribuir para as 

instituições que trabalham com a inclusão. Abaixo uma 

prévia das considerações finais. 

Nas considerações finais, acentuam alguns itens 

estabelecendo uma reflexão a partir da pesquisa feita, 

sobre educação inclusiva: um direito a ser conquistado. 
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2. O DIREITO À EDUCAÇÃO NA 
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

O Ministério da Educação- MEC foi criado em 

1931. Antes a educação era uma questão do Ministério da 

Justiça, no Departamento Nacional do Ensino. Dessa 

forma obteve uma grande conquista, pois, na 

Constituição de 1824, e na de 1891 não se abordava sobre 

a educação. 

A conquista alcançada pela sociedade brasileira 

em relação ao direito à educação atravessou muitas fases 

em nossas constituições até atingir o grau que lhe outorga 

o teor constitucional de 1988. 

A Constituição de 1988 é a mais vasta de todas no 

que diz respeito a educação, sendo discriminado em dez 

artigos específicos (arts. 205 a 214) e representado em 

quatro outros dispositivos (arts. 22, XXIV, 23, V, 30, VI, 

e arts. 60 e 61 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias – ADCT). A Carta trata da educação em seus 

diversos níveis e peculiaridades, tratando os mais 

variados temas. 
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Em concordância com a fase de construção 

política, a alma do texto é o de uma "Constituição 

Cidadã" que visa a inclusão do homem historicamente 

excluído do direito à educação, expressa no princípio da 

"igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola" (art. 206, I). 

Com a constituição foram garantidas aquisições, 

tais como: a educação como direito público subjetivo 

(art. 208, § 1º), o princípio da gestão democrática do 

ensino público (art. 206, VI), o dever do Estado em 

prover creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de 

idade (art. 208, IV), a oferta de ensino noturno regular 

(art. 208, VI), o ensino fundamental obrigatório e 

gratuito, inclusive aos que a ele não tiveram acesso em 

idade própria (art. 208, I), o atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiências (art. 208, 

III). 

A Constituição de 1988 zela a jurisdição privativa 

da União para "legislar sobre diretrizes e bases da 

educação nacional" (art. 22, XXIV) e dividida com os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios para 

"proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e 

à ciência" (art. 23, V). Aos municípios é conferida a 



15 

 
 

conservação, "com a cooperação técnica e financeira da 

União e do Estado, os programas de educação pré-escolar 

e de ensino fundamental" (art. 30, VI) e a instrução 

acentuada na determinação de sua atuação prioritária no 

ensino fundamental e pré-escolar (art. 211, § 2º). 

A declaração do Direito à Educação aparece no 

artigo 6º: “São direitos sociais a educação, [...] na forma 

desta Constituição”, onde pela primeira vez em nossa 

história Constitucional evidencia-se a declaração dos 

Direitos Sociais, ressaltando-se, com prioridade, a 

educação. 

O artigo que especifica o Direito à Educação é o 

208, elaborado nos seguintes termos: 

O dever do Estado para com a educação será 

efetivado mediante a garantia de:  

 
I - ensino fundamental, obrigatório e 
gratuito, inclusive para os que a ele 
não tiveram acesso na idade própria;  
II - progressiva extensão da 
obrigatoriedade e gratuidade ao 
ensino médio; 
 III - atendimento educacional 
especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na 
rede regular de ensino;  
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IV - atendimento em creche e pré-
escola às crianças de zero a seis anos 
de idade;  
V - acesso aos níveis mais elevados 
do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de 
cada um;  
VI - oferta de ensino noturno 
regular, adequada às condições do 
educando;  
VII - atendimento ao educando, no 
ensino fundamental, através de 
programas suplementares de 
material didático escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde. 
(BRASIL, CF/1988). 
 

Os mecanismos responsáveis a especificar e 

salientar a importância da declaração do Direito à 

Educação na Carta Magna são os três parágrafos do artigo 

208. 

O § 1º afirma que: “O acesso ao ensino 

fundamental é direito público subjetivo”. Esta 

constatação evita a briga jurídica, existente nas obras de 

críticos da Constituição de 1946, dado que o Direito à 

Educação estabelecia direito público subjetivo, 

independentemente não fosse descrito como tal na Lei 

Maior.  

Pontes de Miranda, nos seus comentários à 

CF/1946, afirma: “Quanto à estrutura do Direito à 
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Educação, no estado de fins múltiplos, ou ele é um direito 

público subjetivo, ou é ilusório” (1953, p. 151). 

O § 2º do artigo 208 afirma que: “[...] o não 

oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, 

ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da 

autoridade competente”. Isso implica dizer que há 

probabilidade de atribuir, total e individualmente, a 

autoridade responsável do oferecimento deste direito, e 

não somente ao Poder Público em geral. 

O § 3º do artigo 208 prescreve que: “compete ao 

Poder Público recensear os educandos no ensino 

fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais 

ou responsáveis, pela frequência à escola”. 

Com a ascensão da Constituição de 1988 houve a 

perspectiva ao direito à educação, como a formação de 

princípios, a estabilização de recursos orçamentários, a 

universalização da aquisição, destacando a imensa 

colaboração mencionada pelos teóricos que foi o 

estabelecimento de mecanismos suficientes para 

assegurar esses direitos. A partir da Magna Carta de 1988 

originou a Lei de Diretrizes e Bases da educação 

nacional, Lei nº 9.394, de 1996, que especificou as 
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medidas da Constituição e aprimorou o direito à 

educação.  

Assim como a Lei nº 8.069, de 1990, Estatuto da 

Criança e do Adolescente, várias vezes foi solicitada para 

garantir o direito à educação. Finalizando o 

estruturamento das questões relacionados à educação na 

Carta de 1988, compete citar a hipótese da lei para 

constituir o plano nacional de educação (art. 214), como 

também a atenção no trabalho do Poder Público em 

acabar com o analfabetismo e na universalização do 

ensino fundamental (ADCT, art. 60).  

O Plano Nacional de Educação (PNE), bastante 

abordado após a aprovação da Constituição de 1988 e da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

de 1996, foi avaliado pelo Congresso Nacional e aceito 

com vetos pelo Presidente da República, através da Lei 

n° 10.172, de 9 de janeiro de 2001.2. 

Desse modo, orienta-se o estudo exposto, 

procurando fundamento teórico para debater o conteúdo 

que o item a seguir, observou com o objetivo de 

escolarização de todos no processo regular de ensino, até 

aqueles sujeitos vistos com deficiência, isto é, um projeto 



19 

 
 

de uma educação onde há inclusão, tendo o direito a 

educação como uma questão de justiça. 

 
2.1 Direito à Educação: Uma Questão de Justiça  

 
Utilizando como referencial a preocupação entre 

igualdade e diferença na visão e realidade dos direitos 

humanos, a finalidade deste conteúdo é abordar os 

aspectos e as vinculações entre o direito à educação e a 

educação em direitos humanos. 

Atualmente, os direitos humanos compreendem 

valores ou direitos ligados à natureza do ser humano que 

lhe é peculiar, no entanto, as lutas e movimentos sociais 

determinaram a história e a vitória da humanidade. A 

partir do momento em que a cidadania se depara com 

novas situações, procura outros meios de trabalho, 

abrangendo novos espaços através das imensas 

modificações pelas quais passa o mundo nos dias de hoje. 

O direito à educação escolar é um desses espaços 

os quais não podem jamais serem extintos no contexto 

atual. O documento que rege o Direito Educacional é o 

conjunto de normas, princípios, leis e regulamentos que 

tratam sobre o vínculo entre alunos, professores, 

administradores, especialistas e técnicos, enquanto 
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comprometidos, direta ou indiretamente, no 

desenvolvimento do ensino e aprendizagem. É o conjunto 

de normas, de todas as competências tais como: Leis 

Federais, Estaduais e Municipais, Portarias e Regimentos 

que regulam as relações entre os envolvidos no 

desenvolvimento do ensino e aprendizagem 

(Constituição de 1988). 

Existem documentos de caráter internacional, 

assinados por países da Organização das Nações Unidas, 

que atestam e asseguram esse acesso a seus cidadãos. 

Como por exemplo, o art. XXVI da Declaração Universal 

dos Direitos do Homem, de 1948. Do mesmo conteúdo 

abrange a Convenção Relativa à Luta contra a 

Discriminação no Campo do Ensino, de 1960, e o art. 13 

do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais, de 1966. 

A Educação como Direito Social na Constituição 

Federal diz no seu Art. 6º, que são direitos sociais: a 

educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, 

a assistência aos desamparados. No Art. 205: A 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da 
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sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

A existência de um direito, seja em sentido forte 

ou fraco, implica sempre a existência de um sistema 

normativo, onde por “existência” devem entender-se 

tanto o mero fator exterior de um direito histórico ou 

vigente quanto o reconhecimento de um conjunto de 

normas como guia da própria ação. A figura do direito 

tem como correlato a figura da obrigação. (Bobbio 1992, 

p. 79-80). 

Deve-se salientar que há outras reivindicações 

estabelecidas nos dias de hoje tais como: a dignidade do 

ser humano, a igualdade de direitos, a resistência contra 

a discriminação, o valor da solidariedade e a capacidade 

de experimentar diversos meios de inclusão não somente 

política como cultural na sociedade. 

De acordo com essas finalidades que a relevância 

da lei não é mencionada e reconhecida como um meio 

simples ou automático de execução de direitos sociais. 

Ela norteia o crescimento composto pelos cidadãos em 

todos os países. Sua relevância brota do caráter 

divergente que a norteia, nela sempre encontra uma 
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perspectiva de luta. Luta pela adesão da democracia, por 

cumprimentos efetivos, pelo ideal de justiça. Todo 

progresso da educação escolar além do ensino primário 

foi resultado de lutas chefiadas por pensamentos 

progressistas numa sociedade a qual clama por justiça. 

Depois da Segunda Guerra Mundial, a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem caracterizou-se como 

documento que conduz os seres humanos passar a ter 

discernimento e a lutar em defesa de seus ideais, 

desconsiderando aspectos divergentes. Estabeleceram-se 

os direitos já conquistados e cresceu-se ainda mais com 

os direitos sociais que se integraram às ordens judiciais 

dos estados por meio da união desses aos vários acordos 

internacionais que se evidenciaram à Declaração 

Universal dos Direitos Humanos - DUDH. 

Atualmente, expandiu a relevância da lei entre os 

educadores, pois, como pessoas, perceberam que ela é o 

meio o qual possibilita a luta pois através dela gera-se 

condições favoráveis não apenas para a democratização 

da educação, assim como para a socialização de 

indivíduos onde seja notório uma posição de igualdade. 

Para Norberto Bobbio (1992), no meio das 

contradições e das graves questões que atravessam o 
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nosso tempo, a preocupação pelo reconhecimento dos 

direitos humanos constitui um sinal positivo na busca da 

construção de sociedades humanas e democráticas. 

Referindo-se à ligação entre direito à educação e 

educação em direitos humanos, num primeiro instante, as 

considerações neste contexto aconteceu de modo 

independente. Porém, foram se unindo gradativamente e 

admitiu uma concepção que examina a educação em 

direitos humanos como um constituinte do direito à 

educação e objeto indispensável da qualidade da 

educação que almejamos desenvolver.  

Dessa forma, estas duas ideias se entrelaçam na 

procura de edificar uma educação envolvida com a 

formação de elementos de direito e a consolidação da 

democracia, da justiça e da constatação da diferença na 

sociedade brasileira. A idealização de uma cultura dos 

direitos humanos em diferentes atribuições da sociedade 

estabelece sua base principal. Todavia, se no projeto 

conceitual esta conexão foi sendo adquirida, ainda é 

ainda instável na esfera das políticas públicas, da 

composição de educadores e das práticas pedagógicas. 

O direito à educação dá-se a admissão de que o 

conhecimento sistemático é mais do que uma importante 
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riqueza de culturas. Como elemento da riqueza de 

culturas, o indivíduo faz-se apto de se investir de 

exemplos intelectuais e instrutivos pelos quais tem 

maiores oportunidades de fazer parte da trajetória de sua 

sociedade e contribuir na sua mudança. 

Dessa forma, a educação como direito e sua 

execução em práticas sociais se transformam em objetos 

que possibilitam a diminuição das desigualdades e das 

discriminações, proporcionando uma proximidade da 

sociedade. 

A educação em direitos humanos tem evoluído de 

forma desigual nos diversos países da América Latina, 

expondo algumas histórias, sempre profundamente 

ligadas às ações político-sociais vivenciadas nas variadas 

situações. 

A Resolução do Conselho Nacional de 

Educação/Conselho Pleno estabelece as Diretrizes 

Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (EDH), 

com a finalidade de promover a educação para a mudança 

e a transformação social, fundamentando-se nos 

seguintes princípios: 

 

 I - dignidade humana; 



25 

 
 

 II - igualdade de direitos;  

 III- reconhecimento e valorização das diferenças e das 

diversidades; 

 IV - laicidade do Estado; 

 V - democracia na educação;  

 VI - transversalidade, vivência e globalidade;  

 VII-sustentabilidade socioambiental (CNE/CP n.º 1 de 30 de 

maio de 2012). 

 
Sendo assim, comprova-se a escolha do governo 

brasileiro pela declaração da necessidade de discutir 

sobre os direitos da igualdade e da diferença no quesito 

de medidas educativas a respeito dos direitos humanos. 

Para Fischmann (2009) a educação pode auxiliar, 

por intermédio das pesquisas e práticas realizadas, o 

indivíduo a conscientizar-se do direito a ter direitos, 

defende a ideia de que esse conhecimento de seus direitos 

só se realiza se for associado ao direito à educação. 

Para um melhor entendimento sobre a evolução 

dos direitos humanos na sociedade atual e sua relação 

com o direito à educação elaborou-se o item a seguir, no 

qual estabeleceu a continuidade das concepções de vários 

autores, através de algumas citações, buscando compor 
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numa constante coerência que em seu conteúdo 

instrutivo. 

 
2.2. Educação Como um Direito Humano  

 
Abordar a educação como um direito humano não 

se refere à classe social do educando, assim como a 

condição cultural ou racial do ser humano. É de suma 

importância que todo indivíduo cumpra e conheça os seus 

direitos.  

Além de sua relevância como direito humano que 

proporciona o indivíduo a evoluir e continuar a adquirir 

conhecimentos ao decorrer de sua existência, a educação 

é um bem comum a proporção que oferece condições de 

abertura a outros direitos. Consequentemente, a educação 

é um direito fundamental, pois, o indivíduo que atravessa 

por um procedimento educacional eficaz e competente 

reivindica e cumpre de modo mais sensato todos os 

outros direitos que lhe pertencem. 

A Educação em Direitos Humanos é, sobretudo, 

o estruturamento do conhecimento no que diz respeito à 

dignidade humana por meio da ascensão e da experiência 

dos valores da soberania, da igualdade, da justiça. Logo, 

o estruturamento deste conhecimento indica a formação, 



27 

 
 

motivação, divisão e o fortalecimento das concepções, 

culturas, condutas, práticas e do papel que resultam dos 

princípios básicos mencionados, onde tais princípios 

devem ser desempenhados. 

Os direitos humanos são intrínsecos e universais, 

uma vez que estão totalmente associados à natureza 

humana, não estando relacionado a nenhuma postura 

regulamentária, correspondente a todos; sendo únicos e 

suficientes. Contudo, não são separáveis, admitindo 

somente os direitos que são peculiares, ou unicamente os 

sociais, ou apenas os de proteção ambiental. 

Ao nos referir em educação em direitos humanos 

referimos em educação para a cidadania. É necessário 

compreender que as duas concepções estão interligadas, 

porém, não são de sentido semelhante. Os planejamentos 

oficiais, do Ministério da Educação às Secretarias 

Municipais e Estaduais garantem que sua principal 

finalidade é a educação para a cidadania. Contudo, o 

ponto de vista e os conhecimentos são distintos. É usual 

o conceito de educação para cidadania ser considerado 

como educação moral e cívica. Isso significa cultivar a 

nação, sua linguagem e marcos importantes, do mesmo 

modo que promove o patriotismo. 
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A educação brasileira, como direito público 

subjetivo, teve seus objetivos estabelecidos na 

Constituição Federal de 1988 como “o pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho” 

(BRASIL, 1988, art. 205º). 

A inclusão da educação em direitos humanos na 

legislação educacional é discriminada na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9.394/96), que 

prescreve, para todos os níveis de instrução, a elaboração 

ética e a elaboração para a cidadania por meio da “difusão 

de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos 

e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à 

ordem democrática” (BRASIL, 1996, art. 27, inc. I). 

O Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos (PNEDH) determina um conjunto de princípios 

e diretrizes que conduzem a transversalidade dos 

programas e projetos de promoção e defesa dos direitos 

humanos nas políticas públicas do poder executivo 

(BRASIL, 2009a, p. 26), integrando em sua competência 

todos os recursos e esforços delegados, nacionais e 

internacionais, para a consolidação de uma cultura dos 

direitos humanos no Brasil5 (BRASIL, 2009a, 67-76). 
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Com a finalidade de introduzir a cultura dos 

direitos humanos nos diversos contextos educacionais, o 

PNEDH salienta a importância de promover a inclusão 

dos conteúdos relativos à educação em direitos humanos 

“[...] nos processos de formação inicial e continuada dos 

trabalhadores em educação nas redes de ensino” 

(BRASIL, 2009a, p. 33), como condição para inclusão da 

transversalidade deste tópico no exercício da docência. 

Interpretando que a educação em direitos 

humanos não se embasa em apenas emitir conhecimento, 

mas em proporcionar uma educação envolvida com a 

construção de uma sociedade efetivamente democrática, 

afirma Candau que: 

 

[...] Em geral, uma reflexão sobre em que 
consiste a educação referida a esta temática se dá 
por óbvio ou, na prática, a educação fica reduzida 
à transmissão de conhecimentos atualizados 
sobre os Direitos Humanos. Não se problematiza, 
nem se articula adequadamente a questão dos 
Direitos Humanos com as diferentes concepções 
pedagógicas, procurando-se enfatizar aquelas 
que melhor sintonizariam com a perspectiva dos 
Direitos Humanos que se quer promover. [...] 
(CANDAU, 2008, p. 288). 
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É conhecido a dificuldade em torno das normas 

educativas em direitos humanos, quando se relaciona a 

formação de um projeto de sociedade fundamentada no 

princípio da igualdade de direitos. Nessa perspectiva, os 

desafios que os educadores encaram são evidentes. 

Nesse contexto, um programa de direitos 

humanos inseridos na escola auxilia no questionamento e 

desafios das suas ações contraditórias e divergentes no 

seu dia a dia. 

Como discutido no item acima, a educação, 

consolidada como direito humano, passa a reivindicar, 

sob o aspecto jurídico, uma forma de impor, o que é 

preciso para a consolidação de uma medida como direito 

de um indivíduo receptor. No entanto, como instrui Cury 

(2002, p. 2) “é preciso considerar que a inscrição de um 

direito no código legal de um país não acontece da noite 

para o dia”; em função disso, e para melhor 

complementar a idealização do reconhecimento desse 

direito no processo normativo nacional, é que se 

desenvolveu o conteúdo que decorre. 
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2.3 Educação e Desigualdade Social 
 

Vários estudiosos tais como Aristóteles, Jean-

Jacques Rousseau e Émile Durkheim abordam sobre a 

educação em diversos aspectos como forma de traduzir a 

realidade da sociedade a qual vivemos. Significa o meio 

crucial que o homem tem para desenvolver sua 

capacidade humana de aprendizagem, de modificar o 

ambiente que vive, assim como estruturar-se em 

sociedade através da educação. 

Na concepção de Almeida (2008), de fato a 

educação tem ocupado um lugar central no âmbito das 

lutas sociais voltadas para a superação da sociedade do 

capital e das formas de opressão que lhes são 

características, assim como na agenda intelectual e 

política de um leque bastante amplo de educadores e 

cientistas sociais. 
Pode-se dizer que a atividade escolar direta ou 

indiretamente atua de acordo com restrições históricas, 

políticas e sociais as quais causam diversos conceitos 

culturais de modo a influenciar no conhecimento, na 

educação e na aprendizagem. 
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Dessa forma prejudicando a legislação a qual geri 

a educação tendo como base a educação para o 

funcionamento pleno os direitos e deveres dos cidadãos. 

Sendo assim, é importante que o Poder Público, 

por meio da legislação, estabeleça normas as quais se 

destinem ao progresso do sistema educativo, assegurando 

não somente aprendizagem com também a utilização do 

conhecimento conquistado no decorrer do dia a dia. 

De acordo com as origens etimológicas a 

expressão educação está associada ao 'educar' que vem 

do latim educar por sua vez relacionado a educare, verbo 

composto do prefixo ex (fora) + ducere (conduzir, levar), 

e significa literalmente 'conduzir para fora', ou seja, 

preparar o indivíduo para o mundo. É importante ver que 

o termo 'educação' em português possui uma conotação 

não encontrada na palavra education do inglês. Enquanto 

que em português a palavra pode ser associada ao sentido 

de boas maneiras, principalmente no adjetivo 'educado', 

em inglês educated refere-se unicamente ao grau de 

instrução formal. 

 
"Educação é o caminho pelo qual homens e 
mulheres podem chegar a tornar-se conscientes 
de si próprios, de sua forma de atuar e de pensar, 
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quando desenvolvem todas as suas capacidades 
considerando não apenas eles mesmos, mas 
também as necessidades dos demais" (FREIRE. 
p.40). 

 
Na mesma perspectiva Gadotti (2000, p.9) afirma 

que o educador é um mediador do conhecimento, diante 

do aluno que é o sujeito da sua própria formação. Ele 

precisa construir conhecimento a partir do que faz, e para 

isso, também precisa ser curioso, buscar sentido para o 

que faz e apontar novos sentidos para o que fazer dos seus 

alunos. 

O mesmo autor atesta que, os educadores, num 

ponto de vista liberal, não apenas modificam o 

conhecimento em aprendizagem, como também, educa 

pessoas. Eles constituem um caminho de fundamentos 

objetivando uma vida mais digna para todo ser humano. 

Entretanto, educar vai mais além, é ajudar o indivíduo a 

se autoconhecer, conquistando o conhecimento para se 

encaminhar no sistema educativo, e assim, para um 

convívio satisfatório em sociedade. 

Interpretando, dessa forma, a educação como 

meio de formação do homem, Gadotti (2002, p. 12) 

acredita que “a educação enquanto prática fundamental 

da existência histórico-cultural dos homens precisa ser 
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pensada, ou melhor, precisa continuar sendo pensada, 

pois ela ou já é ou foi antes.” 

Contudo, a educação escolar é uma necessidade, 

em nosso modelo de sociedade, porque não há nível de 

vida em que dela não precisemos, logo, a sua função é em 

primeira a de nos permitir viver eficientemente em nosso 

nível de vida e, somente em segundo lugar a de nos 

permitir atingir um novo nível, se a nossa capacidade 

assim o permitir (TEIXEIRA, 1976). 

No mesmo contexto, verifica-se que o 

compromisso da educação com a sociedade é de 

modificar o meio, pois por intermédio dela, o homem 

pode desempenhar de forma mais democrática seu papel 

na sociedade.  

De acordo com Saviani (2008, p.22), a educação 
é: 

 
“O ato de produzir, direta e intencionalmente, em 
cada indivíduo, a humanidade que é produzida 
histórica e coletivamente pelo conjunto dos 
homens”, o social agindo no indivíduo, o 
indivíduo é construído socialmente, o que 
interessa para a educação é o “saber objetivo 
historicamente produzido”. 

 
Depois de analisar as concepções desses 

escritores, é notório, que a educação compreende 
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parâmetros sociais, políticos, culturais, e de valores os 

quais estabelecem a posição do homem através das 

medidas educativas no âmbito social. A educação passa 

por um processo evolutivo o qual não acontece sozinho, 

juntamente vem o processo de atuação do governo no 

setor educacional assim como dos profissionais da 

educação, transformando sua maneira de trabalho no 

campo das organizações escolares objetivando cumprir 

as exigências sociais. 

