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De alguma maneira, os educadores prestes a 
integrar alunos com deficiência são análogos 
aos pais que acabaram de dar à luz uma criança 
com uma deficiência grave. São solicitados a 
realizar um ato de fé, a acreditar que o que 
estão prestes a realizar será bom para eles e 
para os alunos. Como os pais, eles podem 
vislumbrar uma situação essencialmente 
experimental e enevoada pela ansiedade. Mas, 
trabalhando em conjunto, por mais difícil que a 
experiência seja, as escolas têm a oportunidade 
de descobrir, assim como muitos pais, que o 
compromisso de trabalhar e relacionar-se com 
jovens com deficiência é tão bom para a pessoa 
deficiente quanto para seus parentes e amigos. 

 
          (D. Biklen, 1999)



 

RESUMO 

 

 

 

 

A inclusão de alunos com deficiência em ensino regular no Brasil é um movimento 

que vem denotando constante crescimento nos últimos anos. Embora muitos 

avanços sejam observados, por ser um processo que suscita mudanças conceituais, 

legais e de prática, traz consigo dúvidas, decorrentes das contradições existentes 

entre os discursos que proclamam a inclusão e a realidade educacional brasileira. 

Sob o prisma da docência, no contexto da escola inclusiva, são inúmeras as 

dificuldades que os professores vêm enfrentando na prática com esse alunado. 

Considerando essa problemática, apesar da produção já existente, faz-se necessário 

o aprofundamento de estudos deste tema do ponto de vista do professor. Portanto, 

esta pesquisa investiga a voz e a ótica dos professores das classes regulares que 

possuem alunos em situação de inclusão, mais especificamente os que têm 

deficiência, e aborda os diferentes aspectos da inclusão no cotidiano escolar e o 

apoio ao professor como uma das ações necessárias para a prática pedagógica 

inclusiva à luz de teóricos que discutem o processo inclusivo.  O estudo, de caráter 

qualitativo, foi realizado em quatro escolas do Ensino Fundamental (séries iniciais) 

da rede pública municipal de São Bernardo do Campo, e contou com a participação 

de nove professores, quatro diretores e quatro famílias de alunos com deficiência. 

Considerando a análise dos aspectos observados, pode-se inferir que os 

professores têm buscado a ressignificação de suas práticas, mas desvelam a 

necessidade de um apoio constante, que lhes dê sustentação para o atendimento à 

diversidade dos seus alunos. 
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ABSTRACT 

 
 
 
 

 
The inclusion of disabled students into the current teaching in Brazil is a movement 

that has been rising lately. Although advances have been noticed, because it is a 

process which needs conceptual, legal, and practice changes, brings itself some 

doubts, because of existent contradictions between the discourses that proclaim the 

inclusion and the Brazilian educational reality. Under the vision of the teachers, in the 

context of the inclusive school, there are several difficulties that the teachers are 

facing, in practice, with these students. Considering this, despite of the existing 

production in this field of research, it is necessary to go deeper into the research of 

this theme from the point of view of the teacher.  So, this research investigates the 

voice and the optics of the teachers of regular classes that have students in situation 

of inclusion, more specifically the disable ones and deals with different aspects of the 

inclusion in the school quotidian and the support to the teacher as one of the 

necessary actions  for the inclusive pedagogic practice highlighting the theorists that 

discourse the inclusive process. The study, of a qualitative character, was realized in 

four municipal Elementary schools of São Bernardo do Campo with the participation 

of nine teachers, four principals and four families of disabled children. Considering 

the analyze of the observed aspects, we can say that the teachers are searching for 

a re-signification of their practices, however, they need a constant support to deal 

with the diversity of these students. 

 

 

Key Words: inclusive school; disabled students; vision of teacher.      



SUMÁRIO 

 
 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO................................................................................................           01 

 

 

 

CAPÍTULO I – AÇÕES EDUCACIONAIS PARA AS PESSOAS COM  

                         DEFICIÊNCIA: BREVE HISTÓRICO....................................            12 

    1.1. Os primeiros movimentos na Europa e nos Estados Unidos..............            15 

    1.2. A evolução do atendimento aos deficientes no Brasil:  

           instituições e lideranças......................................................................            17 

            1.2.1. Do caráter assistencial ao educacional...................................             19 

            1.2.2. Os Direitos Humanos e a inclusão de deficientes...................             22 
 

 

CAPÍTULO II – A EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL...............................           25 

    2.1. As nomenclaturas existentes...............................................................            33 

2.1.1. Algumas reflexões sobre as nomenclaturas.............................           36 

    2.2. As leis que favoreceram as mudanças.................................................           38 

    2.3. Da histórica exclusão social até a inclusão atual..................................          45 

 

 

CAPÍTULO III – A EDUCAÇÃO INCLUSIVA................................................            48 

    3.1. Os diferentes significados da inclusão escolar....................................           49 

    3.2. O que é uma escola inclusiva..............................................................            51 

    3.2.1. Alguns conceitos.......................................................................           53 

       3.2.2. Discursos e realidade................................................................           59 

    3.3. Adequações necessárias à prática pedagógica inclusiva....................           63  

      3.3.1. O acolhimento às diferenças.......................................................          68 

      3.3.2. O suporte técnico ao professor de inclusão................................          70



CAPÍTULO IV – CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA ...............................         73  

4.1. A Educação Especial e a Educação Inclusiva em 

       São Bernardo do Campo.........................................................................        74 

4.1.1. Percurso da Educação Especial no município...............................       76 

4.1.2. As ações e os serviços oferecidos na rede para 

         alunos com necessidades educacionais especiais........................        79 

 

 

CAPÍTULO V – E AGORA PROFESSOR, VAMOS FALAR DE  

                                  INCLUSÃO?........................................................................       86 

    5.1. Procedimentos metodológicos.................................................................       88 

    5.2. Os sujeitos da pesquisa...........................................................................       88 

    5.3. Coleta de dados.......................................................................................       92 

    5.4. Análise dos dados....................................................................................       93 

            5.4.2. Levantamento de aspectos dos questionários 

                     respondidos pelos  professores......................................................       94 

                        5.4.2.1. Análise da ótica de cada professor....................................     101 

            5.4.3. Levantamento de aspectos dos questionários 

                     respondidos pelos diretores / trio gestor.........................................    108 

                       5.4.3.1. Análise das ações administrativas.......................................    114 

            5.4.4. Levantamento de aspectos dos questionários 

                     respondidos pelas famílias..............................................................    116 

                      5.4.4.1. Análise da relação família/professor.................................    119 

            5.4.5. Levantamento de aspectos da entrevista......................................     120 

                      5.4.5.1. Análise da entrevista.........................................................    128 

            5.4.6. Reflexão geral sobre as análises realizadas..................................    129 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................................    135 

 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA.........................................................................    141 

 

ANEXOS..............................................................................................................    147



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 
 
 
 
Capítulo II  
 
Fig. 1 Interações entre os componentes da CIF.................................................       34   
 
 
 
 
Capítulo IV 
 
Organograma 1 - Estrutura Organizacional – SEC 1..........................................       75 
 
Organograma 2: Estrutura Organizacional – GSEC 1........................................        75 
 
 
 

Capítulo V 

 

Fig. 2 Aspectos levantados como apoio ao professor que possui alunos 

          em situação de inclusão............................................................................     134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE QUADROS 
 
 
 
Capítulo V 
 
 
 
Quadro 1: Caracterização dos sujeitos da pesquisa – Professores ....................      90 
 
 
Quadro 2: Caracterização dos sujeitos da pesquisa – Diretores..........................     91 
 
 
Quadro 3: Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

                 Famílias (pais e/ou responsáveis).......................................................      91 

 

Quadro 4: Número de alunos em sala / número de alunos em situação 

                 de inclusão .........................................................................................      95 

 

Quadro 5: Conhecimento da deficiência do(s) alunos.........................................      95 

 

Quadro 6: Orientação recebida.............................................................................     96 

 
 
Quadro 7: Apoio em sala de aula – estagiário(a) de inclusão...............................     96 
 
 
Quadro 8: Discussão sobre a inclusão em HPTCs ...............................................    97 
 
 
Quadro 9: Dificuldades e/ou facilidades para a realização do trabalho 
                  para alunos com deficiência..................................................................   98 
 
 
Quadro 10: Percepções dos professores em relação ao  

                   desenvolvimento dos alunos...............................................................    99 

 
Quadro11: Sugestões dos professores para o processo inclusivo........................  100 

 
 
Quadro12: Caracterização das escolas.................................................................  107 
 



Quadro13: Critérios de distribuição dos professores para as salas 
                  que possuem alunos em situação de inclusão....................................   108 
 
 
Quadro14: Existência de trabalhos para integrar professores comuns 
                  e especialistas......................................................................................  109 
 