De acordo com os problemas sociais, políticos e 

culturais, que a educação desencadeia faz-se necessário 

refletir sobre os métodos educacionais que são 

elaborados e executados pelos educadores, visando que a 

educação é a ferramenta importante para a formação do 

indivíduo como cidadão. 

Com base nessa concepção, no item a seguir, faz-

se um estudo sobre o avanço da educação inclusiva no 

Brasil e em que ela proporciona um avanço para a 

igualdade social. 

 
2.4 Avanços da Educação Inclusiva no Brasil 
 

A educação inclusiva trata de um processo em que 

haja participação de todos os estudantes nos 
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estabelecimentos de ensino; reestruturando a cultura, a 

prática e as políticas vivenciadas nas escolas de modo 

que estas respondam à diversidade dos alunos. 

Respeitando o ser e suas singularidades objetivando o 

crescimento, a satisfação pessoal e a inserção social de 

todos. 

Para a educadora Maria Teresa Mantoan, uma das 

maiores defensoras da educação inclusiva no Brasil, 

inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças. 

Esse é o primeiro passo para construir uma sociedade 

mais justa. 
Segundo Morin (1989), (apud Zimmermann e 

Strieder, 2010) é preciso “proteger o desvio” apesar das 

forças institucionais para reproduzir as “padronizações”. 

Importa tolerar e favorecer os desvios para criar espaços 

de discussão. 

Os autores mencionados acima apontam que a 

escola inclusiva não faz distinção entre os seres humanos, 

no entanto, a comodidade nos faz viver num mundo de 

padronizações, pois ela foi e continua sendo um espaço 

que promove a construção de conhecimentos com pouco 

significado, formalizado, pronto, sem relação e sentido 
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com a vida dos seres humanos que lá estão, sejam alunos 

ou docentes. 

Verifica-se que a inclusão de estudantes com 

deficiência no sistema regular de ensino é baseada na 

perspectiva de educação para todos,pois, ao serem feitas 

adaptações pedagógicas para um aluno que tenha algum 

tipo de deficiência,leva-se em consideração diferentes 

formas de aprender e de ensinar. 

A inclusão possibilita aos que são discriminados 

que ocupem por direito seu espaço na sociedade. A 

grande conquista é viver a experiência da diferença. 

Para Staimback e Staimback (1999), o educador 

pode desempenhar um importante papel na percepção 

dos alunos de que esses têm potencialidades e limitações 

diferentes. Sugerem propostas de atividades em que os 

alunos sejam estimulados sobre suas habilidades e 

identificadas suas limitações. 

Conforme os dois autores: 

 

Gerando respostas dessa maneira, os alunos e o 
professor podem ver que todos têm aptidões e 
habilidades e que todos precisam de ajuda em 
algumas áreas. Karen pode ser ótima em leitura, 
mas pode precisar de ajuda nas brincadeiras no 
playground. Carmen pode ter dificuldade em 
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matemática, mas é ótima para lembrar-se de 
coisas e organizar pessoas e atividades. As salas 
de aula podem tornar-se comunidades de apoio 
mútuo se os professores promoverem o respeito 
pelas diferenças e proporcionarem oportunidades 
diversificadas para os alunos enxergarem uns aos 
outros de muitas maneiras. (STAIMBACK; 
STAIMBACK, 1999, p. 299). 

 
Assim, o ensino inclusivo não deve ser 

confundido com educação especial embora o contemple. 

Entretanto, a educação especial por muito tempo 

restringiu-se a um ensino paralelo e aos poucos vem 

redimensionando seu papel. 

A educação especial se organizou usualmente 

como um apoio educacional especializado representativo 

ao ensino comum, expondo algumas percepções, 

nomenclaturas e modalidades que levaram à formação de 

instituições especializadas, escolas especiais e classes 

especiais. Essa organização, baseada na concepção de 

normalidade/anormalidade, define maneiras de 

atendimento clínico-terapêuticos vigorosamente 

abordados nas avaliações psicométricas que, por meio de 

análises, determinam as normas escolares para os alunos 

com algum tipo de limitação. 
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Durante muitos anos conservou a concepção de 

que a educação especial, elaborada de modo paralelo à 

educação comum, seria o modo mais conveniente para o 

atendimento de alunos que manifestam deficiência ou 

que não se adaptassem à condição rigorosa das 

instituições escolares. 

Esse conceito originou impacto constante na 

história da educação especial, causando mecanismos que 

evidenciam as questões associadas à deficiência, em 

comparação a seu aspecto pedagógico. O crescimento de 

estudos na área da educação e dos direitos humanos vêm 

mudando as opiniões, as leis, os modos educativos e de 

gestão, mostrando a necessidade de proporcionar uma 

reorganização das instituições escolares de ensino regular 

e da educação especial. Sendo assim, para O’Brien 

(1992, 1993, 1994, apud STAIMBACK; STAIMBACK, 

1999, p. 53):  

 

Entre os benefícios que os alunos das escolas 
inclusivas, desde a educação infantil até o ensino 
médio, comumente relatam estão a descoberta de 
pontos em comum com pessoas que 
superficialmente parecem e agem de maneira 
muito diferente; ter orgulho em ajudar alguém a 
conseguir ganhos importantes, aparentemente 
impossíveis; ter oportunidade de cuidar de outras 
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pessoas; agir consistentemente baseados em 
valores importantes, como a promoção da 
igualdade, a superação da segregação ou a defesa 
de alguém que é tratado injustamente; 
desenvolver habilidades cooperativas na 
resolução dos problemas, na comunicação, na 
instrução e na prestação de ajuda pessoal; 
aprender diretamente sobre coisas difíceis, 
incluindo a superação do medo das diferenças; 
resolver problemas de relacionamento ocorridos 
em aula; lidar com comportamento difícil, 
violento ou auto destruidor; lidar com os efeitos 
de questões familiares no coleguismo; enfrentar e 
apoiar um no outro durante enfermidades graves 
ou morte de alguém de sua própria idade. 

 
Uma vez que a educação inclusiva sugere o 

diálogo para a promoção de mudanças culturais e 

estruturais na escola, a elaboração do Projeto Político-

Pedagógico, numa perspectiva inclusiva deve constar de 

novos paradigmas em busca do exercício da cidadania 

plena de todos os nossos alunos, como sugere Carvalho 

(2006, p. 23-26). 

A Constituição brasileira garante desde 1988 o 

acesso de todos ao Ensino Fundamental, sendo que 

alunos com necessidades especiais devem receber 

atendimento especializado preferencialmente na escola, 

que não substitui o ensino regular. Há outra questão, um 

movimento de resistência que tenta impedir a inclusão de 
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caminhar: a força corporativa de instituições 

especializadas. É comum acreditar que o melhor é 

excluir, manter as crianças em escolas especiais, que dão 

ensino adaptado. 

O Ministério Público fiscaliza, geralmente com 

base em denúncias, para garantir o cumprimento da lei. 

O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de 

Educação Especial, atualmente não tem como 

preocupação punir, mas levar as escolas a entender o seu 

papel e a lei e a agir para colocar tudo isso em prática. 

 
Tabela 1– Matrículas na Educação Especial, por 
etapa/modalidade da Educação Básica – Brasil – 2011. 

Etapa/modalidade Escolas 

Comuns 

Escolas e 

Classes 

Especiais 

Total 

Educação Infantil  39.367  23.750  63.117  

Ensino 

Fundamental  

437.132  131.836  568.968  

Ensino Médio  33.138  1.140  34.278  

EJA 47.425 36.359 83.784 

Educação 

Profissional 

1.361 797 2.158 

Total  558.423 193.882 752.305 

Fonte: Brasil, 2011a. 
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No tocante atribuido a inclusão de alunos de 4 a 

17 anos,público alvo da educação especial, em escolas ou 

classes comuns do ensino regular, o Censo da Educação 

Básica de 2011, o gráfico 1 comprova que a inclusão 

entre os anos de 1998 e 2010 teve uma escala de 13% a 

68,9%, entretanto o atendimento em escolas 

especializadas decaiu de 87% para 31,1%. As escolas 

inclusivas são predominantemente públicas, enquanto 

que o atendimento em escolas ou classes 

exclusivas/especiais é feito em sua maioria por 

instituições privadas. 

 
Gráfico 1 – Educação Especial: evolução da política de 
inclusão nas classes comuns do ensino regular. Evolução da 
política de inclusão nas classes comuns do ensino regular. 

Fonte: Brasil, 2011a 
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3. EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DESAFIOS DO 
DIREITO A APRENDIZAGEM 

 

 

Inicialmente este trabalho tem o objetivo de 

estabelecer algumas concepções a respeito do que seja 

incluir, os quais conduziram a pesquisa, e, compõem a 

sequência que direciona as informações da pesquisa feita. 

Essas concepções foram coletadas com base em estudos 

e debates que pesquisadores aprimoraram em relação ao 

assunto e que dão contribuição para melhor entender o 

significado da expressão incluir e o que é educação 

inclusiva. 

A desigualdade social é algo real, e, com a 

preocupação em diminuí-la; vem sendo debatida em 

volta da educação a qual leva a inclusão, motivando uma 

visão interdisciplinar em relação ao assunto. De tal forma 

originou-se um crescimento no que diz respeito aos 

estudos referentes ao assunto na pauta das análises e 

projetos científicos.  
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Acerca do tema de relevância da pesquisa, no 

campo da educação, que foi elaborada uma rápida 

sondagem onde é notório que a inclusão e a educação 

inclusiva e seus desafios na aprendizagem é um assunto 

preocupante onde diferentes aspectos são discutidos 

estimulando uma maior atenção no setor educacional. 

Porém, estudos referentes a Educação Inclusiva 

ainda não são suficientes para as atuais dificuldades 

encontradas na área da educação. Esta questão compõe a 

orientação deste trabalho. Entre os estudos realizados 

constatam-se duas análises as quais se associam do 

estudo aqui exposto. São análises feitas por Carvalho 

(2005) e Mantoan (2005). 

 
A análise realizada por Carvalho (2005) 
averiguou a diversidade de aprendizes e seu 
direito à equidade. Retratando sobre as 
oportunidades, o direito de aprender a aprender, 
aprender a fazer, aprender a ser, aprender a 
conviver proporcionadas às pessoas com ou sem 
algum tipo de deficiência. 

 

Na mesma vertente, a análise realizada por Mantoan 

(2005) mostra que com a inclusão professores e alunos 

aprendem uma lição que a vida dificilmente ensina; respeitar 

as diferenças, o primeiro passo pra uma sociedade mais justa. 

Evidenciando que o respeito, a solidariedade e a tolerância são 
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atitudes significativas, onde todo ser humano será igual 

perante a lei. 

Essas e outras análises discutiram os pontos de vista 

que compreendem as dificuldades enfrentadas em relação a 

inclusão. Da forma que é usada, a expressão incluir pode ser 

vista de diferentes pontos como esclarece Morin (2004, p. 11), 

que uma educação só pode ser viável se for uma educação 

integral do ser humano. Uma educação que se dirige à 

totalidade aberta do ser humano e não apenas a um de seus 

componentes. Morin ainda explica que a educação deve 

contribuir, não somente para a tomada de consciência de nossa 

Terra Pátria, mas também permitir que esta consciência se 

traduza em vontade de realizar a cidadania terrena. 

Tais reflexões sobre a inclusão mediaram várias áreas 

da sociedade tomadas pela proporção da exclusão, onde é mais 

visível em comunidades carentes, devido as desigualdades 

sociais, o que faz admitir os pensamentos de Soares (2004) e 

Tonet( 2005),que a necessidade de se apropriar da atividade 

intelectual e das técnicas refinadas de produção passou a 

compor o rol da divisão social do trabalho e, neste sentido, a 

classe dominante passou a compreender a Educação como 

elemento fundamental para a manutenção da desigualdade 

social, uma vez que os conhecimentos científicos e 

tecnológicos passaram a ser compreendidos como, cada vez 

mais necessários para o desenvolvimento do sistema 
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produtivo. Sendo assim, acredita-se que o termo inclusão, é de 

fato uma questão de mudanças no setor econômico, social, 

político e ideológico da sociedade. 

A origem da inclusão estabelece-se na ação em 

combater a exclusão, o que tem gerado conflitos na sociedade 

contemporânea, com as evidências de ações excludentes. 

A inclusão ocorreu em junho de 1994, com a 

Declaração da Salamanca Espanha, realizado pela UNESCO 

na Conferência Mundial Sobre Necessidades Educativas 

Especiais: Acesso e Qualidade, assinado por 92 países, que 

tem como princípio fundamental: "todos os alunos devem 

aprender juntos, sempre que possível, independente das 

dificuldades e diferenças que apresentem". 

A inserção ocorre através do crescimento iterativo em 

que sociedade e alunos com algum tipo de limitação se 

reconhecem, adaptam-se e desenvolvem-se, assegurando os 

compromissos estabelecidos no direito de cidadania plena para 

todos. Contudo, o sistema inclusivo pode expressar uma 

verdadeira mudança educacional a qual origina a descoberta 

de uma escola eficiente, diferente, solidárias e democráticas 

em que a diversidade conduz a vencer o limite da integração e 

assim obter a inclusão. 

O tema da inclusão social aqui no Brasil vem 

orientando a elaboração de políticas pública e de leis que 

visam criar programas e serviços especializados no 
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atendimento de pessoas Portadoras de Necessidades Especiais 

(PNEES) nos últimos 50 anos. 

Metodologias são discutidas com o objetivo de 

diferenciar o ensino com propostas específicas de 

aprendizagem para o aluno portador de algum tipo de 

deficiência. Este projeto tem como motivação a desigualdade 

entre os alunos e a relação à pluralidade. No entanto, uma 

proposta individualizada, nesse contexto, pode contribuir 

ainda mais para que haja exclusão. Considerando que a 

pluralidade não quer dizer que se tenha que estabelecer uma 

programação individual relacionada a alguns alunos. Se 

existir, tais alunos se encontrarão à margem do grupo, visto 

que a reciprocidade gerada em uma sala de aula é realizada em 

volta dos instrumentos de aprendizagem. É de suma 

importância as flexibilizações no que diz respeito a inclusão 

educativa.  

Páez (2001), aponta que atender à diversidade é 

atender as crianças com deficiências, mas também todas as 

outras diversidades que aparecem cotidianamente na 

comunidade. 

Outro autor que trata o assunto é Figueira, (1995, 

p.32), que afirma: 

 

"palavras são expressões verbais de imagens 
construídas pela mente. Às vezes, o uso de certos 
termos, muito difundidos e aparentemente 
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inocentes, reforça preconceitos. Além dessas 
falas, temos observado, o medo da mudança com 
a certeza do fracasso e medo da diferença onde se 
sentem ameaçados, os que provocam 
afastamento, o estigma e consequentemente o 
preconceito. O professor desconhece quem é este 
sujeito, suas possibilidades, seus desejos, suas 
dificuldades e limitações". 

 
Sassaki (1999, p.41) vai ao encontro dos escritos 

de Mantoam (1997) quando defende inclusão social 

como processo bilateral no qual as pessoas, ainda 

excluídas, e a sociedade, buscam, em parceria, 

equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a 

equiparação de oportunidades para todos que, portanto, 

beneficiaram-se dessa convivência na diversidade. Para 

Mantoam (1997, p.117), a inclusão escolar é 

incondicional e, portanto, não admite qualquer tipo de 

segregação. Esta opção de inserção tem como meta 

principal não deixar nenhum aluno no exterior do ensino 

regular, desde o início da escolarização, e questiona o 

papel do meio do social no processo interativo de 

produção das incapacidades, porque o deficiente mental 

tem o direito de se desenvolver como as demais pessoas, 

em ambientes que não discriminam, mas valorizam as 

diferenças. 
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Sendo assim, para que haja realmente a inclusão, 

é preciso reprovar, contestar e solucionar o que provoca 

a exclusão na sociedade. 

 Inclusão e exclusão não são polos opostos, compõem a 

dinâmica da sociedade globalizada onde a fluidez das 

margens não permite as demarcações rígidas produzindo 

o entre lugar (BHABHA, 1998), no qual podemos pensar 

em inclusão-excludente ou exclusão-includente. 

Na mesma vertente desses raciocínios se 

posiciona Rodrigues (2006, p. 38). 

 
Conhecer as diferenças sim, mas para promover 
a inclusão e não para justificar a segregação. 
Conhecer as diferenças mais comuns que são 
certamente as mais numerosas. Enfim, não dar a 
conhecer a diferença realçando a “patologia” 
psicológica ou pedagógica que contribuam para 
que o futuro professor possua um esboço de 
entendimento que lhe permita iniciar seu 
processo de pesquisa sobre as melhores 
estratégias para que esse aluno se integre e 
aprenda na escola. 
 

A educação inclusiva tem como grande desafio 

promover a aprendizagem de todos os alunos e lhes 

proporcionar uma trajetória de sucesso. Pois, todas as 

pessoas são capazes de aprender e os métodos 

educativos, as formas de ensino e os conteúdos devem ser 
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elaborados a partir de infinitas possibilidades de aprender 

juntamente com políticas sociais as quais assegurem a 

inclusão. 

No entanto, no Brasil, essas políticas sociais 

desenvolveram-se em um “contexto de muita 

contradição, marcado pela desigualdade no acesso e na 

extensão, e pelo caráter fragmentário, setorial e 

emergencial na sua execução” vindo a ter uma ampliação 

mais universal apenas através da Constituição de 1988 

(OLIVEIRA; DUARTE, 2005, p. 283). 

A educação é fundamental no contexto das 

políticas sociais, provindo de uma natureza de oposição, 

á proporção que detêm um cunho coletivo por se 

empenhar no desenvolvimento de todos, da mesma 

forma, evidencia seu auxílio em busca da possibilidade 

de estabilidade das comunidades mais atingidas.  

Por um lado, a exclusão social no Brasil mantem-

se difundida, nota-se a exclusão em regiões geográficas 

menos evoluídas, com a baixa escolaridade, com a 

pobreza, com a desigualdade de economia; por outro 

lado, observa-se a exclusão social estendida nas grandes 

metrópoles, através do alto índice de desemprego, da 
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falta de visão por parte dos cidadãos com escolaridade e 

do aumento da violência.  

É preciso destacar que além desses fatores 

econômicos as peculiaridades da cultura do povo 

brasileiro as quais dominam, as diferenças sejam raciais, 

de classe social, dentre outras, impedindo o avanço 

social. 

A desigualdade está vinculada com o grau 

educacional, levando em consideração o que motiva e o 

que resulta, associando-se a um posicionamento 

governamental. 

Ao justificar o conceito de inclusão por educação, 

de um modo separado dos níveis sociais os quais causam 

a exclusão, estaríamos atribuindo a própria sociedade por 

suas derrotas, impossibilitando a discussão em relação 

aos métodos de construção das camadas sociais. Métodos 

e políticas que transformam a existência da exclusão, 

relacionados às formas de diminuição das desigualdades 

na educação, é uma maneira de melhorar o conflito no 

que diz respeito a exclusão. 

Na área da educação, o objetivo da igualdade de 

oportunidades é promover um crescimento digno. Porém, 

a concepção de igualdade só é provável conforme a classe 
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excluída tenha alcance aos sistemas da sociedade como 

um todo. 

Fazendo uma análise sobre a educação, é notório 

que a educação tem que expandir muito além de classes 

privilegiadas, alcançando a classe excludente. 

Segundo Garcia (2004b), as chamadas “minorias” 

ou “grupos excluídos” são na verdade numericamente a 

maior parte da população mundial, fato que tem 

justificado a premência de políticas sociais de inclusão. 

Acredita-se que a baixa escolarização é o fator 

principal da pobreza. Porém, como comprometimento de 

investir no campo educacional, tem-se uma perspectiva 

de diminuir essa situação, além de assegurar os direitos 

das pessoas com deficiência. Nesse contexto, a sociedade 

civil brasileira já comprometida na ação em defesa dos 

direitos da criança confirma a aprovação de leis que 

legalizam o Centro de Desenvolvimento de Competência 

e Estudos Científicos-CDC e garantem os direitos de 

crianças e jovens com deficiência: incluindo a LEI 

7853/89, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - 

Lei 8069 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira (BRASIL, 1996)).  
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Portanto, a promoção e defesa dos direitos das 

crianças, como também as leis de proteção às crianças, 

jovens e adultos com deficiência devem se estabelecer 

meta governamental e estar inserida no eixo da agenda 

das políticas públicas (federal, estadual e municipal), dos 

programas políticos pedagógicos das escolas e dos 

serviços de organizações do terceiro setor.  

De acordo com o que foi abordado neste item, 

para um melhor entendimento e compreensão sobre o 

sistema que se tem visto exclusão na área da educação, é 

imprescindível conhecer as causas das desigualdades 

como um todo, assim como pensar nos contrastes que há 

no âmbito da história da sociedade de forma mais 

abrangente. 

Atualmente, temos a questão da educação 

inclusiva inscrita em diversos contextos e situações e o 

estabelecimento de ensino vem sendo convidado a 

apresentar algum tipo de resultado. Hoje em dia requer 

uma participação eficaz da escola e, por tanto, é 

necessário redimensionar a maneira de entender e fazer 

educação, função difícil de realizar. 

Na compreensão de Santos (1989), a ciência 

contemporânea, em meados do século XIX, passa a 
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preocupar-se muito mais com as consequências do que 

com as causas dos eventos. Essa inversão epistemológica 

constitui o vetor de mudança nos rumos do pensamento 

científico, preparando o terreno sobre o qual caminha 

hoje a ciência. Na afirmação do escritor, 

 
De meados do século XIX até hoje a ciência 
adquiriu total hegemonia no pensamento 
ocidental e passou a ser socialmente reconhecida 
pelas virtualidades instrumentais da sua 
racionalidade, ou seja, pelo desenvolvimento 
tecnológico que tornou possível. A partir desse 
momento, o conhecimento científico pôde 
dispensar a investigação das suas causas como 
meio de justificação. Socialmente passou a 
justificar-se não pelas suas causas, mas pelas suas 
consequências (SANTOS, 1989, p. 231). 

A urgência do pensamento epistemológico nessa 

fase é a de expor que em um desenvolvimento histórico 

de hegemonia científica, os resultados são os únicos 

motivos da ciência e que, se é neles que se deve ir em 

busca da sua motivação, assim como se deve buscar o 

limite dessa motivação. 

Sendo assim, ao falar da modernidade em relação 

as pessoas com deficiências está baseado no 

entendimento da deficiência como uma falha da norma, 
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como uma não-adequação aos modelos ideologicamente 

determinados como normais. 

A modernidade retratada como corpo social 

disciplinar ou padronizador pode ser entendida como um 

espaço contínuo de confinamentos, cada qual composto 

com suas próprias leis e sanções.  

Para Foucault (2000), aquilo que uma sociedade 

exclui, joga para as margens, constitui justamente seus 

limites, as suas fronteiras, é justamente isso que a define, 

que dá seus contornos e seu desenho. As experiências do 

fora, das margens, dos limites, das fronteiras, seriam as 

experiências que permitem novos desenhos, novas 

configurações para acontecer de uma dada sociedade. 

Ao admitir que as dificuldades encontradas nos 

processos de ensino comprovam a urgência de enfrentar 

os costumes discriminatórios e gerar meios para 

solucioná-los, a educação inclusiva assume lugar central 

na discussão a respeito da sociedade atual e do papel da 

escola em vencer o significado da exclusão. A partir dos 

parâmetros para a criação de métodos educacionais 

inclusivos, a organização de escolas e classes especiais 

passa a ser reconsiderada, acarretando uma 
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transformação estrutural e cultural da escola onde todos 

os alunos tenham suas individualidades respeitadas. 

A educação inclusiva, na qualidade de conceito e 

projeto institucional, teve progressos consideráveis 

durante os anos 90 do século XX, motivados por dois 

movimentos significativos, a informar: a Conferência 

Mundial de Educação para Todos, realizada em Jomtiem, 

Tailândia, em 1990 e a Conferência Mundial de 

Educação Especial, realizada em 1994, em Salamanca, 

Espanha, de onde se originou o documento “Declaração 

de Salamanca”. 

O projeto de educação inclusiva estabelecido na 

Declaração de Salamanca não questiona a exclusão 

praticada em todo o seguimento histórico 

contemporâneo, no qual a educação escolar 

desempenhou papel de suma importância. 

A indicação de Salamanca não é na direção de “os 

sujeitos se transportarem de um lugar a outro, 

ressignificando lugares”, mas da instituição escolar 

“absorvê-los no mesmo espaço geográfico da sala de aula 

para evitar exclusão” (2006, p. 59). 

Dias (2006, p. 27), ao problematizar a escola 

como território de exclusão social, afirma que “ao se 
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classificar e isolar as crianças com o objetivo de apoios e 

serviços diferenciados (...) acaba por gerar um ensino que 

não só segrega como exclui definitivamente a criança da 

inserção social”. 

Recentemente, os estudos na área da educação 

especial ressaltam que os conceitos e a utilização de 

rótulos devem ser analisados, não se fatigando tão 

somente na classificação dada a uma situação de 

deficiência, transtorno, alteração, síndrome ou 

adequação. Acredita-se que o ser humano se transforma 

constantemente, modificando o quadro no qual se fixam. 

Essa ação requer uma atividade educacional direcionada 

para modificar o cenário de exclusão, fortalecendo a 

relevância dos diferentes meios para a melhoria do 

aprendizado de todos os alunos. Sendo assim, o apoio 

educacional especializado tem o papel de constatar, 

desenvolver e organizar métodos educacionais e de 

acessibilidade que acabem com os obstáculos para a total 

atuação dos alunos, considerando suas dificuldades e 

individualidades. Os trabalhos elaborados no apoio 

educacional especializado distinguem-se daqueles 

elaborados na sala de aula comum, não sendo 

substituídos pela escolarização. Esse apoio é um 
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acréscimo e/ou auxílio a formação educacional com uma 

visão de autossuficiência dentro e fora do espaço escolar. 

Dentre os trabalhos de apoio educacional 

especializado são concedidos projetos de melhorias 

curricular, a transmissão de instruções sobre linguagens 

e códigos específicos de comunicabilidade e 

conhecimentos colaborativos. Durante todo o andamento 

de escolarização esse apoio deve estar vinculado com o 

projeto educativo do ensino comum. O apoio educacional 

especializado é auxiliado através de recursos que 

proporcionem controle e análise da proposta feita nas 

escolas da rede pública e nos centros de apoio 

educacional especializada públicos ou associados 

A análise pedagógica como método competente 

valoriza tanto o estudo inicial e a potencialidade recente 

do aluno quanto a capacidade de aprendizado futuro, 

caracterizando um trabalho didático processual e 

formativo que verifique o comportamento do aluno no 

que diz respeito à sua evolução individual, predominando 

na análise os enfoques qualitativos que apontem as ações 

pedagógicas do educando. No método de análise, o 

educando deve elaborar técnicas reconhecendo que 

alguns alunos podem solicitar o aumento do tempo para 
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a execução dos afazeres e a utilização da língua de sinais, 

de textos em Braille, de informática ou de tecnologia 

auxiliar como um costume diário. 

No espaço educacional, a inclusão admite o 

princípio de que o ser humano é apto ao aprendizado, 

sendo assim, o aluno com algum tipo de limitação passa 

a ser incluso no ensino regular e a adquirir, na própria 

escola, o atendimento e os recursos específicos à sua total 

evolução. O estabelecimento de ensino é que deve se 

adequar a todos os alunos, também àqueles com 

limitações. Dessa forma, surge a educação inclusiva. A 

inclusão se posiciona como um 

reivindicação/seguimento ético, ato do princípio de 

igualdade numa educação para todos. 

Para SAWAIA (2004, p. 9): 
 

A dialética inclusão-exclusão gesta 
subjetividades específicas que vão desde o sentir-
se incluído até o sentir-se discriminado ou 
revoltado. Essas subjetividades não podem ser 
explicadas unicamente pela determinação 
econômica, elas determinam e são determinadas 
por formas diferenciadas de legitimação social e 
individual, e manifestam-se no cotidiano como 
identidade, sociabilidade, afetividade, 
consciência e inconsciência. 
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A educação tem sido um campo apropriado para 

diversos modismos que, a cada instante, divulgam novos 

métodos, novas didáticas, novas ferramentas e agentes 

solucionar questões do dia a dia que ocorrem no espaço 

escolar. 

É necessário implementar uma profunda reforma 

paradigmática. Uma reforma paradigmática supõe uma 

nova racionalidade, que faculte ao homem compreender 

as situações do mundo complexo em que se encontra, 

para nele poder intervir (Morin, 2002). 

As organizações educacionais devem oferecer 

estruturas que viabilize ambientes, meios pedagógicos e 

à comunicabilidade que proporcionem a melhoria do 

aprendizado e o reconhecimento das diversidades, de 

modo a atender as exigências educacionais de todos os 

alunos. A acessibilidade deve ser garantida por meio da 

eliminação dos obstáculos arquitetônicos e urbanísticos 

na construção, abrangendo não somente as instalações 

como também utensílios e mobília como também nos 

transportes escolares, bem como as dificuldades no 

comunicar e informar. 
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Através da função social desempenhada pela 

escola,tem-se uma percepção diferenciada do ser humano 

em seu modo de viver. 

 
3.1. Função Social da Escola  
 

Com o decorrer dos anos o papel da escola vem 

sofrendo mudanças junto com o desenvolvimento e 

necessidades da sociedade, transformações essas que 

foram essenciais, em relação ao andamento e ingresso do 

indivíduo ao ensino, independentemente de suas 

singularidades. 

A Escola desempenha funções fundamentais na 

sociedade além de transmitir saberes, exercendo uma 

função social, isto é, educar e passar saberes recebidos ao 

longo das gerações que são oferecidas pela sociedade. 

Esses saberes que nos são passados pela escola, tem o 

papel de equilibrar as oportunidades, nos transformar em 

seres decididos, racionais, inovadores, tolerantes e 

democráticos. 

Consequentemente, a escola também possui a 

função de proporcionar oportunidades ao aluno, 

objetivando que o mesmo busque seus ideais e procure 

conhecimentos por meio de estímulos e razões por fazer 
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parte da escola visando obter conhecimentos os 

educadores tem a missão de transmitir conteúdos que são 

úteis e que contribuem na aprendizagem dos alunos. 

É atribuição da escola proporcionar atividades 

não somente com a finalidade de adquirir conhecimentos 

como também possibilitar condições de saber conhecer, 

para a construção de direitos e deveres de cidadão com 

os quatro pilares da educação baseados no Relatório para 

a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação 

para o Século XXI, coordenada por Jacques Delors são: 

aprender a conhecer (adquirir instrumentos de 

da compreensão); 

aprender a fazer (para poder agir sobre o meio 

envolvente); 

aprender a viver juntos (cooperação com os 

outros em todas as atividades humana), e finalmente. 

aprender a ser (conceito principal que integra 

todos os anteriores). 

A escola está sendo obrigada a deixar de ser 

apenas possuidora de saberes para assumir o papel 

intermediário no processo educacional e inclusivo 

fazendo uso das novas tecnologias e procurando ver a 
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situação real dos alunos, possibilitando a inclusão, sendo 

o principal meio de comunicação. 

Outra função da escola é desenvolver por meio de 

atividades, a vivência onde todos são tratados de forma 

igualitária não havendo distinção entre alunos seja por 

classe social, raça, religião ou por possuir algum tipo de 

limitação. Sendo dirigida através da ação colegiada, isto 

é, da cooperação dos representantes que fazem parte do 

seu corpo social, possibilitando a vivência democrática, 

a partir do instante que a escola aceita atuar e a relacionar 

com seu corpo social, incentivando a ação democrática. 

A escola é vista como prática social, onde a escola 

e a educação devem caminhar juntas, deixando de ser 

vista de modo independente e passando a ter uma 

concepção coletiva. 

Dessa forma, a escola surge como um 

estabelecimento de ensino essencial para a formação do 

indivíduo, assim como surge para o progresso da 

sociedade e do próprio indivíduo. A escola como 

entidade social possui finalidades, utilizando e 

reformulando os conhecimentos socialmente fornecidos. 

Este espaço de desenvolvimento e aprendizagem 

envolve todas as experiências contempladas nesse 
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processo, considerando tudo como significativo, como os 

padrões relacionais, aspectos culturais, cognitivos, 

afetivos, sociais e históricos, os quais estão inseridos nas 

interações e relações entre os diferentes segmentos. 

Assegurar o direito a educação escolar em igualdade de 

condições de entrada e permanência pela oferta de ensino 

público e gratuito e de qualidade em todos os níveis de 

ensino, é um dos maiores desafios da educação atual, 

mesmo que tais questões já sejam amparadas pela Lei 

9.394/90 – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira (LDB). 

A escola é um lugar democrático no meio da 

sociedade moderna. Sendo instrumento de debates dos 

seus conteúdos, proporcionando a evolução das 

concepções críticas, transmitindo conhecimentos, 

contextualizando-os e facilitando a comunicação a fim de 

que os alunos busquem mais conhecimentos. Assim 

como, é um espaço de reflexão sociocultural. Porém é 

necessário analisar algumas questões no que diz respeito 

ao seu papel social e a situação a qual se encontra a 

maioria dos alunos. 

Muitos responsabilizam as dificuldades 

enfrentadas no campo educacional ás condições 
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relacionadas aos valores humanos, como a falta e/ou 

rompimento de valores fundamentais ao convívio 

humano. Dessa forma, justificam o despreparo 

profissional pedagógico, falta de recursos, de projetos 

educativos dentre outros motivos. 

Conforme Freitag (1980, p.17) a educação é 

responsável pela manutenção, integração, preservação da 

ordem e do equilíbrio, e conservação dos limites do 

sistema social. E reforça "para que o sistema sobreviva, 

os novos indivíduos que nele ingressam precisam 

assimilar e internalizar os valores e as normas que regem 

o seu funcionamento”. 

A educação não desinformada deve ter como 

objetivo a educação do indivíduo para que este seja capaz 

de fazer as mudanças sociais precisas à sua socialização, 

pretendendo pôr um fim nos sistemas que dificultam seu 

livre progresso. 

Conforme Abbagnano (2000, p.305-306) a 

educação em geral, designa-se com esse termo a 

transmissão e o aprendizado das técnicas culturais, que 

são as técnicas de uso, produção e comportamento, 

mediante as quais um grupo de homens é capaz de 

satisfazer suas necessidades, proteger-se contra a 
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hostilidade do ambiente físico e biológico e trabalhar em 

conjunto, de modo mais ou menos ordenado e pacífico. 

Como o conjunto dessas técnicas se chama cultura, uma 

sociedade humana não pode sobreviver se sua cultura não 

é transmitida de geração para geração; as modalidades ou 

formas de realizar ou garantir essa transmissão chama-se 

educação. 

O fundamental do exercício educacional é 

assegurar a possibilidade do ser humano ser 

independente, racional, responsável para realizar sua 

socialização. Para esse fim tanto a escola como os demais 

setores sociais devem possibilitar a busca, a pesquisa, o 

raciocínio, procurando motivos para o porquê da 

situação, visto que é por meio da comunicação que 

aparecem soluções para as dificuldades. 

Para Duarte (2003) assim como para Saviani 

(1997) o trabalho educativo produz nos indivíduos a 

humanidade, alcançando sua finalidade quando os 

indivíduos se apropriam dos elementos culturais 

necessários a sua humanização. 

A escola não deve permanecer a desenvolver a 

função de gerar de mão de obra. Sua finalidade principal 

deve ensinar o educando a ser homem civilizado, não 
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somente instruí-lo para o trabalho de utilidades 

lucrativas. Nesse contexto pode-se indicar que a causa 

dos problemas que dificultam o desenvolvimento da 

educação, uma educação democrática e que incentive o 

homem e o ser social está nos valores determinados pelo 

capital. 

O sistema de ensino, visto como a principal 

maneira de mudança social por intermédio da informação 

e reflexão do homem no que diz respeito ao ambiente em 

que vive, tem adquirido outra compreensão da sociedade, 

propiciando os saberes úteis a mesma. Logo o sistema de 

ensino neste cenário, não é indiferente. Ele funciona 

como ferramenta de conquista, sendo reprodutor das 

camadas sociais através métodos exclusivos, 

estabelecendo uma cultura que julga procedente, 

afirmando improcedente qualquer outro discurso que 

discorde com os valores da classe dominante. 

Contudo, a escola não pode ser considerada 

apenas como ferramenta de dominação. É por meio dela 

que se procura a superação da situação atual. A escola da 

mesma forma possibilita o aparecimento de diversas 

manifestações sociais com o objetivo de superar a crise 

capitalista. A escola pode e deve ser considerada como 
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ambiente de satisfação, de transformação, de 

conhecimentos, um lugar para aprende a viver e a 

conviver. Se fosse diferente, não existiria atitudes das 

mais diversas formas em função do corpo discente quanto 

do docente que inconformados com alguns 

acontecimentos procuram alternativas.  

Sendo assim, é direito e dever de todos os 

segmentos sociais, que procuram e confiam numa 

sociedade igualitária, reivindicando o respeito e 

cumprimento das funções essenciais do sistema de ensino 

asseguradas em lei. É de suma relevância a cooperação 

nas decisões referentes a coletividade.  

Algumas das funções da Escola na Sociedade são: 
 

Formar o cidadão, participante, consciente do 
social; 
Formar o “ser humanizado”, o seu lado 
cognitivo, afetivo, social e moral, capaz de 
conviver com a diversidade (em todos os 
sentidos); 
Propiciar o desenvolvimento de habilidades 
cognitivas para pesquisar, escolher, selecionar 
informações, criar, desenvolver ideias próprias, 
participar etc.; 
Propiciar o desenvolvimento de capacidade, 
habilidades e atitudes, oferecendo ambientes de 
aprendizagem e oportunidades de vivências; 
Preparar o aluno para ingressar no mundo do 
trabalho, propiciando o desenvolvimento de 
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habilidades gerais, de competências amplas, 
compatíveis com a versatilidade, capacidade de 
ajustar-se a novas situações de trabalho. 
(Alexandre Thomaz Vieira,2003 p. 33). 

 
Para exercer essa função e assumir tais 

compromissos a escola terá de passar por modificações 

estruturais e organizacionais, de modo a adquirir maior 

versatilidade e maior coerência com o projeto 

educacional reivindicado e esperado. 

Do mesmo modo, a função dos educadores terá de 

ser examinada: deixa de ser apenas o veículo usado para 

transferir conhecimento já produzido, e passa a ser o 

mediador do conhecimento, o incentivador de energias, 

aquele que pesquisa e estuda junto com os alunos, 

desvenda e propicia o conhecimento, estimula a busca e 

a conquista. 

Em resumo, a missão de ensinar ganha novos 

horizontes, visto que o educador não é mais aquele que 

ensina, mas sim o que possibilita o processo de 

aprendizado dos educandos. 

O educador constrói o meio de aprendizagem, 

para isso, motiva e organiza as camadas sociais 

existentes, forma parcerias- com os educandos 

principalmente, trabalha com as suas vivências e busca a 
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combinação com o conhecimento erudito. São muitos os 

obstáculos que ele terá que passar para abraçar sua nova 

função. 

Portanto, é necessário que trabalhe em 

coletividade, que peça ajuda aos demais, dívida suas 

dificuldades e procurem, juntos, maneiras de solucionar 

as questões, que reflitam sobre as suas ações e as revejam 

quando for preciso. 

 
3.1.1 Contribuições da Escola para o 
Desenvolvimento de um Compromisso Ético  
 

O campo educacional vem sofrendo modificações 

na tentativa de ultrapassar a concepção de inclusão 

social, onde o indivíduo com algum tipo de limitação 

deve estar apto para a escolarização. Na elaboração do 

projeto de integração a escola se posiciona como agente 

incentivador de um cenário inclusivo, onde deve estar 

preparada a acolher todos conforme suas necessidades. 

Dessa forma, a legislação brasileira vigente 

ressalta a importância de promover serviços apropriados 

os quais não sigam modelos convencionais, devendo ser 

conduzidos por métodos mais integrais e adotando uma 

didática característica. 
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 Por isso importância de que os projetos sejam 

voltados para o grupo, com relação às singularidades e 

reconhecendo as capacidades de cada um, as ações de 

integração pretendem modificar as relações conduzidas 

por receios e discriminações e ajudar a ultrapassar os 

obstáculos, assegurando ao aluno o acesso ao 

conhecimento que lhe é ofertado, assim como 

aumentando sua participação. 

Abraçar o desafio da inclusão significa 

compreender a realidade em que se vive, onde há 

diferenças que precisam ser vistas de forma natural, 

sendo preciso indagar certas posturas, acarretando a 

reavaliação das condutas individuais e coletivas, 

propondo o empenho de cada um estimulando mudanças 

que tragam o aumento de ambientes cuja cooperação de 

todos modifique na convivência com a diferença, 

enxergando a capacidade de cada ser, trazendo seus 

valores, reconhecendo suas individualidades e seus 

conhecimentos pessoais. 

É imprescindível a modificação na proposta de 

eventos que proporcionem o aumento de oportunidades, 

a importância das trocas e a aceitação às diferenças. Se 

não houver caminhos que levem a esta direção, priva-se 
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a possibilidade de se realizar uma grandiosa participação 

de seres que, por suas particularidades, anulam com o que 

normalmente se determinou como condição para a 

capacidade de aprender. 

Nessa perspectiva, aprimorar-se-ia a ideia de 

educação inclusiva, uma vez que todo aluno seria 

considerado apto de aprender, cuja sua condição de 

aprendizagem, suas peculiaridades seriam respeitadas na 

elaboração do plano de aula. Anulando a 

homogeneização e a padronização do sistema 

educacional atual, estaríamos anulando também com a 

divisão da educação comum e educação especial. 

Constitucionalmente todos são iguais, no entanto, 

não são. É de suma relevância defender os direitos de 

todos em uma sociedade onde há desigualdade, em que a 

realização desses direitos para todos não se cumpre. Os 

sujeitos que aparentemente estão excluídos, na verdade 

estão incluídos de maneira desigual. 

A diversidade é caracterizada como uma questão 

de direitos humanos e as diferenças são para ser 

respeitadas. A diferença tem um sentido mais complexo 

na sociedade que se estrutura a partir de um conceito de 
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que todos são iguais. Contudo não são, tanto que todos 

podem perceber essa desigualdade. 

É interessante ressaltar que não basta apenas a 

criação de uma política pública educacional definida, 

mas, o importante e essencial é empenhar-se afim de que 

a política ocorra, atendendo de modo eficaz o andamento 

da aprendizagem e desenvolvimento educativo do aluno. 

A educação não deve ser considerada de modo 

teórico e a efetivação das políticas educacionais é 

fundamental à competência de todas as pessoas 

comprometidas no processo, afim de que sejam 

elaboradas as políticas educacionais que proporcionem 

uma educação de todos e para todos.  

Nesse contexto educacional retrata a relevância e 

imprescindibilidade de se relacionar com dignidade 

como ser humano comprometido com a sociedade. 

Porém, o padrão educativo existente propõe políticas 

educacionais que satisfaçam as exigências em vários 

setores da educação, destacando o homem como 

elemento crucial a educação. Dessa forma, a elaboração 

das políticas públicas de educação inclusiva na esfera 

educacional é primordial, uma vez que promove, com 

efeito, uma educação que terá um diferencial. 
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A concepção e formação de uma escola de 

qualidade para todos no cenário inclusivo é desejada não 

só pelo corpo docente e discente como pela sociedade 

como um todo. Porém, essa visão requer mudanças na 

metodologia de ensino, proveniente de uma política 

pública fundamentada na educação inclusiva, sendo de 

forma gradativa e principalmente elaborada cuja 

finalidade é promover aos alunos com necessidades 

educacionais especiais educação de qualidade que 

possibilite ultrapassar todo e qualquer obstáculo que 

interfira a formação de uma escola democrática. 

 
3.2. Gestor Escolar e o Compromisso com a 
Aprendizagem  

 
No Brasil, a escolaridade acontece por meio de 

um processo educativo elaborado em educação básica e 

ensino superior. A educação Básica abrange a educação 

infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Na 

educação básica há modalidades específicas como a 

educação de jovens e adultos, a educação profissional, a 

educação especial e a educação indígena. Enquanto a 

educação superior compreende cursos de graduação, 

cursos sequenciais, cursos de extensão, cursos de pós-
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graduação. No curso superior as modalidades 

são presenciais e a distância. 

Para formar um cidadão responsável, como infere 

na LDB, em seu art.22º "A educação básica tem por 

finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho 

e em estudos posteriores". 

Observa-se a necessidade de uma nova concepção 

em relação ao gestor escolar e do docente, preocupando-

se com a falta de preparo dos profissionais da educação 

para com as condições que as escolas se deparam 

conforme as exigências atuais. (Vieira,2003) 

Do mesmo modo que a educação teve todo 

processo evolutivo, a gestão escolar foi da mesma forma, 

satisfazendo as demandas impostas pela sociedade. 

O gestor escolar tem função importante para o 

estabelecimento de ensino. Ser gestor é ser representante 

de um grande grupo estando apto para lidar com 

inúmeros desafios que a escola propõe sendo capaz de 

dividir suas funções e conduzir sua equipe de modo 

equilibrado para que a equipe compartilhe de suas 
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experiências e trabalhe em conjunto empenhando-se para 

obter um melhor resultado no trabalho. 

Com a finalidade de atingir tal resultado, toda 

escola deve ter uma equipe que, veja a escola com um 

ponto de vista externo, salientando as dificuldades mais 

relevantes para um melhor resultado de seus alunos. É 

fundamental a função de um gestor educacional. 

Dispondo de todo seu conhecimento, empenhar-se-á no 

seu exercício de forma que qualifique e atenda a meta 

desejada dos alunos e de modo acessível, deverá 

coordenar uma equipe segura e capaz para que o auxilie 

a desenvolver um melhor trabalho, e assim uma boa 

gestão. 

É de responsabilidade do gestor, considerar a 

trajetória da comunidade que faz parte da sua escola e 

saber diferenciar suas principais carências e com sua 

equipe assisti-la de modo que, minimize a evasão escolar 

e estimule aos alunos a continuarem a estudar, 

informando-os da suma importância da educação para a 

construção de uma sociedade de cidadãos conscientes. 

Para Luck (2011, p.25) gestão escolar é um 

processo que tem que ser efetivamente compartilhado, e 

sendo a competência no foco da liderança “constituindo-
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se em um dos fatores de maior impacto sobre a qualidade 

dos processos educacionais [...] não é possível haver 

gestão sem liderança”. 

Os vários pontos de vista a respeito de como uma 

gestão escolar deve ser organizada para alcançar suas 

metas institucionais representará diversos instrumentos: 

planejamento dos objetivos do estabelecimento de ensino 

(Projeto Político-Pedagógico); coordenação dos 

indivíduos e dos recursos (pessoal, financeiro dentre 

outros) para possibilitar as metas almejadas; qualidade, 

ideologia na realização das funções traçadas baseadas 

nos recursos concedidos; avaliação dos métodos e 

exercício realizados, dando ênfase, aos de maior 

relevância conforme sua finalidade; comunicação para a 

equipe da escola em relação aos trabalhos e resultados 

atingidos e a composição constante da equipe de 

trabalhadores da escola, encaminhando-os ao 

aperfeiçoamento. 