 
Quadro15: Discussão sobre a inclusão nos HTPCs..............................................  110 
 
 
Quadro16: Apoio aos professores.........................................................................   111 
 
 
Quadro17: Adaptações curriculares que auxiliem o professor 

                  no desenvolvimento do seu trabalho....................................................  112 

 

Quadro18: Sugestões para o processo inclusivo.................................................    112 

 

Quadro19: Participação dos pais nas reuniões....................................................    117 
 
 
Quadro20: Avaliação do trabalho realizado pelo professor com o aluno.............    117 
 
 
Quadro21: Acolhimento às diferenças pela escola...............................................   118 
 
 
Quadro 22: Trabalho de apoio às famílias............................................................   118 
 
 
Quadro 23: Reivindicação para melhoria do ensino oferecido.............................   119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE ANEXOS 
 
 
 
 
Anexo 1 – Modelo de questionário para os professores.....................................     147 
 
 
Anexo 2 – Modelo de questionário para os diretores .........................................     149 
 
 
Anexo 3 – Modelo de questionário para as famílias ...........................................     152 
 

 
 
Anexo 6 – Questionários respondidos pelas famílias..........................................     179 
 
 
Anexo 7 – Legislação ..........................................................................................    185 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 4 – Questionários respondidos pelos professores....................................    154  
 
 
Anexo 5 – Questionários respondidos pelos diretores.........................................    169 



 
INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

Minha relação com a inclusão teve início no âmbito pessoal, pois há vinte e 

seis anos tive uma filha que, por anóxia no parto, ficou com seqüelas de uma 

paralisia cerebral severa, que lhe causaram déficit no desenvolvimento global, que 

só foi sendo percebido à medida que ela crescia e não correspondia às ações de 

uma criança da sua idade. Apesar das minhas dúvidas e queixas, os médicos que a 

assistiam não a consideravam como uma “criança-problema”, pois ela fisicamente 

não demonstrava nenhuma diferença. Ao contrário, era uma criança linda, saudável, 

que apenas não falava e tinha dificuldades motoras, sendo caracterizada pelos 

médicos como “preguiçosa” e “gordinha”.  

Não convencida disso, procurei por conta própria uma equipe multidisciplinar 

para uma triagem. Com o diagnóstico tardio (ela já estava com três anos) de 

deficiência mental severa, fui orientada a procurar para ela uma escola de educação 

infantil regular a fim de que ela pudesse ser estimulada através do contato com 

outras crianças, no entanto, todas as tentativas de matriculá-la nas cinco 

“escolinhas” próximas da nossa casa foram em vão. Fomos apresentadas então, a 

um outro mundo: o da Educação Especial, e ela passou a freqüentar uma escola-

clínica no Itaim-Bibi em São Paulo, distante do bairro do Ipiranga, onde morávamos, 

devido à escassez de escolas especializadas na época. Nessa escola, sua 

deficiência, apesar de severa, era praticamente mínima se comparada às 

deficiências das outras crianças.   

O tratamento terapêutico (fonoaudiologia, psicomotricidade, fisioterapia e 

terapia ocupacional) exigia perseverança e dedicação diária e, nesse período de 

terapias intensivas para sua reabilitação, passei a me inteirar sobre os inúmeros 

aspectos das deficiências existentes e também, a participar do processo inclusivo – 

que à época começava a ganhar espaço – através de grupos de estudo, palestras e 

orientações de profissionais de todas as áreas afins. Precisei interromper o curso de 

Letras, mas como forma de não me desligar do magistério tive como opção, ministrar 

aulas particulares em minha casa. Dessa forma, eu conciliava meus horários entre o 
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tratamento de minha filha e o ensino à crianças de oito a quatorze anos, todas com 

dificuldades no processo de escolarização. Percebia nesse contexto, que ao invés 

de falar em limitações, eu poderia falar em possibilidades, a partir do 

desenvolvimento desses alunos, bem como, da diversidade de deficiências com as 

quais fui tendo contato nas escolas e nas clínicas de reabilitação que freqüentei com 

minha filha em todo esse período.  