O aperfeiçoamento de uma estrutura 

organizacional a qual propicie modificações, bem como, 

a formação de uma cultura favorável à transformação são 

requisitos precisos para que a escola possa se modificar 

constantemente. Apesar das mudanças observadas no 
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ambiente escolar e no ambiente externo à escola, busca-

se um perfil de gestor escolar o qual, conforme Libâneo 

(2001), apresente as seguintes características: 

capacidade de trabalhar em equipe; 

capacidade de gerenciar um ambiente cada vez mais 

complexo; 

criação de novas significações em um ambiente 

instável; 

capacidade de abstração; 

manejo de tecnologias emergentes; 
visão de longo prazo; 

disposição para assumir responsabilidades pelos 

resultados; 

capacidade de comunicação (saber expressar-se e saber 

escutar); 

improvisação(criatividade); 

disposição para fundamentar teoricamente suas 

decisões; 

comprometimento com a emancipação e a autonomia 

intelectual dos funcionários; 

atuação em função de objetivos; 

visão pluralista das situações; 
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disposição para cristalizar suas intenções (honestidade 

e credibilidade); 

conscientização das oportunidades e limitações. 

Os itens citados acima são diretrizes 

fundamentais para o trabalho em locais onde a 

necessidade de aperfeiçoamento é constante. Há escolas 

onde se tem poucas exigências de seus colaboradores por 

adotarem projetos político-pedagógicos mais 

tradicionais, o que requer um perfil profissional não 

muito aperfeiçoado. Entretanto, na maioria das vezes, 

esses estabelecimentos de ensino trocam a relevância de 

suas ações, não nomeando o aluno e a comunidade 

escolar transpassando por uma etapa corporativista 

visando o interesse dos professores e colaboradores. 

A função principal do gestor é saber conduzir 

elementos restritivos tais como: 

 
recursos financeiros, 
nível de formação e experiência de professores, 
materiais didáticos, 
integração entre as funções administrativas e 
pedagógicas da escola, 
evolução organizacional da escola, 
tecnologias administrativas e pedagógicas 
acessíveis, dentre outros, procurando aumentar a 
possibilidade de produção da administração 
escolar, conquistando sua potencialidade e se 
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transformar em um estabelecimento de ensino 
que tenha reconhecimento profissional de todos 
que o compõem (VIEIRA, 2003, p.49). 

 
3.2.1 Características da Escola Atual-Modelo 
Tradicional 
 

 

No século XIX criou-se a Escola Tradicional cuja 

base estrutural é o modelo burocrático caracterizado por 

conceitos funcionalistas enfatizando a produção 

compreendida como o armazenamento de 

“conhecimentos”; onde decisões são inquestionáveis, ou 

seja, não se permite reciprocidade com o meio exterior. 

Para o gestor a concepção e a execução estabelecem 

funções distintas, demandando diferentes habilidades; 

como consequência, uma gestão autoritária onde uns 

planejam e determinam, e, outros cumprem o que é 

imposto, executando programas provenientes dos órgãos 

governamentais. O administrativo e o pedagógico são 

executados de formas isoladas. Dessa forma, o corpo 

discente assume um papel passivo, apenas recebendo 

ordens, obedecendo regras, enquanto o docente passa um 

saber fragmentado, distante da história, cuja função estar 

em transmitir conteúdos para que sejam apenas 

memorizados. 
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Os fundamentos didáticos desse modelo são 

dedutivos, cujo ensino estende-se do teórico ao real, do 

coletivo ao individual e os processos psicopedagógicos 

são interpretados de modo que aprender é obter 

conhecimentos externos. No entanto, o professor 

transmite o que está nos livros; conteúdos e informações 

conceituais. A avaliação baseia na verificação da 

aprendizagem, onde a forma de avaliar são os exames 

para ver quantidade de conhecimentos (memorizados) 

assim adquiridos. Para os adeptos da escola Tradicional, 

o aluno assume o papel passivo diante do conhecimento 

á medida que o professor é o transmissor, pessoa 

essencial no ensino. A questão educacional é aprender; 

princípios e ações não compõem parte dos seus objetivos 

de ensino, almeja-se que ocorram por consequência. 

Sendo assim, a concepção de ensinar é transferir 

conhecimentos, ensinamentos, transmitir conteúdos 

prontos, e a aprendizagem fica restrita á memorização e 

ao armazenamento de informações. O papel da escola é 

retratar o modelo da sociedade existente; conservadora 

do patrimônio cultural. A metodologia de ensino usada 

consiste em ensinamentos apresentados e ilustrados, a 

sua qualidade é avaliada em função de sua competência 



82 

 
 

de preparação, único meio de obter conhecimento. O 

professor ensina conforme o que ele sabe e deseja que o 

aluno memorize e reproduza o que lhe foi ensinado, 

limitando em mensurar o que foi “aprendido” e ao 

aspecto cognitivo. 

O papel da escola consiste em zelar pela ordem, 

exercer a legislação, assegurar o cumprimento das 

obrigações determinadas oficialmente, solucionar 

problemas que competem aos professores ou que 

compreenda outras áreas. Essa escola refletia ás 

necessidades e expectativas da sociedade em outros 

tempos, ocorrendo antes do advento da chamada 

Revolução Tecnológica, dando origem a uma nova 

compreensão em relação ao método de ensinar. . 

Antes da segunda metade do século XX, surge o 

novo modelo de escola, sugerindo uma escola 

descentralizada, menos criteriosa onde o aluno e a função 

de educar são os elementos principais dentro do ensino-

aprendizagem, visando o aluno como centro da escola, 

atendendo as suas especificidades, interagindo com o 

meio social e considerando que a questão educativa vai 

mais além em aprender a aprender; reconhecendo a 

importância da participação de todos no contexto escolar. 
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Com a Escola Atual, veio o apoio ás questões 

pedagógicas modificando o método antes aplicado. Com 

essa mudança os aspectos não somente físicos dentre 

outros passaram a ser vistos de uma forma diferente; o 

intelecto para o sentimental, o memorizar para o 

entender, da quantidade para a qualidade, de uma 

educação filosófica para uma educação prática, 

fundamentada na concepção da Biologia como também 

da psicologia. Educar é promover condições para que se 

adquira conhecimentos. O fundamental não é apenas 

adquirir conhecimentos, mas, saber como adquiri-los. O 

professor passa a exercer a função de incentivador do 

aprendizado. 

No Brasil, esse novo padrão de escola teve início 

na década de 20 do século XX, motivando as reformas 

educacionais brasileiras, o que é notório na Constituição 

de 1934, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação LDB 

– (Lei nº 4.024/1961) e na Lei nº 5.692/1971, que 

modificaram a educação básica brasileira. 

De acordo com este paradigma tanto as relações 

pessoais são favorecidas havendo um vínculo entre 

professor e aluno; o professor passa a assumir o lugar de 

facilitador do processo de aprendizado que faz parte da 
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atividade do aluno. A originalidade, a determinação, a 

independência, a atitude e a conquista, são princípios que 

engrandecem todo e qualquer vínculo de trabalho. 

Dessa forma, a perspectiva de articulação 

interdisciplinar baseia-se no objetivo de aos interesses do 

aluno substituindo as aulas por oficinas de aprendizagem 

nas quais alunos e professores descobrem valores e 

realizam tarefas juntos, até mesmo a fabricação do 

próprio livro pedagógico, uma vez que o importante é a 

metodologia utilizada no aprendizado.  

A escola deve ser um espaço de aprendizagem 

favorável à formação do cidadão, cultivando os valores, 

o desenvolvimento das capacidades intelectuais e de 

sentimentos e atitudes que contribuam para formação do 

tipo de homem e de sociedade que se pretende construir, 

não se limitando a simples transmissão e perpetuação dos 

elementos selecionados (ALONSO; QUELUZ, 1999, 

p.89). 

O modo de aprender é um processo de formação 

individual do ser humano que não assemelha a prática, 

porém a desenvolve a partir de seus entendimentos. A 

maneira de entender de cada um conduz o 

desenvolvimento do saber, o qual aprimora seu conteúdo 
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por meio da experiência deixando de lado a formação de 

conhecimentos já existentes. 

O aluno não deve somente decorar conceitos ou 

receber informações do professor. É preciso desenvolver 

um pensamento crítico e um raciocínio lógico, 

desenvolver sua habilidade de criar, ser dinâmico e 

versátil e de solucionar problemas. Essas habilidades 

socioemocionais são cruciais para que as pessoas e países 

possam prosperar. E o professor deve ser um mediador 

nesse processo. Mais do que o conhecimento certo, 

precisamos fomentar as atitudes certas. 

Portanto, deseja-se desenvolver a capacidade de 

colaboração nos alunos desde a infância, visto que, eles 

já compreendam que a capacidade de trabalhar em 

coletividade será fundamental em um mundo 

globalizado, onde há necessidade de lidar com pessoas de 

diferentes maneiras de pensar. 

O aluno deve ser um agente participativo do 

próprio aprendizado, por meio da experiência, da 

descoberta em conjunto. O incentivo a pesquisa e o 

desenvolver da mente, dentre outros, processos. Com a 

sua atuação, vai determinando as características dos 

objetos e formando as do mundo. 
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A escola deve ser vista como o meio pelo qual 

proporciona o ingresso ao conhecimento historicamente 

acumulado pelo homem, mas, reconsiderando a real 

situação social que o aluno apresenta. A educação está 

associada ao meio social, podendo se organizar em uma 

importante ferramenta no desenvolvimento de mudança 

da mesma. Seu principal papel é aumentar o grau de 

consciência do aluno em relação a situação que se 

encontra, com o objetivo de desenvolver sua capacidade 

de desempenho na busca de sua independência seja 

política, social, econômica ou cultural. 

 
Atualmente, a escola tem seus objetivos 
concentrados no aluno. Os educadores que 
adotam essa concepção acreditam em uma 
sociedade mais justa e igualitária, na qual caberia 
à educação adaptar os estudantes ao seu ambiente 
social. 
"Do ponto de vista da Escola Nova, os 
conhecimentos já obtidos pela ciência e 
acumulados pela humanidade não precisariam ser 
transmitidos aos alunos, pois acreditava-se que, 
passando por esses métodos, eles seriam 
naturalmente encontrados e organizados" 
(FUSARI e FERRAZ, 1992, p. 28). 

 

Buscar o conhecimento é fundamental, sendo 

uma tarefa conjunta com a ação social, não podendo ser 
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fundamentado na acumulação de dados, mas em uma 

reestruturação cognitiva que se manifesta como meio de 

atuação diante da sociedade. 

 
A educação atua, assim, no aperfeiçoamento da 
ordem social vigente (o sistema capitalista), 
articulando-se diretamente com o sistema 
produtivo; para tanto emprega a ciência da 
mudança de comportamento, ou seja, a 
tecnologia comportamental. Seu interesse 
imediato é o de produzir indivíduos "competentes 
para o mercado de trabalho, transmitindo, 
eficientemente, informações precisas, objetivas e 
rápidas" (LÍBANO, 1989, p. 290). 

 

Os educadores de modo geral, devem realizar a 

sua atividade docente sob novos paradigmas, visando a 

inclusão social, os princípios morais, a independência, no 

qual o currículo deve ser abrangido de forma ampla e 

com atividade didática estruturada na ação-reflexão-

ação, na qual a comunicação seja a forma de modificar a 

realidade. 

 
As escolas estão organizadas de uma maneira que 
possibilita a permanência das concepções 
tradicionais, portanto, nós, profissionais da 
educação, precisamos nos conscientizar para que 
as instituições escolares e a todos que a elas 
pertencem assumam uma nova posição frente ao 
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processo educativo e, assim, precisamos também 
inovar e adaptar as nossas escolas de acordo com 
a realidade da nossa sociedade moderna. 
Portanto, é indispensável uma transformação que 
busque uma nova ótica, mais criativa, menos 
acomodada, mais participativa, mais ética, mais 
democrática, tecnologicamente mais exigente, 
com professores e gestores capazes de promover 
e conduzir adequadamente as mudanças 
necessárias. (ALONSO, 2003, p. 30). 

 
A escola atual contribui para que os professores 

em suas ‘reflexões a respeito do exercício docente em 

uma sociedade em contínuo e acelerado progresso, 

exercendo a função de suporte na organização de 

propostas educacionais que atendam ás necessidades do 

tempo moderno, globalizado e tecnológico, apresentando 

uma formação curricular conforme os conceitos da 

interdisciplinaridade e da contextualização. Apesar de 

que a maior parte dos especialistas comprometidos com 

a educação esteja ciente disso, as ações verificadas vão 

de encontro aos discursos expostos sobre o assunto. A 

mesma forma de educar, os mesmos métodos de ensino, 

aprendizado e análise, diverge com as transformações 

tecnológicas e com os padrões. 
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3.2.2. Os Desafios da Aprendizagem 
 

Com base no movimento mundial pela 

Democratização Educacional, a Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB 9394/96), a Resolução CNE/nº2/2001, o Decreto 

nº6094/2007 entre outros, mantêm o ideal da Educação 

Inclusiva por meio da remoção de barreiras para que 

todos tenham acesso à aprendizagem e à participação 

social, ao determinar que os Sistemas de Ensino devem 

matricular todos os alunos, assegurando-lhes currículo, 

métodos, recursos e organizações específicos para 

atender às suas especificidades individuais, físicas e 

culturais. Ou seja, assegurar-lhes as condições 

necessárias para uma educação de qualidade para todos. 

O primeiro passo a ser dado é rever as práticas 

pedagógicas. Atualmente algumas escolas diversificam o 

programa, porém, almejam obter os mesmos resultados. 

Os alunos precisam de liberdade para aprender do seu 

modo, de acordo com as suas limitações, inclusão é mais 

do que ter rampas e banheiros adaptados. 

Em um projeto Político-Pedagógico deve estar 

incluso: 
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 aspectos estruturais que envolvem o planejamento e a 

organização de recursos e serviços para a promoção da 

acessibilidade,  

da permanência, 

do diálogo e participação, 

dos materiais didáticos e pedagógicos que devem ser 

disponibilizados no desenvolvimento de todas as 

atividades propostas para que todos tenham uma 

educação de melhor qualidade. 

 Segundo Carvalho (1997) ressalta que, embora 

tenham ocorrido avanços no que diz respeito à remoção 

de barreiras arquitetônicas nas escolas, muitas vezes os 

alunos estão no mesmo espaço físico que os demais, sem 

participar efetivamente das atividades escolares e 

verdadeiramente incluídos na aprendizagem, 

acrescentando que, para que a inclusão realmente ocorra, 

a prática pedagógica precisa ser mudada. 

Para que haja tal mudança é preciso superar 

algumas barreiras tais como: 

Atitudes negativas em relação à deficiência 

Invisibilidade na comunidade das crianças com 

deficiência que não frequentam a escola 

Custo 
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Acesso físico 

Dimensão das turmas 

Pobreza 

Discriminação por gênero 

Dependência (alto nível de dependência de algumas 

crianças com deficiência 

dos que as cuidam). 

A necessidade de garantias adicionais de acesso 

para excluídos deve contar com parcerias entre governos, 

trabalhadores e sociedade civil com o objetivo de 

desenvolverem políticas e práticas inclusivas, exigindo 

dos dirigentes o apoio previsto em lei. 

Observa-se que a importância de orientações à 

comunidade escolar em suas dúvidas cotidianas, da 

ênfase à troca de experiência entre os educadores e do 

ensino colaborativo, visando uma constante reflexão dos 

trabalhadores da educação sobre sua prática pedagógica 

frente às diferentes formas de aquisição do 

conhecimento. 

Portanto, para que os desafios da aprendizagem 

sejam ultrapassados e haja a inclusão é preciso educar 

nosso país, modificar a história de preconceitos 

radicados, tanto da sociedade quanto das próprias 
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famílias ou pessoas com necessidades educacionais 

especiais (NEE). 

De acordo com (SANCHEZ, 2005, p. 10), para 

concretizar os desafios e os objetivos da rede 

educacional, está se deve direcionar e centra-se nos 

quatro pilares básicos da educação: aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. 

Entretanto, é notório que a educação inclusiva e 

seus desafios condensam-se através da socialização e 

aprendizado, trabalho em equipe e conhecimento 

ajustados com a igualdade de direitos e de oportunidades 

educacionais para todos. Sendo o sistema de 

comunicação um dos desafios. 

 
3.2.2.1 Sistemas de Comunicação: A Aprendizagem 
Coletiva na Escola 
 

O estabelecimento de ensino, numa tentativa de 

atingir as necessidades e habilidades de cada educando, 

por meio do domínio da dinâmica no cenário 

educacional, utiliza-se de recursos importantes para 

adquirir bons resultados, e a realização das metas 

propostas é o acesso ao conhecimento e a capacidade de 
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sua utilização onde todos estejam comprometidos em 

trabalhar com a coletividade. 

Um dos principais problemas encontrados nesse 

tipo de organização é o fato de que frequentemente os 

educadores trabalham de forma individualizada. Porém, 

quando se trata do exercício educacional é inaceitável tal 

atitude, visto que cada educador domina somente os 

conteúdos de sua competência. 

Sendo assim, essa característica da atividade 

docente prejudica o desenvolvimento educacional, 

principalmente quando busca melhorias no atendimento 

às necessidades de cada educando, proporcionando o 

acesso e a informação sobre o seu processo de 

aprendizado. 

Com o uso da tecnologia no campo educacional 

em um processo de integração à prática pedagógica de 

diferentes áreas de conhecimento, favorecendo a 

aprendizagem do aluno, priorizando a formação dos 

educadores ocasiona impactos no setor educacional, 

assim como no desenvolvimento humano. 

A preocupação com o impacto que as mudanças 

tecnológicas podem causar no processo de ensino-

aprendizagem impõe a área da educação a tomada de 
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posição entre tentar compreender as transformações do 

mundo, produzir o conhecimento pedagógico sobre ele 

auxiliar o homem a ser sujeito da tecnologia, ou 

simplesmente dar as costas para a atual realidade da nossa 

sociedade baseada na informação (SAMPAIO e LEITE, 

2000, citado por SANTOS, 2012, p. 9). 

Sendo assim, temos de analisar a função das 

novas tecnologias posta à educação e considerar que 

educar adotando as TICs (e principalmente a internet) é 

um grande desafio que, atualmente, tem sido visto de 

maneira superficial, somente com adequações e 

modificações não muito relevantes. 

Devido ao acesso limitado aos meios 

tecnológicos há dificuldades em coletar e registrar 

informações fornecidas no ambiente escolar. A criação 

de ambiente informatizado tem por finalidade 

administrar dados que possibilitem condições nas quais a 

informação seja o apoio necessário ao ambiente escolar. 

A internet alcança cada vez mais o sistema 

educativo, a escola, enquanto entidade social é convidada 

a cumprir de maneira satisfatória as necessidades da 

atualidade, sua atribuição é proporcionar conhecimentos 

e competências fundamentais ao educando para que 
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possa exercer seus direitos e deveres de cidadão, 

desenvolvendo dessa forma uma ligação do ser com a 

natureza, é a luta do homem em gerar ferramentas que 

ultrapassem os obstáculos das barreiras naturais. Tal 

desafio vem sendo superado a cada dia. As redes são 

usadas para acabar com as dificuldades estabelecidas 

pelas paredes das escolas, tornando viável tanto ao 

educador quanto ao educando saber e compreender um 

mundo onde há diferenças a partir de costumes e 

realidades ainda não vistas, a partir de trocas de 

conhecimentos e de atividades que contribuem para o 

progresso de todos. 

A tecnologia de informação e comunicação 

possibilita aos educadores e educandos fazer uso da 

escrita para retratar/reproduzir e trocar seus 

conhecimentos, comunicar-se, e elaborar histórias. Essa 

ferramenta utilizada hoje em dia permite tamanha 

possibilidade. Dessa forma, a procura de solucionar 

problemas do contexto, expõe e transmite suas ideias, 

trocam e desenvolvem informações, numa jornada de 

criar, pensar e recriar, a qual proporciona a evolução 

pessoal, profissional e de grupo, como também a 

percepção da realidade. 
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Adicionar a tecnologia de informação e 

comunicação não só como um instrumento, assim como 

um artifício, o qual oferece a informação e interpretação 

do conhecimento, requalificando-o constantemente, 

solucionando problemas e gerando projetos. Outros 

meios tecnológicos possibilita o registro de pensamentos 

e de pontos de vista do homem. Entretanto, atualmente, 

apenas a tecnologia de informação e comunicação tem 

como perfil ao criar e o recriar constante, modificando a 

falha em alguma coisa que pode ser corrigida e revisada 

rapidamente para gerar novos conhecimentos. 

Todo e qualquer indivíduo que experimenta 

meios de difusão de informação, transforma-se em 

receptor e emissor de informações, leitor, autor e 

comunicador. Dessa maneira, a TIC atrai o indivíduo 

para uma imensidão de informações, estimulando-o à 

leitura e a sua importância por meio da escrita. 

 Com a utilização de meios midiáticos, como a 

Internet, reestabelece a função do educador, dessa forma, 

percebendo a relevância de ser amigo de seus educandos. 

A pessoa que percorre junto com os outros, mostrando a 

probabilidade de novos horizontes sem o cuidado de ter 

vivenciado, motivando a descoberta de novos conceitos, 
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possibilitando aos educandos solucionarem problemas ou 

elaborarem projetos que tenham significado para o seu 

aprendizado. 

O educador é estimulado a adotar uma posição de 

estudante ativo, analítico e inovador, observador 

contínuo do corpo discente, seu grau de desenvolvimento 

intelectual, emocional e sentimental, sua forma de 

expressão, perspectivas e dificuldades, sua história e 

costumes. 

O professor é o consultor, articulador, mediador e 

orientador do processo em desenvolvimento pelo aluno. 

A criação de um clima de confiança, respeito às 

diferenças e reciprocidade encoraja o aluno a reconhecer 

seus conflitos e a descobrir a potencialidade de aprender 

a partir dos próprios erros. Da mesma forma, o professor 

não terá inibições em reconhecer seus próprios conflitos, 

erros e limitações e em buscar sua depuração, numa 

atitude de parceria e humildade diante do conhecimento, 

que caracteriza a postura interdisciplinar (Fazenda, 

1994). 

Porém, para modificar o processo educativo é 

necessário que essa reciprocidade ultrapasse as barreiras 

da sala de aula e envolva todos que formam o ambiente 
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escolar: diretores, educadores, educandos, funcionários 

administrativos, pais, e a sociedade na qual a escola faz 

parte. Através da utilização dos meios tecnológicos, o 

sistema educativo requer de novos modos de comunicar, 

de refletir, instruir, entender, facilitando aos que estão 

com o aprendizado mais à frente do desejado. A 

informática nas escolas não pode ser interpretada ou 

limitada a matéria do currículo, bem como ser 

considerada e aplicada como um instrumento para ajudar 

o educador na formação das questões curriculares, seu 

objetivo não se finaliza nos métodos de digitações e em 

definições básicas de como operar o computador, há um 

leque de possibilidades as quais podem ser utilizadas 

tanto pelo corpo docente quanto pelo discente. 

Segundo Valente: 

 

[...] a implantação da informática como auxiliar 
do processo de construção do conhecimento 
implica mudanças na escola que vão além da 
formação do professor. É necessário que todos os 
segmentos da escola – alunos, professores, 
administradores e comunidades de pais – estejam 
preparados e suportem as mudanças educacionais 
necessárias para a formação de um novo 
profissional. Nesse sentido, a informática é um 
dos elementos que deverão fazer parte da 
mudança, porém essa mudança é mais profunda 



99 

 
 

do que simplesmente montar laboratórios de 
computadores na escola e formar professores 
para utilização dos mesmos. (1999, p. 4) 

 
Para que os mecanismos tecnológicos estejam 

integrados à escola é necessário que educandos e 

educadores façam uso de modo correto, e um elemento 

importante é a formação e requalificação dos educadores, 

de modo que a tecnologia seja realmente inserida no 

currículo escolar, e não seja considerada somente como 

um acessório. É necessário analisar como inseri-la no 

cotidiano da educação de forma permanente, 

considerando a elaboração de conteúdos atuais, os quais 

utilizem toda a potencialidade da tecnologia. 

O educador deve ser capaz de identificar as 

diferentes formas de pensar e os interesses do educando 

sem que se imponha o seu pensamento. 

Conforme Freire: 

 
Não haveria exercício ético-democrático, nem 
sequer se poderia falar em respeito do educador 
ao pensamento diferente do educando se a 
educação fosse neutra – vale dizer, se não 
houvesse ideologias, política, classes sociais. 
Falaríamos apenas de equívocos, de erros, de 
inadequações, de “obstáculos epistemológicos” 
no processo de conhecimento, que envolve 
ensinar e aprender. A dimensão ética se 
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restringiria apenas à competência do educador ou 
da educadora, à sua formação, ao cumprimento 
de seus deveres docentes, que se estenderia ao 
respeito à pessoa humana dos educandos (2001, 
p. 38-39). 

 

Deve-se considerar que a educação ao longo dos 

anos será a única forma de impedir a incompetência 

profissional e de satisfazer às demandas do mercado de 

trabalho. Dessa forma segundo BELLONI (1999) citado 

por CAPELLO (2011), faz-se necessário uma 

flexibilização forte de recursos, tempos, espaços e 

tecnologias, que abrigam à inovação constante, por meio 

de questionamentos e novas experiências. 

A atividade educativa a partir da informática tem 

a atribuição primordial na prática pedagógica das escolas, 

uma vez que proporciona a mudança de uma metodologia 

de ensino fragmentado para uma discussão de uma 

temática complementada. 

A inclusão da tecnologia de informação e 

comunicação nas escolas possibilita o aprendizado do 

educando e a ligação de educadores e educandos, visto 

que com a tecnologia ambos tem a oportunidade de 

desenvolverem conhecimento por meio da elaboração, 

reelaboração, troca de opiniões e vivências, o 
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computador se tornou um aliado na procura do saber, 

uma vez que se faz de instrumento que ajuda na solução 

de questões assim como no andamento de projetos. 

Para Oliveira (2000), os trabalhos pedagógicos 

podem ser coerentes com a visão de conhecimento que 

integre o sujeito e objetivo, assim como aprendizagem e 

ensino. Nessa perspectiva, as tecnologias tornam-se 

ferramentas poderosas, capazes de ampliar as chances de 

aprendizagem do aluno. 

Um estabelecimento de ensino comprometido é 

aquele que possibilita ao ser humano a evolução e 

autoconhecimento, concedendo a chance do ser humano 

de construir de sua própria história, de sua independência 

de realizar e liberdade de decidir em razão de seus 

direitos e de sua coletividade, visto que é a partir da 

autossuficiência que o ser humano adquire e realiza seus 

direitos de cidadão.  

O educador que caminha de modo a procurar 

conhecer o educando e compreendê-lo conforme sua 

situação é um profissional que se pode considerar eficaz, 

analítico e comprometido com a sua função de educar, 

procurando incessantemente o conhecimento. 
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Em suma, para que esse leque de oportunidades 

ocorra, é fundamental que o educador e o educando 

caminhem juntos, empenhem-se a cooperar para que se 

tenha o andamento dos trabalhos, utilizando dos sistemas 

de informação e comunicação, pois se dedicando é capaz 

de se obter um aprendizado de modo satisfatório e com 

bons resultados para ambos comprometidos com o 

ensino-aprendizagem. 

 
3.2.2.2 Educação Inclusiva e Formação Docente 
 

Nos últimos anos, verificou-se avanços relevantes 

com relação à formação de professores no Brasil, porém 

continua sendo um desafio; não somente em termos de 

legislação, como também a respeito à construção do 

conhecimento acadêmico direcionado para o tema. 

No processo de inserção da política de educação 

inclusiva no Brasil surgem muitos obstáculos, porém o 

despreparo no corpo docente é notório quando o tema é 

debatido. A constatação de dificuldades na composição 

do corpo docente para a educação inclusiva não atribui 

como motivo para o insucesso, entretanto a causa para a 

composição de experiências com êxito na qual a 

educação é de qualidade e para todos. 
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Dessa forma, observa-se que num primeiro 

instante, é normal sensação de incapacidade ou até 

mesmo de preocupação diante da admissão de um aluno 

com algum tipo de limitação ou alteração de 

comportamento em sala de aula regular, distanciando o 

professor daquilo que não domina e lhe causa apreensão. 

O despreparo e a falta de informação 

impossibilita o professor de elaborar um método 

pedagógico onde as necessidades do aluno especial 

incluído sejam atendidas. 

Segundo Moran (2000, p. 30-31) o papel do 

professor é dividido em: 

 

Orientador/mediador intelectual – informa, ajuda 
a escolher as informações mais importantes, 
trabalha para que elas sejam significativas para os 
alunos, permitindo que eles a compreendam, 
avaliem – conceitual e eticamente -, reelaborem-
nas e adaptem-nas aos seus contextos pessoais. 
Ajuda a ampliar o grau de compreensão de tudo, 
a integrá-lo em novas sínteses provisórias 
Orientador/mediador emocional motiva, 
incentiva, estimula, organiza os limites, com 
equilíbrio, credibilidade, autenticidade e empatia. 
Orientador/mediador gerencial e comunicacional 
– organiza grupos, atividades de pesquisa, ritmos, 
interações. Organiza o processo de avaliação. É a 
ponte principal entre a instituição, os alunos e os 
demais grupos envolvidos (comunidade). 
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Organiza o equilíbrio entre o planejamento e a 
criatividade. O professor atual como orientador 
comunicacional e tecnológico; ajuda a 
desenvolver todas as formas de expressão, 
interação, de sinergia, de troca de linguagens, 
conteúdos e tecnologias. Orientador ético 
– ensina a assumir e vivenciar valores 
construtivos, individual e socialmente, cada um 
dos professores colabora com um pequeno 
espaço, uma pedra na construção dinâmica do 
“mosaico” sensorial-intelectual-emocional-ético 
de cada aluno. Esse vai valorizando 
continuamente seu quadro referencial de valores, 
ideias, atitudes, tendo por base alguns eixos 
fundamentais comuns como a liberdade, a 
cooperação, a integração pessoal. Um bom 
educador faz a diferença. 

 
A partir da permissão da matrícula de alunos que 

declaram necessidades educacionais especiais 

(decorrentes de deficiências e alterações gerais do 

desenvolvimento) nos estabelecimentos de ensino, 

encontra-se com a realidade de muitos professores que se 

sentem inseguros, sem preparo e inaptos para receber 

esses discentes e, principalmente, para trabalhar com 

projetos didático-pedagógicos que satisfaçam às 

exigências, procura e a esperança desses alunos com 

necessidades educacionais. 
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Na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996, no 

Artigo 59, inciso III, ao definir o que os sistemas de 

ensino devem assegurar aos alunos com necessidades 

especiais, é estabelecida uma diretriz para a formação dos 

professores: “professores com especialização adequada 

em nível médio ou superior, para atendimento 

especializado, bem como professores do ensino regular, 

capacitado para a integração desses educandos nas 

classes comuns” (BRASIL, 1996). 

É notório uma diferença entre professores com 

especialização para os atendimentos especializados e 

professores capacitados para exercerem nas classes 

comuns das escolas regulares. Seguindo o que está 

declarado na LDB, o documento “Diretrizes Nacionais 

para a Educação Especial na Educação Básica”, de 2001 

(BRASIL, 2001), traz uma explicação mais precisa das 

expressões professores capacitados e professores 

especializados e as atribuições de cada um. 

São chamados de professores capacitados os que 

possuem em sua formação inicial uma disciplina sobre 

educação especial e educação inclusiva, e ter habilidades 

para identificar as necessidades educacionais especiais de 

cada aluno, assim como pôr em prática método 
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educativos para atender as suas necessidades. Enquanto 

os professores especializados, devem ter cursos 

específicos, pois irão lidar com alunos com deficiência, 

alterações gerais do desenvolvimento e elevadas 

habilidades, atendendo conforme a individualidade de 

cada aluno. Estes profissionais também tem a atribuição 

de colaborar com os professores do ensino regular que 

possuírem alunos com necessidades educacionais 

especiais dentro do âmbito escolar. 

Nesta perspectiva acentua a Proposta de 

Diretrizes para a Formação de Professores da Educação 

Básica em Cursos de Nível Superior (MEC, 2000). No 

que se refere à formação de professores, especificam-se 

as competências que devem ser entendidas como 

segmento de um processo contínuo de desenvolvimento 

profissional. Sobressaem-se aquelas relacionadas ao 

entendimento da função social da escola, ao domínio do 

conhecimento, à interdisciplinaridade, ao avanço 

profissional e ao compromisso com os princípios éticos e 

civis, edificantes da sociedade. 

O documento acima citado aponta para uma 

reavaliação do método de formação inicial de 

professores, ultrapassando adversidades. No que se 
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relaciona ao campo institucional, o documento especifica 

duas questões principais: 

 

a segmentação da formação dos professores, da 
qual a descontinuidade na formação dos alunos 
da educação básica é uma expressão; 
 o distanciamento entre os cursos de formação 
e o exercício da profissão de professores no 
ensino fundamental e médio. Ambos os aspectos 
reforçam o fato de que a formação vem se dando 
sem uma maior articulação entre teoria e prática 
(MEC, 2000, p. 21-24). 
 

A Proposta de Diretrizes para a Formação de 

Professores da Educação Básica delimita as demandas 

que se sobrepõem para o cumprimento da função docente 

frente aos conceitos de educação atualmente: 

 

Orientar e mediar o ensino para a aprendizagem 
dos alunos; 
 responsabilizar-se pelo sucesso da 
aprendizagem dos alunos;  
assumir e saber lidar com a 
diversidade existente entre os alunos; 
 incentivar atividades de enriquecimento 
curricular;  
elaborar e executar projetos para desenvolver 
conteúdos curriculares;  
utilizar novas metodologias, estratégias e 
material de apoio;  
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desenvolver hábitos de colaboração e trabalho 
em equipe (MEC, 2000, p. 5). 

 
Contudo, independentemente das comprovações 

em relação a possibilidade e da capacidade do ensino 

acessível, não basta somente incluir os alunos especiais 

em classes regulares. É preciso modificar conceitos 

preconceituosos em relação do que seja educação 

inclusiva, assim como proporcionar aos docentes 

regulares conhecimentos a respeito desse projeto, uma 

vez que a maioria não se sente apta para atender esses 

alunos, como visto anteriormente. 

 

3.2.2.3 Projeto Político-Pedagógico Numa Visão 
Inclusiva 
 

Com o passar dos anos surge um novo conceito 

sobre educação de pessoas com deficiência, na concepção 

da escola inclusiva, dar ênfase a necessidade de uma 

reconstrução política, ideológica e estrutural da educação 

regular. Nessa perspectiva, a escola, para ser classificada 

um ambiente realmente inclusivo, é importante adequar-se 

ao seu cenário atual, enfrentando aos desafios que surgem. 

Dentre os desafios que se posicionam diante das 

instituições de ensino para que se conduza a um ensino 
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qualificado, podemos pôr em evidência a reestruturação de 

seu projeto político-pedagógico a fim de acabar com os 

obstáculos encontrados na inclusão social, de modo 

independente e atuante.  

O Projeto Pedagógico é, portanto, um mecanismo 

de autossuficiência da escola, uma vez que possui 

identidade própria como também é o mecanismo que 

possibilita a administração do exercício escolar.  

O Projeto Pedagógico deve ir em busca do 

rompimento da tradicional divisão entre a criação e a 

realização, comum da gestão das atividades subdivididas. 

Veiga (2003) afirma: 

 

Inovação e projeto político-pedagógico estão 
articulados, integrando o processo com o 
produto, porque o resultado final não é só um 
processo consolidado de inovação metodológica 
no interior de um projeto político pedagógico, 
construído, desenvolvido e avaliado 
coletivamente, mas é um produto inovador que 
provocaria também rupturas epistemológicas. 
Não podemos separar processo de produto 
(p.275). 

 

A condição necessária para que o Projeto seja 

aprovado é que sua criação seja proveniente de um 

processo onde exista a colaboração de todas as áreas da 
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comunidade escolar, o que possibilitará que ele seja 

abraçado por todos e não apenas pelo gestor. É preciso 

assegurar não somente a fase inicial da criação do Projeto, 

como também sua execução que requer empenho 

constante com a finalidade de comprometimento total com 

o que foi apresentado. 

Porém, algumas instituições tomam uma postura 

indiferente diante dessa realidade, tornando-se algo 

distante, pois quando a equipe pedagógica é questionada 

a respeito da elaboração de um projeto político 

pedagógico embasado nas políticas educacionais 

inclusivas; informam que a instituição possui projeto, 

porém ele ainda não abrange os alunos com necessidades 

educacionais específicas.  

Para a equipe pedagógica, lidar com crianças 

portadoras de necessidades educacionais específicas é 

preciso uma estruturação coletiva de conhecimentos, isto 

é, reconhecem que não estão aptos para lidar com essa 

inclusão; sendo fundamental aprimorar os 

conhecimentos para que os educadores possam assim, 

trabalhar de forma a atender satisfatoriamente a todos.  

Sendo assim, observa-se algumas características 

relevantes para a criação do Projeto, tais como: 
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aborda uma proposta fundamentada com base 
no diagnóstico escolar; 
expõe a característica da escola e seus objetivos 
e métodos de trabalho; 
é um projeto desenvolvido em grupo, onde há 
colaboração de todos que fazem parte da 
comunidade escolar;  
acredita-se em uma maneira de acordo em 
razão das diferenças de opiniões e interesses; 
abrange não só questões educativas assim como 
administrativas; 
especifica as modificações que serão realizadas 
na administração para obter maior versatilidade 
ás condições atuais,propiciando a obtenção do 
que foi oferecido; 
estimula as modificações no convívio entre 
gestor e o administrativo assumindo uma gestão 
participativa, e as consequências conforme o 
cumprimento das funções determinadas; 
a versatilidade é qualidade fundamental á 
elaboração desse projeto. Consequentemente, ele 
não deve ser visto como algo concluído; e sim, 
planejado como algo inovador, em constante 
criação.( Alexandre Thomaz Vieira, 2003, p.91) 

 

É de suma importância compreender o Projeto 

Político Pedagógico como uma ferramenta norteadora do 

exercício educacional, sempre caracterizado em função 

das exigências e problemas que aparecem no cotidiano 

do convívio escolar. É necessário, assim, ser eficiente e 
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versátil, adequando-se ao tempo, ao lugar e às pessoas 

que fazem parte do contexto escolar.  

O Projeto não deve ser considerado somente 

como um conjunto de intenções, mas, como uma 

proposta de trabalhos em fundamentados na realidade 

vivida, objetivando assim, tanto conhecimento técnico-

científico quanto político-administrativo. 

Segundo VEIGA (1995, p.14), 

 

A principal possibilidade de construção do 
Projeto Político Pedagógico passa pela relativa 
autonomia da escola, da sua capacidade de 
delinear sua própria identidade. Isso significa 
resgatar a escola como espaço público, lugar de 
debate, do diálogo, fundado na reflexão coletiva. 
Portanto, é preciso entender que o Projeto 
Político Pedagógico dará indicações necessárias 
a organização do trabalho. 

  
Como se refere a um procedimento ainda pouco 

conhecido por muitos, os gestores escolares terão que se 

empenhar na composição de seus membros (educadores, 

dirigentes, como também seus colaboradores) afim de 

que possam analisar sobre a atividade desenvolvida 

diante das atuais exigências educacionais. 

Dessa forma, a escola precisa ter liberdade na 

elaboração do Projeto Político Pedagógico, buscando a 
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colaboração da comunidade, para evitar as lacunas 

identificadas durante o desenvolvimento do processo 

educacional. 

O Projeto Político Pedagógico pode ser 

compreendido como componente norteador do exercício 

educacional, que está relacionado a um projeto histórico 

social, resultando numa maneira de conhecer a escola e 

sua função na sociedade. 

Todo projeto político pedagógico possui uma 

intencionalidade, é ele quem indica um norte, um rumo 

para a escola, retratando a cara da escola, sua identidade 

como é compreendido por Oliveira (2004). O projeto 

político pedagógico da escola é por isso mesmo, sempre 

um processo inconcluso, uma etapa em direção a uma 

finalidade que permanece como horizonte da escola. 

É fundamental termos conhecimento da 

profundidade de que o projeto representa que é a 

identificação da escola. Essa profundidade só pode ser 

notada na plenitude do exercício educacional da escola. 

Na sua realização, onde ela adota os embasamentos 

teóricos e epistemológicos do seu exercício educativo, 

demonstra no seu desempenho do dia a dia. Na maioria 

das vezes a escola elabora o seu projeto como quesito 
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comum e nele termina pondo referenciais teóricos 

metodológicos associados a um conceito inovador o qual 

a escola não corresponde. 

De acordo com Severino (1998) o Projeto 

constitui-se em um conjunto articulado de propostas e 

programas de ação delimitados, planejados, executados e 

avaliados em função de uma finalidade que se pretende 

alcançar e que é previamente delineada mediante a 

representação simbólica dos valores a serem efetivados. 

Ele é um processo de trabalho coletivo da escola, deve 

ser reconstruído e vivenciado constantemente por todos 

os envolvidos com o processo educativo escolar em um 

processo de permanente reflexão e discussão dos 

problemas, das propostas, da organicidade e da 

intencionalidade da escola. Desse modo, subsidiará a 

organização do trabalho pedagógico, que inclui o 

trabalho educativo na sala de aula. 

A educação inclusiva fundamenta-se em um 

projeto pedagógico de democratização de aquisição ao 

conhecimento que independe de classe social, origem, 

religião, raça, deficiência, orientação sexual. Envolve-se 

com a reforma político-social, com a qualidade da 
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educação e de vida dos educandos, considerando-os 

como indivíduos históricos reais. 

O estabelecimento de ensino deve possuir um 

Projeto Político Pedagógico lógico, estabelecendo suas 

atividades educativas e administrativas, evidenciando 

seus espaços, convivências, histórias e concepções. 

Desenvolvido a partir da junção de todos os profissionais 

que estão inseridos como também os alunos juntamente 

com seus familiares, para expressar no projeto a 

identidade da escola, seus conceitos de mundo e suas 

características. 

O Projeto Político Pedagógico contempla a escola 

como um todo em sua visão estratégica, não somente em 

seu aspecto didático. É um instrumento administrativo 

que propicia a instituição a determinar suas prioridades 

estratégicas, a transformar as prioridades em objetivos 

educacionais, a estabelecer o que fazer para atingir os 

objetivos de aprendizado, a verificar se os resultados 

foram alcançados e a analisar a própria performance. 

Para Veiga, o Projeto Político-Pedagógico, 

carregando o caráter de projeto de sua origem 

etimológica latina (projectu), cumpre a função de dar um 

rumo, uma direção à instituição. Concorda-se com essa 
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autora, quando evidencia o caráter político e o caráter 

pedagógico deste documento. Conforme a autora que o 

projeto de escola é sempre: 

 

“... uma ação intencional, com um sentido 
explícito, com um compromisso definido 
coletivamente. Por isso, todo projeto pedagógico 
da escola é, também, um projeto político por estar 
intimamente articulado ao compromisso sócio-
político com os interesses reais e coletivos da 
população majoritária. É político, no sentido de 
compromisso com a formação do cidadão para 
um tipo de sociedade. ‘A dimensão política se 
cumpre na medida em que ela se realiza enquanto 
prática especificamente pedagógica.’ (Saviani 
1983, p.93). Na dimensão pedagógica reside a 
possibilidade da efetivação da intencionalidade 
da escola, que é a formação do cidadão 
participativo, responsável, compromissado, 
crítico e criativo. Pedagógico, no sentido de 
definir as ações educativas e as características 
necessárias às escolas de cumprirem seus 
propósitos e sua intencionalidade”. (1996:12). 

 
Os gestores possuem uma função importante na 

criação do PPP, uma vez que interfere diretamente ou 

administra o dia a dia da escola. Esse procedimento é a 

segurança para a construção e andamento da prática 

educacional sendo de responsabilidade dos gestores 

proporcionarem não somente a elaboração como também 

a realização das práticas. 
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O PPP deve está direcionado para o exercício da 

inclusão, visto que, todos os indivíduos independentes de 

etnia, raça, classe social, religião, tem direito a aquisição 

de um ensino de qualidade. O indivíduo com necessidade 

educacional deve ser incluso na escola regular, para isso 

o programa deve ser adequado para atender de modo 

satisfatório as exigências gerais do corpo escolar. O 

ambiente físico e a composição de educadores 

qualificados também devem está em evidência. 

Na construção do Projeto Político Pedagógico é 

importante definir e verificar os métodos de execução do 

ensino especial assim como as especificações dirigidas 

as pessoas com necessidades educacionais. 

Entretanto, é notável que se refira a um Projeto 

de difícil realização e que exige aprendizagem e 

maturidade dos componentes que nele estão inseridos, 

visto que a cultura atual dos estabelecimentos de ensino 

é de adequação e repetição: a instituição contempla como 

tantas as outras, a metodologia de ensino, sem conceitos 

característicos, agindo da mesma maneira que as outras; 

logo, modelos idênticos de gestão e atuação. 

O projeto pedagógico propõe que cada 

estabelecimento de ensino estabeleça sua autonomia e 
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dessa forma determine suas prioridades no que diz 

respeito a execução de metas assim como determinações 

do exercício realizado de acordo com suas necessidades. 

Isso implica o desenvolvimento do trabalho colaborativo 

de todos que compõem a instituição. Nesse cenário, o 

Projeto Pedagógico mostra-se como a ferramenta a qual 

proporciona o processo de aperfeiçoamento e 

transformação nos costumes da instituição. 

É necessário formular esse processo, 

estabelecendo meios de comunicação apropriados e 

capacitar gestores. 

 

3.3 Projetos Inclusivos no Ambiente Escolar 
 

A ideia de educação inclusiva, que, nas últimas 

décadas, impulsionou mudanças significativas na 

educação em âmbito internacional, fundamentou a 

elaboração da Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008) e 

orientou a transformação dos sistemas de ensino em 

sistemas educacionais inclusivos, registrando uma 

evolução sem precedentes no acesso de pessoas com 

deficiência á escola comum. 
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Através da Política de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, nota-se o 

rompimento da hegemonia do modelo separativo nas 

normas educacionais. 

É preciso mudanças profundas no ambiente 

escolar, através do questionamento á organização 

curricular e ao trabalho pedagógico, tendo como 

finalidade uma reestruturação que permita acabar com os 

fatores que geram a exclusão escolar, dessa forma, 

proporcionando o desenvolvimento inclusivo das 

instituições de ensino. Por esse motivo, há necessidade 

da criação de Projetos Inclusivos no ambiente escolar. 

Segundo GLAT (1998): 

 

Em uma classe inclusiva se constitui no lugar 
onde o educando tem oportunidade de 
desenvolver certas operações mentais, expandir a 
sensibilidade e a criatividade, desenvolver 
habilidades psicomotoras específicas, ampliar o 
vocabulário, ampliar o conhecimento social e 
conviver com valores morais diferentes dos da 
família. A aquisição desses conhecimentos 
acontece no desenvolvimento das mais diversas 
atividades (p.16). 

 
Os projetos de inclusão escolar admitem 

mudanças no foco que antes estava centralizado no 
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educando e que deve passar a se centralizar no educador, 

na escola e no sistema escolar procurando alternativas e 

meios que possam assegurar o acesso, a permanência, e 

a qualidade de ensino para o aluno na classe comum. 

Conforme relatório da ONU, a educação 

inclusiva traz benefícios e vantagens: 

 Estudantes com deficiências: 

Aprendem a gostar da diversidade; 

Adquirem experiência direta com a variedade das 

capacidades humanas; 

Demonstram crescente responsabilidade e 

melhor aprendizagem através do trabalho em grupo, com 

outros deficientes ou não; 

Ficam bem mais preparados para a vida adulta 

em uma sociedade diversificada: entendem que são 

diferentes, mas não inferiores. 