O convívio com deficientes e a percepção de suas reais necessidades foram 

gradativamente norteando o caminho para a minha formação profissional. Quando 

pude regressar ao ensino superior, optei desta vez, pelo curso de Pedagogia da 

Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) para buscar a fundamentação 

téorica necessária à minha prática pedagógica, já com a intenção de trabalhar na 

área da educação inclusiva. Atuei como docente em classe especial numa escola da 

rede particular do município de São Bernardo do Campo (SBC), com alunos que 

apresentavam distúrbios de aprendizagem, com ou sem deficiência, em uma escola 

que já desenvolvia há muitos anos um trabalho bem-sucedido de inclusão desses 

alunos nas salas regulares, pois seguia pautado em critérios de acompanhamento 

contínuo dos alunos encaminhados, apoio aos professores e conscientização dos 

alunos das salas regulares e de toda a comunidade escolar quanto ao acolhimento 

das diferenças. Fui coordenadora pedagógica em uma escola de Educação 

Especial, também da rede particular desse mesmo município, com atendimento aos 

casos de alunos com deficiências mais severas.  

Foram experiências com propostas totalmente diferenciadas de ensino (comum 

e especial) e que desvelaram em mim uma inquietação quanto às práticas 

pedagógicas realizadas com os alunos que possuíam necessidades educacionais 

especiais  e um questionamento dos espaços por eles ocupados. 

No decorrer de todo esse período participei de vários movimentos de pais 

reivindicando os direitos dos deficientes, num árduo caminho de muitas lutas, mas 

também, de muitas conquistas. Estou atualmente na vice-presidência do Conselho 

Municipal para Assuntos da Pessoa Portadora de Deficiência (CMAPPD de São 

Bernardo do Campo – onde fui reeleita para a gestão de 2007/2008) e coordeno, 

nesse órgão, a Comissão de Inclusão, a qual me possibilita acompanhar de perto 

todas as ações voltadas para a inclusão de deficientes nas diversas esferas.  

No Programa de Mestrado em Educação da UMESP, busquei a ampliação dos 

conhecimentos por considerar que as experiências vividas tanto pessoais, quanto 
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profissionais, atreladas ao aprofundamento de estudos, conduziram-me à 

investigações a partir das dificuldades observadas no contexto educacional 

inclusivo.  

A opção pelo tema da inclusão escolar, portanto, originou-se a partir desses 

aspectos, que de acordo com o que aponta Severino (2000), há que se ter um 

envolvimento do pesquisador com a temática escolhida, pois ela deve ter uma 

relação com o mesmo “(...) não obviamente, num nível puramente sentimental, mas 

no nível da avaliação da relevância e da significação dos problemas abordados para 

o próprio pesquisador, em vista de sua relação com o universo que o envolve” (p. 

145). 

  Espero que essas investigações possam servir como reflexão diante dos 

desafios que se nos apresentam atualmente com a inclusão de alunos com 

deficiência nas classes regulares. Em face de tais questionamentos, cabe mencionar 

aqui a concepção de Amaral (1998) para a necessidade de uma reflexão constante, 

referindo-se ao ditado “água mole em pedra dura tanto bate até que fura” que lhe 

ocorrera num momento de indagação sobre os avanços do conhecimento nessa 

área tão impregnada de ambivalência e ambigüidade: 

 

 

Quando a expressão me ocorreu referia-se, evidentemente, 
à idéia de que seria válido voltar, tantas vezes quanto 
possível, a uma mesma reflexão para que, finalmente, um 
dia, quem sabe, ela pudesse ultrapassar as muralhas de 
pedra dos preconceitos a que estamos sujeitos, como seres 
humanos que somos e, muitas vezes, sem nem nos 
apercebermos de sua presença em nós mesmos (p. 22).  

 

 

A convivência com pessoas deficientes nos coloca numa posição privilegiada1 

que nos ensina a vencer os desafios e a lutar pelos ideais. Entendo ser relevante 

neste momento de transição, observarmos todas as conquistas adquiridas no que se 

refere à inclusão dos deficientes, e principalmente, considerarmos o respaldo legal2 

existente que contribui sobremaneira nos embates jurídicos na luta pela democracia 

                                                 
1  Conviver e trabalhar com deficientes, ao contrário do que muitos consideram, é um privilégio, pois é através 
das dificuldades que aprendemos a lidar com os problemas e a valorizar conceitos como possibilidade, 
capacidade e desenvolvimento que, para tantas pessoas, passam despercebidos... 
2 A apresentação dos textos legais inerentes às pessoas com deficiência encontra-se no capítulo II desta pesquisa 
e nos anexos. 
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e estado de direito. Justifico este breve relato, fundamentando-me nas concepções 

de Nóvoa (1995), que retratam a história de vida como parte da dinâmica do 

processo identitário do professor ao longo de sua formação. A partir dessas 

considerações, remeto-me a seguir, aos fundamentos deste estudo. 

        A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais emerge de um 

processo que, ao longo dos anos, vem – fomentado e amparado por leis – sendo 

reconhecido mundialmente, no sentido de possibilitar o acesso desses alunos no 

ensino regular. Faz-se importante salientar que por necessidades educacionais 

devemos entender, de acordo com a Resolução 2/2001, Art. 5º: 

 

 

 I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações 
no processo de desenvolvimento que dificultem o 
acompanhamento das atividades curriculares, 
compreendidas em dois grupos: 
a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica; . 
b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações 
ou deficiências; 
II - dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas 
dos demais alunos, demandando a utilização de linguagens e 
códigos aplicáveis; 
III - altas habilidades/superdotação, grande facilidade de 
aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos, 
procedimentos e atitudes. 

 

 

Este estudo considera a inclusão de todos os alunos, mas focaliza a questão 

dos alunos com deficiência (inciso I, item b) como as maiores dificuldades que os 

professores têm revelado. 

 Esse é um tema que tem gerado polêmicas e muitos conflitos. Enfrenta por um 

lado, entraves, desafios e resistência por parte daqueles que se sustentam no 

paradigma educacional da homogeneidade de classes. Por outro lado, tem 

encontrado o apoio de uma ação coletiva, fundamentada em princípios 

constitucionais, que preconizam o oferecimento de uma escola de qualidade onde 

todos possam estar, com as mesmas oportunidades. 

A partir da década de 90, muito se tem falado a respeito e muitos caminhos já 

foram percorridos. No Brasil esse movimento tem se arraigado fortemente nos 

últimos anos. Todavia, a prática inclusiva ainda tem denotado um panorama 

desordenado: alguns defendem a inclusão total de deficientes nas classes comuns, 
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enquanto outros consideram a inclusão parcial mais coerente. Frente a essa 

discordância, observa-se a necessidade de uma reflexão sobre o processo inclusivo 

atual, como e para quem  está sendo implementado, considerando-se a diversidade 

das deficiências na sua globalidade e nas suas especificidades. 

Sabemos que todos os indivíduos são ricos em complexidade e possuem 

características singulares. A pessoa com deficiência não é diferente. É um ser 

complexo, cujas necessidades intelectuais, adaptativas, psicológicas, sociais e 

ambientais também são únicas. Por isso, é necessário que haja uma educação 

integral específica e não só acadêmica. Na esfera da inclusão educacional os 

sistemas de ensino devem estar aptos a responder com qualidade às necessidades 

educacionais de todos os alunos, sem exceção. 

Quando nos referimos à inclusão, observamos a existência de múltiplos 

sentidos relativos ao atendimento dado aos alunos com deficiência. Encontramos, 

então, um “primeiro desafio”: atender a diversidade em todas as suas dimensões. A 

princípio, devemos ter em mente que esse processo não pode e nem deve ser 

solitário. Portanto, há que nos remetermos a uma ação coletiva de organizações 

educacionais, fundamentadas nos princípios constitucionais e concepções 

humanísticas, que possibilitem a inserção de pessoas com deficiência no ensino 

regular, desde que respeitada a diretriz qualidade de ensino, conforme determina a 

lei. Entretanto, observamos que os dispositivos legais não têm garantido 

efetivamente sucesso na aplicabilidade. Uma das razões para essa afirmação pode 

estar implícita na falta de estruturação do ensino regular. 

Outro fator relevante que deve ser considerado no contexto educacional 

inclusivo, e que se constitui no cerne deste estudo, é a fala dos professores das 

classes comuns, que têm desvelado medo, insegurança e preocupação, por se 

considerarem incapacitados, sem habilitação especial e sem a orientação necessária 

para lidar com essa parcela da população. Esse fator tem como pressuposto que a 

formação atual não prepara o professor para a educação dos alunos com 

deficiência, ocasionando a resistência de alguns às inovações educacionais, como a 

inclusão, ao considerarem que a proposta de uma educação para todos é valida, 

porém impossível de ser concretizada, levando em conta o número excessivo de 

alunos em cada sala e as circunstâncias em que se trabalha nas escolas da rede 

regular de ensino.  
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Diante dessas observações podemos mencionar as considerações de Masini 

(2004) que retrata suas experiências com inclusão escolar e afirma que as escolas 

vêm aceitando alunos com deficiência em seu quadro discente, “sem contudo cuidar 

apropriadamente da formação de professores, permanecendo estes sem preparo 

para lidar com esse alunado.” (p. 31, grifo da autora)  

Mantoan (1997), defensora da inclusão total, ressalta que independente da 

deficiência que o aluno apresente, o mesmo deve freqüentar uma classe comum. 