 Estudantes sem deficiências: 

Têm acesso a uma gama bem mais ampla de 

papéis sociais; 

Perdem o medo e o preconceito em relação ao 

diferente; desenvolvem a cooperação e a tolerância; 

Adquirem grande senso de responsabilidade e 

melhoram o rendimento escolar; 
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São mais bem preparados para a vida adulta 

porque desde cedo assimilam que as pessoas, as famílias 

e os espaços sociais não são homogêneos e que as 

diferenças são enriquecedoras para o ser humano. 

As escolas inclusivas devem reconhecer e 

responder às diversas necessidades de seus alunos, 

acomodando tanto estilos como ritmos diferentes de 

aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade 

a todos através de currículo apropriado, modificações 

organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos e 

parcerias com a comunidade (...) Dentro das escolas 

inclusivas, as crianças com necessidades educacionais 

especiais deveriam receber qualquer apoio extra que 

possam precisar, para que se lhes assegure uma educação 

efetiva (...) UNESCO (1994). 

Segundo Mazzotta (1996), o atendimento as 

necessidades educacionais especiais na classe e ou a 

utilização de todo conhecimento acumulado pela área de 

educação especial, proporcionara a melhoria da 

qualidade de ensino segundo as características de cada 

aluno, visando a um atendimento individualizado, 

organiza os currículos, visando diversificar a 

metodologia e as estratégias de ensino entre tantas 
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modificações e com certeza benéfica para todos os 

educandos. 

Sabemos que educar uma criança com 

necessidades educativas especiais é uma experiência 

nova para o educador e grande o desafio. Para ensinar a 

alunos portadores de necessidades educacionais 

especiais se parte do pressuposto que todo educando 

pode aprender porém, nos métodos e na forma que lhe 

são propícias, no entanto é fundamental trabalhar com 

projetos inclusivos e que o educador abrace essa causa. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

nº 9.394/96 a LDB: 

"1º- Haverá, quando necessários serviços de 

apoio especializado na escola regular para atender as 

peculiaridades da clientela de educação especial. 2º- O 

atendimento educacional será feito em classes, escolas 

ou serviços especializados, sempre que em função das 

condições especificas dos alunos, não for possível a sua 

integração nas classes comuns de ensino regular 3º- A 

oferta de educação especial, dever constitucional do 

estado, tem como início na faixa etária de zero a seis 

anos, durante a educação infantil." (Cap. V, art.58). 
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Diante dessas reflexões, faz-se importante 

projetos inclusivos no âmbito educacional, pois, o 

princípio fundamental da educação inclusiva é a 

valorização da diversidade, enfrentando os desafios 

trazidos pelo movimento da inclusão escolar. 
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4. FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM 
ALAGOAS E O CENÁRIO DA PESQUISA 

 

Nesse capítulo, expõem-se o cenário da pesquisa 

e a história da formação de professores em Alagoas, 

visando o público-alvo descrito. Embora possua suas 

origens na legislação da educação brasileira, a formação 

de professores no estado tem uma natureza ímpar, 

embora mantenha marcas da colonização. Para 

fundamentar os dados e informações necessárias 

buscamos nos escritos de MELLO (2013) informações 

sobre Alagoas assim como a metodologia usada para a 

análise dos dados. 

 
4.1. Cenário da pesquisa 
 

Com a finalidade de informar, situamos, em 

breve descrição, as principais características de Alagoas, 

Penedo. 
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4.1.1. Estado de Alagoas 
 

Segundo Cerqueira e Francisco (s.d.), o Estado 

de Alagoas possui 27.779.343 quilômetros quadrados e 

situa-se na Região Nordeste. Conforme dados 

divulgados, em 2010, pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), a população total é de 

3.120.494 habitantes, sendo a densidade demográfica de 

112,3 habitantes por quilômetro quadrado. O referido 

estado apresenta uma economia em desenvolvimento, 

uma das menores do Brasil, um dos fatores a requerer 

atenção. 

Alagoas é o quinto maior produtor nacional de 

cana-de-açúcar, e outros importantes cultivos como: 

arroz, feijão, mandioca, milho, banana, abacaxi, coco-

da-baía, laranja, algodão e fumo. O estado também 

possui rebanhos bovinos, equinos, caprinos e ovinos, 

sendo o turismo é o principal componente do setor de 

serviços, além de ser a atividade que mais cresce no 

estado. Alagoas possui 40 municípios com potencial 

turístico nos quais os visitantes podem desfrutar de belas 

praias, rios e de cidades históricas (MELLO,2013). 

Em relação aos índices da educação, a Tabela 1 

apresenta o atendimento por faixa etária. Os índices 
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mostram que ainda há muito a fazer pela educação nesse 

Estado. 

 
Tabela 1. Percentual de atendimento por faixa etária, no 
Estado de Alagoas, 2010. 

Faixa 
Etária 

4 e 5 
anos 

4 a 6 
anos 

4 a 
17 
anos 

6 a 
14 
anos 

7 a 
14 
anos 

15 a 
17 
anos 

Atendeme
nto 

78,2
% 

82,9
% 

89,9
% 

95,2
% 

95,5
% 

80,8
% 

Fonte: BRASIL. Todos pela Educação.2011. 
 

Em seguida, exibimos a Figura 1 que ilustra no 

mapa os pontos nos quais as Coordenadorias Regionais 

de Educação e os municípios abrangentes se situam. 

 

Figura 1. Coordenadorias Regionais de Educação e 
municípios abrangentes de Alagoas 

 
Fonte: BRASIL. Todos pela Educação, 2011. 

 



127 

 
 

Nota-se que Alagoas, mesmo sendo um Estado de 

pequena extensão geográfica, sua representação de 

coordenadorias seria adequada, se se formasse numérica 

e equivalente, duas vezes mais o que mostra os fatores 

existentes. 

Mostramos a seguir, as Tabelas 2 e 3, com o 

número de professores com formação no ensino superior 

- a primeira, no Brasil e, a segunda, no Estado de Alagoas 

(MELLO, 2013). 

 
Tabela 2. Distribuição percentual de docentes com curso 
superior, segundo área de atuação, no Brasil, 2010. 

Área de atuação Percentual de Docentes 
Creche Pré-escola 48,5% 

Ensino Fundamental 51,8% 
Ensino (Anos iniciais) 62,4% 
Ensino (Anos finais) 79,2% 

Ensino médio 91,0% 
Fonte: BRASIL. Todos pela Educação, 2011. 
 
Tabela 3. Distribuição percentual de docentes com curso 
superior, segundo área de atuação, em Alagoas, 2010. 

Área de atuação Percentual de Docentes 
Creche Pré-escola 23,8% 

Ensino Fundamental 26,3% 
Ensino (Anos iniciais) 36,7% 
Ensino (Anos finais) 59,5% 

Ensino médio 79,3% 
Fonte: BRASIL. Todos pela Educação, 2011. 



128 

 
 

A carência de formação de professores com o 

ensino superior no Estado é maior entre os professores de 

creche, pré-escola e ensino fundamental. As vezes, o 

Estado não se encontra preparado a encarar esse desafio 

para o regresso das baixas taxas de escolaridade, devido 

não ter uma política ampla, mudando suas decisões 

conforme o governo e seus interesses. (MELLO, 2013). 

 
4.1.2 Cidade de Penedo 
 

Penedo é um município brasileiro do estado de 

Alagoas localizado ao sul do estado, às margens do Rio 

São Francisco. Sua população estimada em 2010 era de 

60.389 habitantes, e um território de, aproximadamente, 

689,269 quilômetros quadrados. Abrangendo trinta 

povoados. A densidade demográfica é de 87,61habitantes 

por km² com clima tropical úmido. Fica há 160km da 

capital, Maceió. Os municípios limítrofes são: 

Coruripe, Igreja Nova, Feliz Deserto e Piaçabuçu. 

O nome Penedo originou-se de a grande pedra. O 

povoado, fundado por Duarte Coelho de 

Albuquerque (filho de Duarte Coelho Pereira), das 

principais cidades históricas do Brasil, foi elevado a vila 

de São Francisco em 1636 e em fins do século XIX 
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passou a ser denominada Penedo do Rio São Francisco. 

Sua arquitetura atrai turistas de numerosas origens. 

A Igreja de Santa Maria dos Anjos é uma das obras 

primas mais visitadas. 

Suas principais fontes de renda provem da 

atividade primária, com o coco, o arroz, a pesca e a cana-

de-açúcar. 

A cidade do Penedo foi incluída como um dos 

sete destinos turísticos pelo fórum mundial de turismo de 

2005 do Movimento Brasil de Turismo e Cultura 

(MBTC). O MBTC é uma iniciativa de ação contínua, 

que tem como missão estimular o desenvolvimento local 

sustentável através do turismo e da valorização da 

cultura. As ações e iniciativas do fórum são identificadas 

pela marca destinations. E como dito a cidade do Penedo 

foi lançada como um destes destinos turísticos. 

No tocante à educação, possui sete escolas 

privadas e municipais, dez escolas estaduais, uma escola 

técnica e uma universidade federal. 
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4.1.3 Escola Municipal de Educação Básica Y: cenário 
da pesquisa 
 

A Escola Y, fundada em 1993, é uma instituição 

municipal de Ensino Básico, localizada na zona urbana, 

na cidade de Penedo/AL. 

São aproximadamente 800 alunos matriculados, 

distribuídos entre a Pré-Escola e o Ensino Regular 

Fundamental, composta por 52 funcionários; diretores 

(2), coordenadores/psicopedagogos (3), professores 

(32), agente administrativo (1), secretária (1), auxiliares 

de serviços gerais (8) e vigilantes (5). Sua missão é 

proporcionar ao aluno o domínio dos instrumentos do 

conhecimento com a finalidade de compreender melhor 

o ambiente sob os seus inúmeros aspectos, a ser 

independente na capacidade de refletir, a ter uma visão 

crítica e interesse no saber. Sendo assim, o aluno estará 

aprendendo e se desenvolvendo, dentro de um processo 

de formação do conhecimento que nunca termina, 

enriquecendo-se com as experiências do dia a dia. 
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Quadro 1. Descrição do corpo escolar 
Alunos matriculados: 800 da Pré-Escola ao Ensino Regular 
Fundamental 
Diretores                                                    2 
Coordenadores                                          3 
Professores                                                32 
Agente administrativo                               1 
Secretária                                                   1 
Auxiliares de Serviços gerais                 8 
Vigilantes       5 
 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

A instituição introduziu ao seu planejamento 

didático aula extraclasse, estabelecendo dinâmicas de 

incentivo à pesquisa de campo para os alunos dos nonos 

anos do Ensino Fundamental. Objetivando um ensino de 

melhor qualidade, onde haja o envolvimento da 

comunidade com o ambiente escolar. 

Visando ser reconhecida como escola que acolhe, 

educa e divide com a comunidade a responsabilidade de 

educar, seus valores são:  

 
 Clima de acolhimento, 

 aprendizado contínuo, 

 cooperação 

 parceria escola-comunidade, 
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 convivência com ambiente educacional e respeito 

(Silvaneide Lisboa Pereira). 
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5. O CAMINHO DA PESQUISA 
 

Ao determinarmos a análise de elementos 

educacionais voltados ás práticas escolares em relação à 

inclusão como eixo norteador da pesquisa, os quais 

contribuiriam ao exercício em busca da interação de 

alunos especiais, de educadores, e da sociedade como um 

todo, escolhemos por analisar práticas escolares, assim 

como experiências vividas que ocorreram com a inclusão 

Mello 2013). 

Os instrumentos da análise adotados 

(documentos, bibliografias e outros) foram exibidos ao 

longo da pesquisa e neste capítulo reservamos as 

entrevistas com os sujeitos. 

 
5.1. Descrição dos sujeitos da pesquisa 
 

Nesse momento, referimos a descrição dos 

sujeitos da pesquisa como mostra o quadro a seguir. 

 



134 

 
 

Quadro 2. Descrição das entrevistas e respectivos 
entrevistados. 

Tipo de Entrevistas  Entrevistados Sigla 
Entrevistas 
Individuais 

1.Diretora D 

 1.Coordenadora 
pedagógica 

C 

 1.Professora P 
 1.Funcionária de 

serviços gerais 
F 

Entrevistas Coletivas 1.Grupo de 3 
professores 

PRE 

Questionário 
Questões Abertas 

3.Professores PRQ 

Total de 
Entrevistados 

10.Entrevistados  

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Neste estudo, observamos o perfil dos 

entrevistados, cada um, com suas especificidades. De 

acordo com o que foi exposto, foram entrevistados 7 

professores, sendo que apenas um participou de um 

Programa de Formação Continuada para a inclusão. Entre 

os professores, além de exercerem cargo de professor;4 

(quatro) deles ocupam ou ocuparam cargo de 

coordenação e direção.1 (uma) ocupa o cargo de 

coordenadora pedagógica (2015);1(uma) ocupa o cargo 

de diretora (2015); 1 (uma) foi diretora (2010); e,1 (uma) 

foi coordenadora adjunta (2006). 
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Os entrevistados foram criptografados por 

números e por letras iniciais de seu cargo: coordenadora: 

C; diretora: D; professora: P; professores que 

responderam as entrevistas: PRE; professores que 

responderam os questionários: PRQ. 

Os Quadros 1, 3, 4 e 5 exibem os perfis dos 

sujeitos de pesquisa. 

 
Quadro 3. Perfil do diretor 

Entrevistado D 
Idade 47 anos 
Tempo da função 20 anos 
Experiências com projetos de Inclusão 3 anos 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 
Quadro 4 Perfil do Coordenador 

Entrevistado C 
Idade 42 anos 
Tempo de Função 17 anos 
Experiências com Projetos de Inclusão 6 anos 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 
Quadro 5 Perfil dos Professores Entrevistados 

Entrevistados Idade Tempo de 
Função 

Experiências com 
Projetos de Inclusão 

PRE.1 39 
anos 

15 anos 5 anos 

PRE.2 42 
anos 

14 anos 8 anos 
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PRE.3 26 
anos 

3 anos 1 ano 

PRE.4 54 
anos 

30 anos 5 anos 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 
Quadro 6 Perfil dos Professores que Responderam ao 
Questionário. 

Entrevistado Idade Tempo da 

Função 

Experiências com 

Projetos de Inclusão 

PRQ 01 40 

anos 

20 anos 10 anos 

PRQ 02 40 

anos 

16 anos 7 anos 

PRQ 03 29 

anos 

5 anos 3 anos 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Ao observarmos os quadros acima, verificamos 

algumas características que consideramos relevantes 

serem salientadas, uma delas é que mais da metade dos 

professores da instituição onde foi realizada a pesquisa 

têm mais de 10 anos de casa, com pouca experiência com 

Projetos de Inclusão. 

Dos sete professores entrevistados, apenas uma 

participou do Programa de Formação Continuada para 

Inclusão, enquanto o restante somente tem experiências 
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vividas no cotidiano, ou seja, não tiveram uma 

preparação para lidar com alunos especiais. Houve 

apenas reuniões para distribuição de apostilas e vídeos. 

Mesmo sem preparação adequada, com certo teor 

de preocupação, com quase nenhum tipo de 

acessibilidade (apenas uma rampa) e nenhuma condição 

no ambiente físico, a instituição recebeu alunos especiais 

(com deficiência física, auditiva, visual, mental e 

múltipla), os quais foram aceitos entre todos que 

compõem o quadro escolar; desde do diretor ao corpo 

discente. 

Consideramos importante comentar que uma 

professora com formação em pedagogia é a única de 

todos os entrevistados que possui cursos e participou de 

Programa de Formação Continuada para Inclusão, onde 

realiza um excelente trabalho junto com uma professora 

auxiliar, utilizando materiais didáticos; jogo da memória, 

giz de cera, tinta guache realizando dinâmicas em grupo 

para que assim alunos especiais sejam inseridos entre os 

alunos “tidos” normais. Seu depoimento foi 

extraordinário por apresentar um trabalho desenvolvido 

num Projeto de Inclusão em turmas de ensino regular, 

mesmo encontrando várias dificuldades, tais como a falta 
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de capacitação de outros colegas, a falta de estrutura 

física, e profissionais preparados a atender demanda de 

crianças especiais, porém, realiza em parceria, buscando 

formas de inserir e auxiliar a aprendizagem de alunos 

portadores de necessidades educativas especiais. 

Outra entrevistada foi uma funcionária de 

serviços gerais que além de trabalhar na instituição de 

ensino, tem uma filha portadora de deficiência múltipla 

matriculada nessa instituição. Ela nos relata que a decisão 

de matricular sua filha numa escola regular foi com a 

finalidade que sua filha convivesse com outras crianças e 

fosse incluída na sociedade sem que houvesse algum tipo 

de discriminação. Existe uma boa interação entre essa 

funcionária e a instituição objetivando o 

desenvolvimento de sua filha, onde é notável o processo 

evolutivo na medida do possível a cada dia. 

Os professores entrevistados trabalhavam sempre 

em parceria, visando melhorar o atendimento aos alunos 

especiais, embora não sejam dadas condições necessárias 

para esse tipo de trabalho seja realizado de forma 

satisfatória. 
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5.2 Depoimentos via questões abertas para os 
entrevistados (Diretora, Coordenadora Pedagógica, 
Professores e Funcionária de Serviços Gerais) 

 

Mostramos a seguir, as questões primordiais 

enviadas por e-mail e respondidas por 3 professores, 

assim como uma estrutura prévia de questões, para as 

entrevistas abertas, as quais foram debatidas 

voluntariamente pelas entrevistadas, e, tiveram a duração 

entre 10 a 15 minutos cada uma. 

Com a finalidade de conhecer a concepção de 

Projetos de Inclusão na visão dos entrevistados, 

formulamos as seguintes questões: 
 

Qual sua concepção dos Projetos de Inclusão escolar? 

 Como você foi informada sobre o início do processo 

de Inclusão, nessa Escola? 

 Quais as dificuldades existentes para esse processo?  

 Como você reagiu frente à decisão de incluir alunos 

com deficiência em turma de ensino regular? 

Para colaborar com a identificação de elementos 

inovadores dos Projetos de Inclusão direcionados para o 

desenvolvimento formativo dos professores, formulamos 

as seguintes questões: 
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 Você participa de um Programa de Formação 

Continuada para a Inclusão? Com que frequência?  

 Que encaminhamento metodológico você utiliza no 

desenvolvimento das suas aulas para atender estes 

alunos?  

 Como acontece a interação entre os alunos com 

deficiência e os demais alunos da turma, no cotidiano da 

sala de aula? E nas atividades extraclasse (recreio, 

passeios e outros)?  

 Quais as dificuldades que você encontra para ensinar 

o aluno deficiente em sala regular? 

Para averiguar possíveis práticas promovidas 

pelos Projetos de Inclusão capazes de auxiliar na 

formação das professoras, elaboramos as questões: 

 Que mudanças, a seu ver, foram necessárias na 

dinâmica da Escola para a Inclusão? 

 É oferecida palestras com profissionais da área para os 

educadores que lidam com alunos com deficiência? 

 Houve capacitação específica para os professores que 

receberam alunos para a Inclusão? 

 Como foram escolhidos / definidos os professores para 

atuarem com os alunos de inclusão?  
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Em busca de identificar os desafios no 

desenvolvimento formativo de professores de Educação 

Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, 

formulamos as seguintes perguntas 

Como os docentes reagiram à decisão de incluir?  

 Quais os desafios apresentados? 

 Como eles são enfrentados? 

 Que apoio você recebe da Equipe Pedagógica? 

As questões formuladas para a funcionária que 

tem uma filha especial matriculada nessa instituição, a 

princípio foram elaboradas seguindo um sistema de 

organização de aspectos a serem avaliados. No entanto, 

no momento da conversa, a funcionária ficou á vontade 

para expor sua opinião sobre a questão. Foram realizadas 

as seguintes perguntas: 

 Como partiu a decisão de matricular sua filha numa 

escola regular? 

 De que forma os demais alunos acolhem e interagem 

com sua filha? 

 Você está satisfeita com os serviços oferecidos nessa 

instituição? Caso não, o que poderia melhorar? 

 Quais as melhorias notáveis no desenvolvimento da 

sua filha? 
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As entrevistas foram registradas em áudio, e 

algumas delas, em diferentes mídias: áudio, vídeo e fotos, 

com a permissão dos entrevistados, em seguida citadas. 

A partir dos resultados obtidos com a entrevista 

formulamos um resumo de tudo que foi exposto com o 

objetivo de relacionar a importância da pesquisa, que 

apoia o tema e se associa com a finalidade inicial, 

procurando a solução em relação ao quesito principal. 

Dessa forma, primeiramente surgiu a inclusão formativa, 

citada na fala dos entrevistados em diversos aspectos, 

descritos através da coordenadora, professores e diretora. 

Assim como surgiu uma observação sobre as formações 

docentes na visão inclusiva.  

 
5.3 Análise e Debate dos Pré-resultados 
 

As entrevistas tiveram diversos aspectos, motivo 

que colaborou para aumentar a árdua missão de 

selecionar as categorias/partes da pesquisa. As falas dos 

entrevistados apresentaram uma enorme grandeza de 

dados em relação a formação de professores. Entretanto, 

por utilizar de entrevistas semiestruturadas, as falas não 

adotaram uma regra de tempo, o que buscaremos 

estabelecer na relação das categorias/partes da pesquisa. 
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As perguntas norteadoras das entrevistas, com 

depoimentos da diretora, coordenadora e professores 

como também da funcionária de serviços gerais 

associam-se com os temas. As perguntas enviadas por e-

mail e respondidas pelos professores, igualmente foram 

de suma importância o que serão analisadas, 

posteriormente. 

Os prosseguimentos para a determinação (prévia) 

das categorias/partes foram: 

 Reescrita das entrevistas – sendo divididas em quatro: 

3 com 15 e uma com 6 reescritas, num total de 

aproximadamente de 2 horas de gravação,visto que foram 

selecionadas algumas como mais importantes das quatro 

etapas. 

Resumo do conteúdo das falas e classificação inicial de 

cada entrevista 

Análise dos dados pertencentes aos conteúdos 

conforme as entrevistas 

 
5.4 Parecer da Diretora 
 

No Quadro 7, verificamos que a diretora 

entrevistada expressou sobre a inovação educacional, 

sendo essa característica destacada quando se referiu ao 
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Projeto de Inclusão Escolar. Tendo como concepção que 

através de Projetos de Inclusão, possa haver maior 

interação, pela qual se agreguem conteúdos, 

estabelecendo uma ligação entre teoria e prática. 

Notamos, portanto, que as concepções de 

inovação educacional não são iguais, uma vez que, há 

pontos de vista distintos. 

Segundo Mantoan (1988): 

 
Inovar não tem necessariamente o sentido do 
inusitado. As grandes inovações estão, muitas 
vezes na centralização do óbvio, do simples, do 
que é possível fazer, mas que precisa ser 
desvelado, para que possa ser compreendido por 
todos e aceito sem outras resistências, senão 
aquelas que dão brilho e vigor ao debate das 
novidades. 

 

Quadro 7. Concepção dos Projetos de Inclusão Escolar: 
diretora 

Qual sua concepção dos Projetos de Inclusão escolar, 
enquanto diretora? 
Inovação 
Ligação Teoria e Prática 
Agregação dos Conteúdos 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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O Quadro 8 mostra o depoimento da diretora da 

instituição onde foi realizada a pesquisa. 

 

Quadro 8. Concepção dos Projetos de Inclusão escolar: 
respostas da diretora. 
D Projetos de Inclusão escolar são inovadores desde 

que modifique antigos costumes havendo a 
necessidade de criar novos caminhos ou diferentes 
estratégias para atingir o objetivo de incluir, mas, tem 
que haver uma preparação onde estejam envolvidos. 
Inovação 

D O Projeto de Integrar proporciona a relação do aluno 
com a escola em sua formação contribuindo para que 
haja ligação entre teoria e prática, e assim possam 
caminhar juntos. 
 