Refere-se também, entre muitas questões, à formação de professores e afirma que a 

escola se democratizou abrindo-se a novos grupos sociais, no entanto, não se abriu 

aos novos conhecimentos: 

 

 

A execução de propostas de educação escolar inclusiva 
suscita inúmeras questões, referentes à competência dos 
deficientes para enfrentar as exigências, especialmente nos 
sistemas de ensino em que o paradigma vigente dicotomiza 
o ensino em regular e especial e em que o ultrapassamento 
dessa subdivisão é dificultado pela falta de capacitação dos 
professores, para ministrar uma educação de qualidade, 
comprometida com o desenvolvimento pleno das 
possibilidades de cada aprendiz. ( p.117) 

                                         
                                                      

 

Nesse sentido, devemos analisar até que ponto vai a responsabilidade do 

professor da classe regular quanto à aprendizagem de um aluno com deficiência. 

Ora, até há pouco tempo, esses alunos eram atendidos em escolas especiais, ou em 

classes especiais dentro das escolas regulares, com professores especializados, 

que já se pré-dispunham em sua formação a trabalhar com esse alunado.  A partir 

da matrícula, de forma indiscriminada, de alunos deficientes em salas comuns, os 

professores têm se deparado com situações de diversidade que os impedem, por 

razões emocionais, estruturais etc, de atendê-los adequadamente, de acordo com 

suas especificidades. 

Faz-se necessário mencionar também as condições imprescindíveis de 

acessibilidade3, quanto à adequação do espaço físico e os recursos didáticos que 

possibilitem a prática docente e a aprendizagem desses alunos visando suas 

                                                 
3 São seis as áreas de acessibilidade retratadas por Sassaki (2003): arquitetônica, atitudinal, comunicacional, 
metodológica, instrumental e programática e, encontram-se detalhadas no capítulo III deste estudo. 
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possibilidades, habilidades e expectativas. Portanto, para que possamos 

compreender as razões que levam os professores a tal resistência quanto à 

inclusão, devemos analisar o processo inclusivo, cujas ações têm se mostrado 

desarticuladas e sem compromisso com a realidade objetiva das escolas regulares.  

A inclusão de deficientes nas classes comuns é obrigatória, está determinada e 

amparada pelas leis. Contudo, há que se pensar numa inclusão com critério, com 

qualidade, visando não só a inserção, mas a aceitação, a permanência e o 

desenvolvimento bem-sucedido da pessoa com deficiência na escola. Do contrário, 

obteremos como resultado a segregação, o abandono e o comprometimento da 

auto-estima dos indivíduos envolvidos nesse processo. 

Ainda observamos com freqüência muitas formas de discriminação. Uma delas 

é a aceitação das diferenças sem compromisso. Aceitar o aluno com deficiência na 

classe comum, sem valorizar suas potencialidades (certamente ele as possui) e sem 

comprometimento com sua aprendizagem, é discriminá-lo. E isto é incluir, excluindo. 

No entanto, essa atitude dos professores é por vezes inconsciente e não há como 

criticá-los. Faltam-lhes orientações, esclarecimentos, apoio, suporte técnico, que os 

auxiliem a trabalhar com a diversidade.  Além disso, o deficiente sempre foi 

estigmatizado por sua falta de capacidade, sofreu e sofre discriminação pelos rótulos 

que sempre lhe foram atribuídos em tantos anos de exclusão, o que faz com que os 

professores entrem em conflito com suas práticas pedagógicas, afinal, como ensinar 

um aluno com deficiência, se eles não foram e não estão preparados para isso?  A 

partir dessa problemática e da premissa de que a inclusão está determinada na 

legislação, devemos nesse momento, refletir sobre a maneira como ela vem 

ocorrendo, no sentido de trazer contribuições para esses professores.  