Ligação Teoria e Prática 
 

D O pensamento é agregar os conteúdos através de um 
projeto. 
 
Agregação dos Conteúdos 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

No depoimento da diretora da instituição fica 

claro, a preocupação com esse tipo de projeto, uma vez 

que tem que haver o cumprimento da inclusão escolar e, 

isso é considerado uma inovação. 

Concordamos com a educadora Maria Teresa 

Égler Mantoan,quando diz que na escola inclusiva 
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professores e alunos aprendem uma lição que a vida 

dificilmente ensina: respeitar as diferenças. Esse é o 

primeiro passo para construir uma sociedade mais justa. 

 

5.5 Parecer da Coordenadora 
 

Neste item mostramos as respostas da 
coordenadora pedagógica e as respectivas análises. 
 
Quadro 9. Concepção dos Projetos de Inclusão escolar: 
Coordenadora.  
 1. Como você foi informada sobre o início do processo 
de Inclusão, nessa Escola? 
 2. Quais preparações existentes para esse processo? 
3. Que mudanças, a seu ver, foram necessárias na 
dinâmica da Escola para a Inclusão? 
4. Como foram escolhidos / definidos os professores 
para atuarem com os alunos de inclusão?  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 10. Concepção dos Projetos de Inclusão escolar: 
resposta da Coordenadora. 

C: Resposta 1. Quando assumi o cargo de coordenadora 
pedagógica, já existia o processo de 
inclusão. 

Resposta 2. Não houve preparação. Em 2013 houve 
apenas uma reunião onde foi dada uma 
apostila sobre o assunto inclusão e assisti 
a alguns vídeos. 



147 

 
 

Resposta 3. Não houve mudanças no espaço físico, 
apenas mudanças na questão de 
conscientização. 

Resposta 4. Não houve professor designado a 
trabalhar com alunos especiais. O aluno 
foi inserido na turma. 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Concordamos com Beyer (2006) quando diz que, 

o processo de inclusão é um novo paradigma que 

desponta em defesa da ideia de viver a igualdade na 

diferença, integrar na diversidade. Beyer (2006, p.73). 

Com os dados apresentados pela entrevista da 

coordenadora pedagógica, verificamos um interesse em 

dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado, 

porém, com maior participação de todos os envolvidos 

sugerindo ações para sua continuidade o que admite a 

importância dos Projetos de Inclusão. 

 
4.6 Parecer dos Professores 
 

Ao observarmos as respostas dos professores, 

notamos que muitas questões levantadas pela 

coordenadora pedagógica são repetidas nas falas dos 

docentes. 

No quadro 11 verifica-se que a palavra-chave, na 

concepção dos professores, é que os Projetos de Inclusão 
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são uma inovação, o que nos leva a crer que a ideia de 

inovação tida por todos é a mudança. Eles relatam que o 

projeto é muito bom e vem de forma proveitosa 

manifestar o entendimento do que seja aceitar o outro 

com suas diferenças. Porém, os problemas surgem e 

como é algo novo ainda não sabem lidar com a situação. 

 

Quadro 11. Concepção dos Projetos de Inclusão escolar: 
Professora. 
1. Como você reagiu frente à decisão de incluir alunos 

com deficiência em turma de ensino regular? 
2. Você participa de um Programa de Formação 

Continuada para a Inclusão? Com que frequência? 
3. Que encaminhamento metodológico você utiliza no 

desenvolvimento das suas aulas para atender estes 
alunos? 

4. Como acontece a interação entre os alunos com 
deficiência e os demais alunos da turma, no cotidiano 
da sala de aula? E nas atividades extraclasse (recreio, 
passeios e outros)? 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Quadro 12. Concepção dos Projetos de Inclusão escolar: 
Resposta da Professora. 
P: Resposta 
1. 

Aceitei tranquilamente, pois já tive 
experiência com alunos portadores de 
necessidades educativas especiais. 

Resposta 1. Participei há 3 anos atrás de um 
Programa de Formação continuada para 
Inclusão. 
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Resposta 1. Atividades diversas envolvendo a 
coordenação motora grossa e fina etc. 
Utilizo jogos e brincadeiras. 

Resposta 1. Acontece da melhor forma possível, 
pois todos os alunos são tratados por 
igual e sempre respeitando suas 
limitações. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A proposta inclusiva é totalmente inovadora se 

distanciando do passado; ela dá início uma nova etapa na 

educação mundial: a educação para todos, diante da 

construção de uma sociedade inclusiva. Aborda, desta 

forma um novo paradigma em ascensão e que deverá 

evoluir na direção de sua realização plena, considerando 

ser uma concepção que se desenvolve em práticas 

produtivas, integradoras, éticas, colaborativas e 

educativas que contribuem com o desenvolvimento da 

escola. 

Neste sentido, Goffredo (1999), reitera que é a 

escola a principal instituição responsável por tal processo 

e deve considerar como sendo um desafio seu, o sucesso 

de todos os seus alunos, sem exceção. 

Mediante esta forma de trabalho entre os 

professores, a inclusão escolar de alunos especiais, é 

favorecida e a aprendizagem assim como seu 
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desenvolvimento ocorre com qualidade, onde o professor 

assume a responsabilidade de ser um mediador. 
No Quadro 13, pode-se observar que a fala dos 

professores remete à importância de existir um Projeto de 

Inclusão Escolar, para que haja a inserção de alunos 

especiais no cenário educacional. 

 
Quadro 13. Concepção dos Projetos de Inclusão escolar: 
Professores que Responderam a Entrevista (PRE). 
1. Como os docentes reagiram à decisão de incluir? 

2. Quais os desafios apresentados? 

3. Como eles são enfrentados? 

4. É oferecida palestras com profissionais da área para os 

educadores que lidam com alunos com deficiência? 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro: 14. Concepção dos Projetos de Inclusão escolar: 
Resposta dos Professores que responderam a entrevista. 

PRE1 
Resposta 1 

Tive um pouco de receio, visto que foi 
uma nova situação no meu campo de 
trabalho. 

Resposta 2. Tive um pouco de receio, visto que foi 
uma nova situação no meu campo de 
trabalho. 

Resposta 3. Passamos a atuar em conjunto fazendo da 
inclusão um projeto pessoal.  

Resposta 4. Não foi oferecida nenhum tipo de 
palestras com profissionais da área. 
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PRE 2 
Resposta 1 

Fiquei preocupada pelo fato de não ter 
condições para realização desse tipo de 
trabalho. 

Resposta 2. Foram muitos desafios justamente pela 
falta de condição em todos os sentidos 
para receber alunos especiais. 

Resposta 3. Trabalhamos em equipe com o objetivo 
de fazer da melhor maneira na medida do 
possível o que nos foi proposto 

Resposta 4. Não nos foi oferecido palestras com 
profissionais da área e sim vídeos para 
serem assistidos. 

PRE 3 
Resposta 1 

Fiquei um pouco apreensiva em assumir 
tamanha responsabilidade, afinal inclusão 
é algo que veio se tornar realidade nos 
últimos dez anos, é um tema ouvido mas 
pouco discutido. 

Resposta 2. Os desafios foram grandes, em 
consequência de ser algo pouco discutido 
como também a falta de condições 
necessárias para receber alunos 
portadores de diversos tipos de 
deficiência. 

Resposta 3. Trabalhamos em grupo, um dando o apoio 
necessário                                            ao 
outro, visando sempre desenvolver um 
trabalho de qualidade mesmo com poucas 
condições mas buscando realizá-lo de 
forma a atender satisfatoriamente o que 
nos foi estabelecido. 

Resposta 4. Não tivemos palestras com profissionais 
da área, apenas recebemos apostilas e 
assistimos vídeos relacionados ao 
assunto. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Cabe também ressaltar que, nos últimos anos, 

vem se buscando progressivamente alcançar resultado de 

um aumento expressivo de estudos na área de educação 

inclusiva voltados para assegurar os direitos de pessoas 

portadoras de deficiência serem inseridas no contexto 

educacional requerendo apenas um novo olhar e um novo 

direcionamento da escola. 

Concordamos com Neves (1998) reconhecem a 

importância dos estabelecimentos de ensino e dos 

docentes, nessa função, quando determina a escola como 

lócus privilegiado da educação e (oferece) um crédito de 

confiança na competência técnica e política dos 

profissionais que nela atuam. 

No Quadro 15, os professores apresentam em suas 

falas os problemas enfrentados. Eles supõem que uma 

possível solução tenha início, a partir do 

compartilhamento de suas experiências e conhecimentos 

sobre o tem inclusão, com reflexões coletivas periódicas. 

Um trabalho mais direcionado à inserção de crianças 

especiais no ambiente escolar. 
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Quadro 15. Concepção dos Projetos de Inclusão escolar: 
Professores que Responderam os Questionários (PRQ). 

1. Houve capacitação específica para os professores que 

receberam alunos para a Inclusão? 

2. Quais as dificuldades que você encontra para ensinar 

o aluno deficiente em sala regular? 

3. Que apoio você recebe da Equipe Pedagógica? 

4. Como é realizada a avaliação do aluno para a 

inclusão?  

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Quadro 16. Concepção dos Projetos de Inclusão escolar: 
Reposta dos Professores que responderam ao questionário. 

PRE1 
Resposta 1 

Houve apenas uma no ano de 2013. 

Resposta 2. Várias dificuldades, ex.: estrutura física 
da escola (com pouco acessibilidade) a 
carência de um professor de apoio, a 
necessidade de capacitação, entre outras. 

Resposta 3. A equipe pedagógica sempre está à 
disposição no que for preciso. 

Resposta 4. O aluno é avaliado de forma contínua, a 
cada conquista durante as atividades 
propostas. 

PRE 2 
Resposta 1 

Sim, no ano de 2013. 

Resposta 2. . São muitas as dificuldades, pois não 
houve um maior preparo para atender a 
demanda de alunos especiais. 

Resposta 3. A equipe pedagógica nos apoia conforme 
suas possibilidades. 

Resposta 4. O aluno é avaliado frequentemente. 
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PRE 3 
Resposta 1 

Já tive capacitação em outro 
estabelecimento de ensino, e, aqui 
somente uma (2013). 

Resposta 2. Algumas dificuldades devido à falta de 
preparação em lidar com crianças com 
diversos tipos de deficiência onde não há 
um a boa estrutura para comportar alunos 
com. 

Resposta 3. A equipe pedagógica nos apoia dentro de 
seus limites. 

Resposta 4. O aluno é avaliado constantemente para 
ver se teve melhoras no seu 
desenvolvimento. 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

A percepção sobre a importância da inclusão está 

presente nos relatos dos entrevistados, entretanto, ao se 

referirem sobre as ações coletivas de professores, o que 

fica evidente, é existência de um trabalho em conjunto 

para melhor atender as necessidades específicas de aluno, 

ações que colaboram evitando a divisão no ambiente 

escolar. Concordando com Jiménez (1997) destaca que 

toda a qualificação profissional na perspectiva inclusiva 

deve estar empenhada na oferta de condições que 

favoreçam o desenvolvimento de uma competência 

voltada para a aceitação da diversidade apresentada pela 

clientela escolar, bem como pelo entendimento dos 

caminhos que o aluno percorre no processo de construção 
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de conhecimentos. É só a partir da compreensão desse 

processo que o profissional da educação poderá construir 

sua prática, desenvolvendo novas formas de ensinar e 

difundindo conhecimentos que atendam à pluralidade do 

alunado sob sua responsabilidade. 

Na maioria das falas há uma conscientização da 

necessidade de refletir a forma que vem sendo 

trabalhados os Projetos de Inclusão, visto que se trata de 

um projeto que contribui para a inserção de alunos no 

âmbito escolar. 

Diante do exposto, nota-se que o tema inclusão 

representa um desafio a ser superado por todos. 

Referindo-se à concepção de Projetos Inclusivos os 

professores compartilham do mesmo pensamento de 

inserir alunos especiais numa sociedade ainda 

preconceituosa.  

 
5.7 Parecer da Funcionária que tem uma Filha 
Especial Matriculada na Instituição 
 

Neste item mostramos as respostas da funcionária 

que tem uma filha portadora de deficiência múltipla 

matriculada na instituição e as respectivas análises. 
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Quadro 17. Concepção dos Projetos de Inclusão escolar: 
Funcionária(F). 
1. Como partiu a decisão de matricular sua filha numa 
escola regular? 
2. O que você entende por inclusão? Você acha que sua 
filha foi incluída? 
3. Que tipo de interação existe entre você e escola, para 
o desenvolvimento da sua filha? 
4. De que forma os demais alunos acolhem e interagem 
com sua filha? 
5. Quais as melhorias notáveis no desenvolvimento da 
sua filha? 
6. Você está satisfeita com os serviços oferecidos nessa 
instituição? Caso não, o que poderia melhorar? 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Quadro 18. Concepção dos Projetos de Inclusão escolar: 
Resposta da Funcionária (F). 

F. Resposta 
1. 

Resolvi matricular para que minha filha 
pudesse conviver com outras crianças e 
assim melhorasse suas habilidades. 

Resposta 2. Inclusão pra mim é todos viverem juntos sem 
separação. Minha filha foi incluída e aceita 
por todos; da diretora aos colegas de classe. 

Resposta 3. Existe uma boa relação entre mim e a escola, 
precisando apenas melhorar em alguns 
pontos, como ex.: a estrutura física, ter um 
professor auxiliar. 

Resposta 4. Minha filha foi acolhida com respeito e 
carinho. 

Resposta 5. Minha filha teve um melhor desenvolvimento 
na coordenação motora. 

Resposta 6. Apesar de ter muitas coisas a serem 
melhoradas, estou satisfeita com o trabalho 
realizado pela instituição. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A mãe da aluna relata que as fragilidades 

encontradas se dão ao fato do desconhecimento da 

concepção de Projetos Inclusivos e da falta de preparação 

de alguns profissionais assim como a necessidade de uma 

estrutura física para melhor atender á todos que possuem 

necessidades educativas especiais. Ainda afirma que a 

maior dificuldade é o descomprometimento de alguns 

profissionais em trabalhar com Projetos Inclusivos. 

Na visão de Mizukami (2005-2006) o 

comprometimento profissional dá-se, a partir do 

momento que: 

Todos os profissionais estejam envolvidos nos 

processos formativos de aprendizagem da docência de 

futuros professores ou daqueles que já estão 

desenvolvendo atividades docentes. [...] Concebe-se 

aqui, formação do formador como um processo 

continuado de auto formação envolvendo dimensões 

individuais, coletivas e organizacionais. (MIZUKAMI, 

2005- 2006, p. 181). 
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6. METODOLOGIA 
 

A pesquisa foi desenvolvida de forma ampla, 

pensando na educação como um todo, mas com um olhar 

voltado as pessoas com deficiência; expondo as 

dificuldades enfrentadas e superadas diante de uma 

sociedade anteriormente preconceituosa que vem 

evoluindo ao longo dos anos, admitindo mudanças 

essenciais nas suas ações, modificando sua postura 

categórica de pensar, dando espaço ao outro para agir, 

desenvolver e principalmente ser reconhecido como um 

ser humano comum dentro de suas limitações. 

Conforme o enfoque metodológico, este trabalho 

de pesquisa é quantitativo e qualitativo, repleto de 

conhecimentos teóricos. A escolha por esse método se 

realizou pelo fato de visar atingir mais conhecimentos 

para compreender o nível da Educação Inclusiva no 

âmbito escolar e expor suas dificuldades. A amostra da 

pesquisa foi composta por profissionais que atuam na 

escola, selecionados antecipadamente conforme a função 
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que a cada um compete no âmbito escolar a fim de 

responder algumas questões sobre lidar com alunos 

portadores de deficiência. Foram quatro os profissionais 

que fizeram parte da pesquisa na instituição de ensino, 

um pertencia a equipe de atuação pedagógica - uma 

coordenadora, uma professora de sala de ensino regular, 

e dois profissionais da equipe administrativa - uma 

diretora e uma auxiliar de serviços gerais. 

Os autores que fundamentaram a pesquisa foram: 

FREIRE 1991, LIBÂNEO 2001, MANTOAN 2003, 

MELLO 2013, MORIN 2002, RODRIGUES 2003 e 

outros. 

No entanto, a pesquisa foi desenvolvida de modo 

a expor um fundamento teórico buscando determinar o 

principal foco para obter simultaneamente o que é 

peculiar com os resultados do estudo feito em uma escola 

do município de Penedo/Al.  

O estudo realizado buscou contribuir para a 

reflexão sobre o papel relevante da educação no avanço 

e evolução de uma sociedade livre e democrática 

garantindo a inclusão de todos independentemente de 

serem ou não deficientes, defendendo a inserção de 

conceitos mais justos em diversas áreas da sociedade, por 
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ser o meio de igualdade social. Para que haja realmente a 

inclusão e para que a aprendizagem de todos os alunos na 

escola regular seja garantida, é preciso consolidar a 

formação dos educadores e construir uma boa rede de 

apoio entre discentes, docentes, gestores escolares, 

famílias e profissionais da área de saúde que respondem 

por indivíduos com Necessidades Educacionais 

Especiais. 

Contudo, temos a legislação brasileira que se 

apresenta como defensora dos cidadãos com deficiência 

e abaixo apresentamos o que ela nos diz.  
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7. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
7.1 Resultado da Pesquisa Via Categorias de Estudo 
 

Selecionamos duas categorias de estudo, e todas 

relacionadas a análise e elaboração de Projetos 

Inclusivos, referentes à importância de refletir sobre a 

formação do professor e sua competência. Nesse estudo, 

temos como base os referenciais do primeiro e segundo 

capítulos para estabelecer as categorias encontradas. 

A primeira categoria que surgiu da fala dos 

entrevistados foi a integração educativa, que apresenta 

ligada à construção do conhecimento. A segunda 

categoria fortalece o debate onde os entrevistados, 

manifesta a necessidade da formação docente na visão 

inclusiva para um ensino de qualidade. Tais categorias 

descrevem de que forma são vistos e qual a realidade 

encontrada, assim como são executados os projetos 

inclusivos. 
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7.2 Descrição dos Quadros/Resumo das Categorias 
 

 EC: entrevista com a coordenadora Pedagógica 

 ED: entrevista com a diretora  

 EP: entrevista com os professores  

 QP: questionário dos professores 

 
Integração Educativa 

 
Neste segmento objetivamos pôr em pauta os 

documentos legais na formação educativa. Na legislação 

brasileira, a formação de educacional sempre foi um 

processo que requer maior atenção. 

A integração educativa refere-se ao processo de 

educar-ensinar, no mesmo grupo, crianças com e sem 

necessidades especiais durante uma parte ou na 

totalidade do tempo de permanência na escola (MEC, 

1994). Essa concepção é vista também nos depoimentos 

dos entrevistados, por entenderem que a integração 

educativa está relacionada aos Projetos Inclusivo; que 

asseguram o direito incondicional de todos os seres 

humanos participarem ativamente e conviverem entre si 

sem qualquer restrição conforme o grau de 

deficiência, oferecendo igualdade de oportunidade a 
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todos os indivíduos, enfatizando suas qualidades e 

capacidade. Os projetos inclusivos compreendem a 

eliminação de barreiras físicas, psicológicas e de 

comunicação, promovendo, assim, as condições 

adequadas para garantir sua inserção do indivíduo ao 

meio. Tais projetos são de suma importância visando a 

integração do aluno à escola, propiciando meios para que 

o aluno com necessidades especiais seja incluído em 

virtude do apoio que lhe é proporcionado, dessa forma, o 

aluno é que se deve adaptar à escola, ao contrário da 

escola ter que se adaptar ao aluno. 

Dessa forma, consideramos os depoimentos dos 

entrevistados os quais enfatizam a integração educativa, 

como também, diversas questões que motivam a ação da 

inclusão. 

 
Quadro 20. Integração Educativa 

Resumo das 
respostas 

Frequência das respostas Categoria 

Integração QP(3)+EP(3)+EC(1)+ED(1) 
=8 

Integração 

Conhecimento  Educativa 
Integração do 
Conhecimento 

  

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Nesta pesquisa, a palavra integração está em 

evidência, visto que a realização da integração educativa 

é composta por diversas integrações. Dessa forma, de 

acordo com o que foi explicado, selecionamos duas: a 

integração dos saberes e integração do conhecimento. 

Para Pereira (1980, p. 3), integração “é fenômeno 

complexo que vai muito além de colocar ou manter 

excepcionais em classes regulares. É parte do 

atendimento que atinge todos os aspectos do processo 

educacional”. 

Atualmente, entendemos que existe diversidade 

na natureza do ser humano onde é fundamental para o 

convívio entre os seres e para inclusão dos alunos no 

meio educacional; devemos aceitar as diversidades e 

aprender a lidar com elas, mesmo porque entre os alunos 

declarados “normais”, há diferenças no processo de 

aprendizado. 

Conforme os depoimentos de alguns professores 

entrevistados com mais de 10 anos no exercício 

educacional, há certa preocupação de integrar o aluno à 

escola, sob a perspectiva de que inclusão incentiva o 

desenvolvimento da potencialidade dos alunos com 

necessidades educativas especiais. 
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A integração é o princípio norteador do 

PNEE/1994 e entende que a integração dependerá da 

adaptação do aluno à escola regular, podendo ser vista 

como um processo que visa ao estabelecimento dar 

condições que facilitem a participação da pessoa com 

necessidades especiais na sociedade, obedecendo aos 

valores democráticos de igualdade, participação ativa e 

respeito a direitos e deveres socialmente estabelecidos. 

No relato da EP1, sob a visão do contexto da 

integração, a educação acontecerá na medida em que o 

aluno com necessidades especiais se adaptar aos recursos 

disponíveis na escola regular. 

Segundo Glat (1991), a integração “é um processo 

espontâneo e subjetivo, que envolve direta e 

pessoalmente o relacionamento entre seres humanos”. Na 

opinião de Rodrigues (2006), “a integração pressupõe 

uma ‘participação tutelada’, uma estrutura com valores 

próprios aos quais o aluno ‘integrado’ se tem que 

adaptar”. 

Esperamos que ao trabalhar a formação 

educativa, juntando as perspectivas de integração, 

estamos colaborando para a formação do aluno. 
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Outro fator relatado na EP1, o que contribuiria 

para as atividades integradas, era disponibilizar de 

equipamentos e recursos pedagógicos específicos e de 

professor especializado para atuar junto ao educando 

com necessidades educativas especiais. 

Ainda Segundo Pereira (1998), existem três 

formas principais de integração: a temporal, a social e a 

instrucional. 

A integração temporal ocorre quando há 

disponibilidade de oportunidade para que a pessoa com 

necessidades educativas especiais permaneça mais tempo 

com seus companheiros ditos “normais”, esperando que 

sejam obtidos resultados. 

A integração instrucional relaciona-se com a 

disponibilidade de oportunidades e condições de 

estímulos para os alunos no ambiente da classe regular, 

facilitando o processo ensino-aprendizagem. 

A integração social refere-se ao relacionamento 

dos alunos com deficiência e seus companheiros sem 

deficiência. 

 
“É preciso um Centro integrado de educação 
especial que possa contar com o apoio de uma 
equipe interdisciplinar que utilize equipamentos, 
materiais e recursos didáticos específicos para 
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atender alunos portadores de necessidades 
especiais.” C. 
 

Na fala da coordenadora é notório que a 

concepção dos projetos Inclusivos é ampla. Sua visão 

sobre o processo de inclusão é muito complexa. 

Refletindo todo um esforço, na produção de 

conhecimentos; o saberes integradores estão 

relacionados ao ensino dos conteúdos escolares, sendo 

fundamental entender como se ensina e se aprende 

um determinado conteúdo, como saber transmitir, como 

saber lidar com as diferentes formas de educar, como 

detectar os principais problemas enfrentados na formação 

docente, tendo como eixo principal a inclusão. 

Um dos obstáculos para o professor 

adotar uma atividade docente inovadora e criativa, além 

da já discutida falha no domínio do conteúdo, são suas 

ideias sobre ensino e aprendizagem, ou seja, "... as ideias 

docentes de senso comum" (Carvalho e Gil, 1993).  