Ao considerarmos todos esses pressupostos, não podemos pensar a inclusão 

apenas sob o ponto de vista da legalidade, nem tampouco permitir que recaia 

somente sobre o professor a responsabilidade pela aprendizagem do aluno que se 

encontra em situação de inclusão4. É de extrema importância nos acautelarmos ao 

colocar em prática uma ação inclusiva que requer, entre outros aspectos, a 

superação das relações educacionais presentes na atual estrutura escolar seriada 

do ensino regular. 

                                                 
4 Em vez de “alunos incluídos”, durante o estudo utilizo a expressão “alunos em situação de inclusão”, que 
denota algo temporário e que se espera que daqui a algum tempo possa fazer parte de um todo. 
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 É diante dessa estrutura que se enuncia a idéia central da pesquisa: quais são 

as dificuldades e/ou facilidades que os professores do ensino regular têm 

encontrado diante dos alunos  com deficiência em suas salas de aula? 

Esta pesquisa, portanto, investiga o professor no contexto da escola inclusiva 

da rede pública municipal de São Bernardo do Campo, onde a inclusão vem sendo 

implementada, e tem nos últimos anos procurado transformar as escolas para que 

se tornem verdadeiramente inclusivas. 

Os educadores têm consciência de que a construção de uma escola inclusiva 

preconiza a formulação de respostas à diversidade: o entendimento desta como 

oportunidade de enriquecimento das trocas no âmbito pessoal, social e no processo 

de ensino-aprendizagem; a elaboração de projetos que incorporem a convivência e 

a relação entre as diferenças; propostas que abranjam todos os aspectos do 

currículo para que este seja amplo, equilibrado, flexível e aberto. Isto pressupõe uma 

avaliação das reais condições que possibilitem uma inclusão gradativa, contínua e 

planejada, porque não basta inserir o deficiente na classe comum sem o suporte 

necessário. É preciso estruturar para ele um serviço de qualidade (Bueno, 1999): 

 

 
A educação inclusiva deve ser gradativa porque é preciso 
que tanto os sistemas de educação especial, como os do 
ensino regular possam ir se adequando à nova realidade, 
construindo políticas, práticas institucionais e pedagógicas 
que garantam o incremento da qualidade do ensino que 
envolve não só os alunos com necessidades educativas 
especiais, mas todo o aluno do ensino regular (p.12). 

 
 

 
Considerando a importância da cautela, dos critérios e da seriedade que o 

processo inclusivo demanda, devemos nos ater a todos os aspectos que implicam 

na sua efetivação. Do contrário, o que encontraremos serão ações desordenadas, 

que com o tempo podem culminar em retrocesso em termos de ganho, em tudo o 

que já foi conquistado.  

 
 

Fica claro que a simples inserção de alunos com 
necessidades educativas especiais, sem qualquer tipo de 
apoio ou assistência aos sistemas regulares de ensino 
pode redundar em fracasso, na medida em que 
apresentam problemas graves de qualidade, expressos 
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pelos altos níveis de repetência, de evasão e baixos níveis 
de aprendizagem. (Bueno, 1999, p.15) 

 
 

Frente a essas concepções esta pesquisa vai ao encontro do professor que 

possui alunos em situação de inclusão, objetivando ouvir suas dúvidas, seus receios, 

seus conflitos, e conhecer sua prática, seu cotidiano. Há que se observar também 

como ele é orientado diante da diversidade dos alunos, investigar se existe uma 

equipe especializada, na escola ou itinerante, que lhe dê apoio, verificar sua 

participação na elaboração do planejamento, currículo e avaliação desses alunos, e 

ainda, sua participação em grupos de estudo ou cursos de aperfeiçoamento teórico 

e didático etc (formação continuada). 

O presente estudo possui um eixo norteador que é investigar o cotidiano 

escolar do professor na escola inclusiva, entretanto, esse cotidiano compreende 

todas as ações desenvolvidas não só na sala de aula ou na escola, mas em todo o 

sistema educacional, considerando sempre a inclusão como um processo que deve 

ter como palavra-chave a parceria entre os setores. 

Para essa investigação, o estudo focaliza alguns aspectos que se iniciam com 

uma visão geral sobre as mudanças ocorridas na educação das pessoas com 

deficiência ao longo dos anos, e retrata a evolução Educação Especial no Brasil até 

as recentes transformações dos contextos educacionais que impõem a necessidade 

das escolas tornarem-se espaços de acolhimento à diversidade de todos os alunos. 

A partir do exposto, os capítulos estão assim constituídos, conforme se demonstra a 

seguir. 