 

“É preciso que nós professores saibamos fazer 
um trabalho inovador que levem nossos alunos a 
evoluírem, nos seus conceitos, habilidades e 
atitudes, mas é preciso também que saibamos 
dirigir os trabalhos dos alunos para que estes de 
fato atinjam os objetivos propostos e estejam 
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inseridos no ambiente escolar conforme suas 
necessidades” PRE2. 

 

Conforme a fala do professor que participou da 

entrevista, podemos afirmar que todo 

educador necessita dominar os saberes pedagógicos para 

que dessa forma possa desempenhar um bom trabalho no 

campo educacional. 

Os saberes pedagógicos compreendem uma vasta 

dimensão. Alguns estão ligados ao ensino dos conteúdos 

escolares, influenciando de modo direto o ensino e o 

aprendizado. 

Atualmente as propostas de ensino pretendem 

conduzir o alunado a construir seu conhecimento por 

meio de uma integração entre os conteúdos e os 

processos de produção dos mesmos. Nessa perspectiva, é 

importante articular a natureza epistemológica dos 

conhecimentos ensinados com os contextos 

sociais\culturais e as didáticas específicas. 

Libâneo (2010b) defende que toda didática supõe 

uma epistemologia e para sustentar tal ideia é preciso 

admitir que o núcleo do problema didático seja o 

conhecimento, no qual estão implicadas questões lógicas 
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e psicológicas. O conhecimento é o objeto do ensino, e 

para isso se estrutura a atividade de aprendizagem. 

 

“Nosso objetivo é promover e ampliar as 
capacidades intelectuais dos alunos, o que nos 
leva a preocupar com o processo ensino-
aprendizagem, com a didática que utilizamos”. 
PRQ3. 

 
Outro aspecto levantado, pelo professor que 

respondeu ao questionário é a importância da 

compreensão do domínio epistemológico dos 

conhecimentos, as concepções de integração entre o 

epistemológico e o didático. 

  
“Para se ter melhores condições de ensino é 
preciso saber como se dá o processo do 
conhecimento”.  PRQ1. 

 
 

Ainda que todos os entrevistados (diretora, 

coordenadora e professores) admitam a relevância dos 

Projetos Inclusivos para a formação docente, para alguns 

ainda não ficou bem definido, o que significa incluir, 

como incluir, o que incluir e para que incluir. 

 

“A escola regular, não foi criada para ter alunos 
especiais, para isso é preciso uma escola 
especializada.” PRE3. 
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Esse pensamento nega a questão da diferença; 

todo e qualquer aluno especial tem que ser inserido no 

contexto escolar como qualquer outro, sem levar em 

consideração suas limitações.  

Dessa forma, para Ferreira (2006, p. 6): 

O processo de mudança da pedagogia tradicional 

(leitura, cópia, exercícios no caderno ou livro, etc.) para 

uma pedagogia inclusiva, pouco a pouco transforma o 

docente em pesquisador de sua prática pedagógica, pois 

a nova dinâmica de ensino faz com que adquira 

habilidades para refletir sobre sua docência e aperfeiçoá-

la continuamente. O docente aprende a reconhecer o 

valor e a importância do trabalho colaborativo e da troca 

de experiências com seus colegas professores, os quais 

podem contribuir de forma sistemática sobre novas 

formas de ensinar, de lidar com velhos problemas e de se 

desenvolver profissionalmente. 

 
Conforme o relato da PRE 2: 
 

“Toda instituição deveria está apta a prestar 
atendimento psicopedagógico a educandos 
portadores de deficiências e condutas típicas, 
utilizando de profissionais 
qualificados, procedimentos metodológicos 
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diferenciados, materiais didáticos específicos 
para um melhor desenvolvimento desses alunos.” 

 
Observamos na declaração que há necessidade de 

melhorias e mudanças na cultura educacional.  

Para o PRQ 2: 

 
“É necessário ter consciência das diferenças do 
ser humano e trabalhar dentro da escola tentando 
oferecer aos alunos com necessidades 
educacionais especiais recursos na sala de aula 
regular.” 

 
Notamos que existe uma credibilidade na 

integração educativa como meio de assegurar não só o 

aprendizado como também a inserção do aluno especial. 

 
“Priorizar a qualidade do ensino regular é, pois, 
um desafio que precisa ser assumido por todos os 
educadores.” D. 

 
Alguns professores levantaram a possibilidade da 

realização de um projeto educativo, com palestras, 

debates e atividades relacionadas ao tema inclusão. 

Assim, relata o PRE 1: 

 

“Tem que haver a prática da inclusão de todos 
independente de das diferenças.” 
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Sassaki afirma (1997, p. 28), “a respeito dos 

princípios de normalização e integração [que] foram 

importantes elementos na aquisição de conhecimentos e 

experiências de integração”. 

 
“Uma educação voltada a indivíduos com 
necessidades especiais, é uma característica da 
educação integrante”. PRQ2. 

 

Falaremos, a seguir, da formação docente na 

visão inclusiva, objetivando a inclusão do alunado. 

 
7.3 Formação Docente na Visão Inclusiva 
 

Refletindo sobre a categoria Formação docente, 

vimos as fragilidades encontradas na integração 

educativa, isto é, verificamos alguns desafios da 

docência. 

Nos últimos anos a formação docente vem 

demonstrando uma grande importância; é um dos campos 

do conhecimento educacional mais questionado, 

assumindo um papel que ultrapassa o ensino se 

transformando numa oportunidade de criar um ambiente 

integrante, de reflexão e de construção onde o indivíduo 

compreenda a lidar com o novo.  
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Quadro 21: Formação dos docentes. 

Resumo das 
respostas 

Frequência das respostas Categori
a 

Reflexão da 
docência 

QP(3)+EP(3)+EC(1)+ED(
1) =6 

Formação 

Desvalorização 
do trabalho 
docente 

 Docente 

Compromisso 
profissional 

  

Responsabilidad
e social 

  

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Ao se referir à formação, trata-se da educação 

assim como da cultura. É uma agregação de 

conhecimentos que cada indivíduo conservou de acordo 

com o ambiente que estabeleceu e estabelece relação e de 

suas vivências individuais. 

 
“A formação docente constitui elemento 
importante para alcançar as metas desejadas pela 
educação.” D 

 
Refletir a respeito da formação docente e sua 

prática requer planejar um processo formação ação, onde 

o docente assume o papel de agente e sujeito do processo 

de construção do conhecimento. 
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Percebemos que no decorrer dos anos houve a 

desvalorização do profissional da educação. Uma série 

de fatores levaram a profissão docente perder seu valor 

social e econômico, tais como: 

 

investimentos em estrutura física não foram 

acompanhados por investimentos em pessoas 

grande aumento na oferta de vagas foi acompanhado 

pela admissão de profissionais com titulação inadequada 

para executar a profissão de professor, barateando o valor 

do trabalho 

a necessidade de agilizar a formação dos professores 

acabou trazendo para nossa realidade cursos rápidos de 

formação de professores que diminuíram e muito a 

qualidade dessa formação (Caveden, 2012). 

 
“Tem que haver investimentos no sistema 
educacional, só assim poderemos ter professores 
reconhecidos e capacitados para sua profissão e 
para a educação tão desejada”. PRE1. 

 

Assim, analisando o passado, e olhando para o 

presente dos professores, percebemos autos e baixos na 

formação docente, suas fragilidades, seus limites e 

possibilidades. Dessa forma, a afirmação do professor 
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enquanto profissional, é um percurso repleto de lutas e de 

conflitos, de excitações e de recuos. (NÓVOA, 1995. p. 

21). 

Em meio a tantas dificuldades, o docente assume 

um compromisso de responsabilidades que inicia na 

relação educacional que estabelece com o educando, 

refletindo na construção do corpo social.  

É atribuído ao professor se comprometer com 

ação educacional, superando quaisquer restrições que 

possa impossibilitar o seu desempenho. É dada a 

responsabilidade de educar todo e qualquer aluno, 

encaminhando para o exercício e ajudando para a 

construção do conhecimento, formando seu caráter e 

formando cidadãos. 

“Exercer a docência é abraçar a responsabilidade 
de um viver traçado pela Ética”. C. 
 

 
Como evidenciado no art. 205 da Constituição 

Federal, "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". 
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Portanto, o profissional da educação assume a 

responsabilidade moral, juntamente com toda a 

sociedade. Toda a sociedade é responsável moralmente 

pela formação do homem e do cidadão, sobretudo, o 

professor.  

 
 “Nós, educadores precisamos de condições para 
exercer o compromisso com o aprendizado e 
formação do educando. “PRQ1 
 “Apesar de todas as dificuldades, o amor e o 
orgulho pela profissão fala mais alto.” PRQ 2 “O 
professor merece ser valorizado pelo papel 
formador que exerce.” PRQ 3 

 
O educador deve ser um facilitador do processo 

de ensino-aprendizagem diante das mudanças que 

acontecem no campo educacional. 

 
"Ninguém nasce educador ou marcado para ser 
educador. A gente se faz educador, a gente se 
forma, como educador, permanentemente, na 
prática e na reflexão da prática". (FREIRE, 1991, 
p. 58) 

 
 
7.4 Resultado da pesquisa e subsídios para a 
educação inclusiva 

 

Analisando a diversidade dos dados colhidos na 

presente pesquisa, listamos algumas hipóteses 
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relacionadas à Educação Inclusiva, como também os 

elementos que representam avanços, no contexto 

educacional. 

Após comprovar que projetos inclusivos são visto 

como inovador no campo educacional pelos docentes, 

fomos à procura de detectar os aspectos inovadores que 

determinam a educação inclusiva e mostram, de que 

maneira contribuem para qualidade da formação 

pedagógica, são eles:  

 As atividades com os projetos inclusivos 

mostram-se como inovadoras diante da concepção de 

unir teoria e prática, propondo uma reflexão sobre o 

sentido do ato educativo que ajudará aos educadores a 

encontrar o caminho adequado para uma escola cada vez 

mais inclusiva. 

 As atividades oferecidas com temáticas inclusivas 

são vistas como uma inovação e, parte da perspectiva de 

incluir alunos especiais considerando as necessidades 

específicas do aluno para completar sua formação, 

desenvolvendo recursos pedagógicos e de acessibilidade 

que propiciem a inclusão e ponha um fim nos obstáculos 

para que haja total participação do aluno especial. 
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 A concepção de uma inclusão faz-se inovadora ao 

abranger em projeto, que o aluno tenha liberdade de 

expressão procurando romper com as barreiras que 

impossibilitam sua plena inserção, valorizando a 

evolução do aluno, dentro dos seus limites, e não os 

resultados. 
Destaca Fonseca (in STOBAÚS e MOSQUERA, 

2004, p.45) que: 

 

[...] a escola assume-se como uma instituição 
social anti-discriminatória, na qual todos os 
estudantes, com ou sem problemas, integrados ou 
marginalizados, são acolhidos, na qual a exclusão 
é igual a zero,na qual todos podem se considerar 
proprietários dum bem social e dum sentimento 
comunitário profundo que é a inclusão total de 
todas as crianças na escola independente da sua 
diversidade biossocial. 

 

No entanto, são muitos os desafios a serem 

superados. Os desafios encontrados diariamente pela 

coordenadora, diretora e os docentes em lidar com 

projetos inclusivos fazem-nos pensar na viabilidade de 

um trabalho direcionado à educação inclusiva como um 

direito a ser conquistado em sua plenitude. 
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Diante do exposto, nos itens a seguir, compomos 

algumas reflexões associadas às propostas de combater 

os desafios rumo às viabilidades, apresentadas pelos 

entrevistados, autores referenciados e, nossas, como 

pesquisadora. 

Salientamos alguns itens que achamos 

fundamentais aos Projetos Inclusivos, como componente 

educacional. Sendo assim, os Projetos Inclusivos devem 

ser considerados: 

Além da construção teoria e prática; 

Sob uma visão abrangente propiciando a 

inclusão do sujeito de forma global; 

Como modelos a assegurar uma concepção de 

aprendizado que possibilite inclusão continuada de 

saberes contemporâneos e vivências que ocasionem o 

interesse em compreender o ser humano. 

 
7.4.1 Substituindo desafios por oportunidades 
 

Relacionamos alguns desafios do dia adia, que se 

estudados, mostram-se oportunidades, no sentido à 

realização de projetos com aspectos inovadores que 

possibilitem a educação inclusiva. 
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7.4.2 Importância do trabalho coletivo 
 

É comum, ver as atividades docentes serem 

realizadas de forma individual. Ao se tratar de uma 

atividade em grupo, é notório uma grande dificuldade em 

dividir as práticas executadas com seus educandos. 

O pensamento se desenvolve na discussão, na 

confrontação e, portanto, a controvérsia é a fonte do 

pensamento. Então, Vigotski diz que o pensamento nasce 

duas vezes. A primeira vez quando se discute 

coletivamente e renasce, em seguida, na atividade 

individual. É o duplo nascimento do pensamento, 

segundo Vigotski. A meu ver, esse é o seu ensinamento 

mais importante (CLOT, 2006, p.106). 

O exercício de elaboração de um projeto em 

grupo, cogitados na função social do ambiente escolar, 

oferece uma melhor qualidade das atividades 

desempenhadas. Os entrevistados descrevem que o 

problema em trabalhar com Projetos Inclusivos está 

relacionado a circunstância de ser uma experiência 

diferente que surge como desafio ás atividades 

inclusivas. 
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7.4.3 A necessidade de escolas inclusivas em direção 
a um percentual suficiente e necessário 
 

De acordo com o diagnóstico do Plano Nacional 

de Educação-PNE, em 2002 apenas 65% do total de 

5.560 municípios no Brasil registraram matrículas de 

alunos com necessidades especiais. Sendo que, quase 

2000 deles, o atendimento é responsabilidade primeira ou 

exclusiva de instituições filantrópicas. É notório a 

necessidades de escolas inclusivas para que atinja o 

percentual necessário para garantir o desenvolvimento de 

um trabalho realmente inclusivo onde possa satisfazer 

toda a demanda existente. Salientamos que, atualmente, 

apenas recebe-se alunos especiais, porém, na maioria das 

vezes as escolas não são inclusivas em suas condições de 

funcionamento. 

 
7.4.5 Compromisso profissional x Responsabilidade 
social 
 

Inicialmente vimos nas falas dos professores que 

tem que haver condições necessárias para que possam 

assumir tamanho compromisso, de outro modo, mesmo 

amando e tendo orgulho da profissão se não tiver uma 
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estrutura que lhes deem apoio fica difícil realizar um 

trabalho de forma satisfatória se as condições oferecidas 

os desmotivam. Isso vai de encontro ao que diz Masetto 

a respeito da responsabilidade do professor. 

 
O papel do professor como educador é 
responsável pela mediação pedagógica, que 
estimule a aprendizagem do aluno como processo 
pessoal e grupal, oriente seus trabalhos, discutam 
com eles suas dúvidas, seus problemas, 
incentivando a avançar no processo do 
conhecimento. (MASETTO, 2003, p. 197). 

Notamos também a existência de problemas 

relacionados à questão salarial. O salário médio do 

professor brasileiro em início de carreira é o terceiro mais 

baixo em um total de 38 países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, comparados em recente estudo da 

UNESCO. Apenas Peru e Indonésia pagam menos do que 

se paga aqui, dentre tais países. Nos vizinhos Argentina 

e Uruguai, o salário de 2002 era o dobro do que se pagava 

aqui. 
 
 
 
 
 



183 

 
 

7.4.6 Dizer x Fazer 
 

Há uma complexidade entre o dizer e o fazer, ás 

vezes se planeja algo mas devido à falta de condições 

para realização deixa-se por não executar. 

Sacristán (1999) nos faz refletir sobre a ação, de 

forma a justificar esta incoerência entre o dizer e o fazer 

ao afirmar que: 

 
A ação refere-se aos sujeitos, embora, por 
extensão, possamos falar de ações coletivas, a 
prática é a cultura acumulada sobre as ações das 
quais aquela se nutre. Agimos a partir das ações, 
porque o fazemos a partir de uma cultura. A 
prática é a cristalização coletiva da experiência 
histórica das ações, é o resultado da consolidação 
de padrões de ação sedimentados em tradições e 
formas visíveis de desenvolver a atividade. 
(SACRISTÁN, 1999, p. 73). 

 
Pretende-se propor uma alternativa para obter 

bons resultados dos Projetos Inclusivos, tendo como 

objetivo proporcionar maior qualidade na construção 

docente. 

Sugerimos um projeto piloto na linha da educação 

inclusiva tendo como base a cultura dos eixos 

educacionais. 
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Concluindo nosso pensamento, selecionamos 

como subsídios, as respostas mais usuais dos 

entrevistados que se associam às categorias de estudo 

encontradas. 

Propomos como subsídio um trabalho 

direcionado a educação inclusiva em três perspectivas, 

tais como a do desenvolvimento de culturas, a do 

planejamento de políticas e a da organização das práticas 

inclusivas. 

Como resumo das reflexões apresentadas neste 

estudo, além da forma escrita, esperamos contribuir 

através de visualização gráfica para um melhor 

entendimento sobre projetos Inclusivos, na perspectiva 

da educação inclusiva. 
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Figura 2 – Projetos Inclusivos: Perspectiva da Educação 
Inclusiva. 

 

Fonte: Projeto DIVERSA,2015 

 

De acordo com os especialistas e conselheiros do projeto 

DIVERSA: 

 

Políticas Públicas: refere-se a todos os aspectos de 

criação e gestão de políticas públicas que se relacionam 

com a educação inclusiva em um determinado país ou 

território. Abrange as instâncias legislativa, executiva e 

judiciária, isto é, o conjunto de leis, diretrizes e decisões 
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judiciais que buscam concretizar o direito à educação 

inclusiva. 

Gestão Escolar: refere-se às diversas etapas de 

planejamento e desenvolvimento das atividades de 

direção de uma instituição de ensino. Abrange a 

construção dos projetos político-pedagógicos, a 

elaboração dos planos de ação, a gestão dos processos 

internos da instituição e de suas relações com a 

comunidade. 

Estratégias Pedagógicas: refere-se às diversas etapas 

de planejamento e desenvolvimento das práticas voltadas 

ao ensino e à aprendizagem. Abrange as atividades do 

ensino regular, as ações destinadas ao atendimento 

educacional especializado e o processo de avaliação de 

todos os estudantes. 

Famílias: refere-se às relações estabelecidas entre a 

escola e as famílias dos educandos. Abrange o 

envolvimento da família com o planejamento e o 

desenvolvimento das atividades escolares e contempla 

tanto as relações que favorecem a educação inclusiva, 

como as situações de conflito e resistência. 

Parcerias: refere-se às relações estabelecidas entre a 

escola e os atores externos à instituição que atuam para 
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dar apoio aos processos de educação inclusiva. Tais 

atores podem ser pessoas físicas ou jurídicas e abrangem 

as áreas da educação especial, da saúde, da educação não 

formal, da assistência social e outros. 

As áreas de intersecção entre as dimensões 

indicam a interdependência entre elas e são permeadas 

por temas transversais, como conteúdo curricular, 

formação de educadores, infraestrutura, acessibilidade, 

tecnologia assistiva etc.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A presente pesquisa é resultado do estudo sobre 

as possibilidades de projetos inclusivos serem 

considerados elementos inovadores, na contribuição para 

a realização da educação inclusiva. 

Ao longo dos anos a sociedade priorizou o padrão 

educacional tradicional que, lamentavelmente, 

contribuiu com insucessos escolares que a escola atual 

tenta modificar. Em decorrência desse padrão, ocorre a 

dificuldade de se lidar com as diferenças, com a 

versatilidade e o incomum. Uma vez que o modelo 

tradicional visa um conceito homogêneo e segregado. 

Nesse tema, nos dispomos estudar os aspectos 

legais e reais do processo de inclusão de alunos 

portadores de necessidades educacionais especiais no 

ensino regular por meio da análise das leis e de pesquisa 

mais aprofundada, constatamos que a legislação pode 

estar voltada para o processo de Inclusão das pessoas 
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com necessidade educacionais especiais, porém, é remota 

a possibilidade da inclusão real existir. 

A partir dos dados coletados vimos nas falas dos 

entrevistados que eles confiam no avanço da legislação 

em relação ao atendimento de crianças com necessidades 

educacionais especiais, contudo demonstram ter um 

sucinto conhecimento da prática inclusiva, não 

identificando em nenhum momento a função do docente 

como elemento inclusivo ou ativo nesse processo.  

O que se pretende ter é um ambiente escolar onde 

os alunos aprendam a conviver com a diferença, 

respeitando o espaço do outro. Nota-se que atitudes 

discriminatórias existem na sociedade devido à falta de 

informação e a pouca convivência com o diferente. 

Atingir a finalidade da prática educativa exige mudanças 

nas concepções, nas ações e no envolvimento de todo o 

cenário educativo, assim como, das instituições 

governamentais, na esfera de políticas sociais e 

econômicas, fazendo com que a educação seja, 

realmente, compromisso de todos.  

Nesta percepção, os Projetos de Inclusão, quando 

desenvolvidos sob uma visão de integração educativa, e 
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com o sentido de dimensões articuladas, colaboram de 

fato no processo de formação do educando. Imaginar 

uma escola inclusiva é imaginar uma escola igualitária, 

que inclua a todos, sem preconceito, e a cada um, com 

suas diferenças, quer seja de religião, cultura, raça, 

condição social e deficiência. Almejamos uma sociedade 

não somente acessível a todos, mas que incentive a 

participação; uma sociedade que acolha e respeite a 

diversidade do ser; uma sociedade cujo objetivo principal 

é proporcionar oportunidades para que todos 

desenvolvam sua capacidade. 

Concluímos que a inclusão surgiu para gerar um 

impacto ao padrão tradicional de ensino, rompendo as 

normas homogeneizadoras e trazendo a pluralidade, 

descobrindo o outro como um ser único. Com a pesquisa 

que fizemos na escola (no município de Penedo/Al) 

indica que, uma vez inseridos os princípios de inclusão, 

podemos modificar consideravelmente a qualidade do 

ensino, fazendo de forma agradável e produtiva, tanto 

para o educando quanto para o educador. 

É preciso ter uma visão mais abrangente para 

notar que assim como as outras crianças, as especiais 
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também são capazes de vencer os obstáculos das próprias 

limitações, entretanto, necessita acabar com a 

discriminação existente. Nessa vertente temos 

conhecimento que todas essas reflexões teóricas 

incentivando a inclusão escolar, não serão realizadas por 

uma postura, ou legalizações, mas através de um 

processo cultural onde a sociedade participe, rompendo 

preconceitos. 

Sendo assim, refletir sobre mudanças de 

paradigmas resultantes da transformação da escola em 

inclusiva requer admitir que a educação é a primeira 

esfera onde as mudanças devem ser feitas. A criação de 

um espaço inclusivo proporciona condições para que 

todos os envolvidos no processo educacional sejam 

capazes de direcionar o olhar sobre si e saber ouvir o 

outro. 

É visível nas declarações dos entrevistados, como 

também, nos princípios teóricos e documentais colhidos, 

que o trabalho sugerido com os projetos de inclusão 

compõe-se em um importante papel no processo 

específico docente, em uma educação direcionada muito 

além da estruturação teoria e prática, que considera a 
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inclusão em uma concepção mais abrangente da prática 

educacional e da função social dos educadores e do 

estabelecimento de ensino, no comprometimento de 

promover o vínculo entre o educando e o educador, assim 

como colaborar na formação docente, tendo como eixo a 

possibilidade de reformas, e, por último, adentrados no 

quesito social, vigente no município de Penedo/Al. 

A elaboração da pesquisa proporcionou a 

expansão do meu saber em relação ao que seja inclusão e 

assuntos referentes ao enfoque da pesquisa. Assim como 

tive a experiência de ver de perto ações importantes no 

tocante a Inclusão do ser humano nos dias de hoje. 
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