 O capítulo I – Ações educacionais para pessoas com deficiência – traz um 

breve histórico da educação dos deficientes ressaltando os primeiros movimentos 

ocorridos principalmente na Europa e nos Estados Unidos e dos reflexos dessas 

ações no Brasil. Faz também uma articulação das formas de atendimento segregado 

a essas pessoas com a conquista dos seus direitos de não mais estarem à margem 

da sociedade e sim, de estarem incluídos nela.  

O capítulo II – A Educação Especial no Brasil – faz uma abordagem descritiva 

da trajetória desse segmento da educação, considerando a criação das instituições 

especializadas, a legislação pertinente e os documentos internacionais que 

nortearam as políticas públicas de inclusão dos deficientes em ensino regular. 
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O capítulo III – A escola inclusiva – remete aos diversos aspectos da inclusão 

escolar e traz para a discussão as ações educacionais necessárias para a 

construção de um espaço que seja, de fato, capaz de acolher as diferenças e 

enfrentar os desafios presentes no atendimento aos alunos com deficiência.  

O capítulo IV – Contextualização da pesquisa – retrata as ações da Secretaria 

de Educação e Cultura desenvolvidas nas escolas da rede pública municipal de São 

Bernardo do Campo para alunos com necessidades especiais, e tem como objetivo 

situar o professor no panorama inclusivo, com vistas a melhor compreensão do 

funcionamento dos serviços especializados existentes na rede. 

O capítulo V – E agora professor, vamos falar de inclusão? – descreve a 

investigação realizada em quatro escolas e traz a caracterização dos sujeitos da 

pesquisa, o delineamento das concepções desses sujeitos, a análise dos dados, 

bem como, a reflexão sobre eles com base na fundamentação teórica apresentada, 

buscando nesse contexto a ótica dos professores sobre a inclusão escolar.  

Para fundamentar essa estruturação a pesquisa trouxe para a discussão 

teorias, legislação, discursos inclusivos, experiências educacionais, questões 

inerentes às pessoas com deficiência, e principalmente, a ótica dos professores das 

classes regulares que possuem alunos em situação de inclusão.  

A partir da leitura e descrição dos documentos legais e publicações, além da 

análise da produção existente, realizou-se um estudo crítico de autores que 

discutem o processo inclusivo. Portanto, a investigação apoiu-se em concepções de 

estudos relacionados à educação dos deficientes, à inclusão escolar e às práticas 

pedagógicas.  

Considerando a complexidade do processo inclusivo, vários aspectos foram 

abordados no decorrer do trabalho – históricos, sócio-culturais, humanísticos, 

político-administrativos e pedagógicos – objetivando construir um panorama geral 

dos movimentos e das ações que permeiam esse processo. Ao considerar todos 

esses aspectos, a pesquisa focalizou a abordagem pedagógica, com vistas às 

dificuldades encontradas na prática docente desenvolvida no interior das escolas, 

para os alunos com deficiência.   

A investigação nas escolas inclusivas municipais objetivou, portanto, ressaltar a 

voz e a ótica do professor nesse contexto. Para essa avaliação, além da 

observação, foram vinculadas as informações de uma entrevista e 17 questionários 

realizados nas instituições, os quais são apresentados durante a pesquisa, 
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fundamentados nas teorias e estudos realizados, como elementos essenciais para a 

análise dos dados.  

As escolas pesquisadas pertencem ao Ensino Fundamental (séries iniciais) da 

rede pública municipal de São Bernardo do Campo, a qual está dividida em quatro 

grandes regiões5. 

 Considerando a extensão desse município e objetivando uma visão geral do 

desenvolvimento das ações inclusivas, esta pesquisa procurou abranger algumas 

regiões, por meio da investigação de quatro escolas, estando uma escola localizada 

no Centro, uma no bairro do Riacho Grande, uma no bairro Assunção e uma no 

Parque Imigrantes, sendo as duas últimas pertencentes à região do Alvarenga.  

As escolas foram indicadas pela Seção de Ensino Fundamental do 

Departamento de Educação da Secretaria de Educação e Cultura do município, 

como escolas que têm obtido êxito na aplicabilidade das práticas pedagógicas 

inclusivas para o atendimento à diversidade dos alunos, principalmente no 

acolhimento de casos, que em anos anteriores, certamente teriam sido 

encaminhados às escolas especiais da rede.  

É oportuno esclarecer que ao se optar por realizar a pesquisa em escolas 

classificadas como bem-sucedidas, o intuito foi observar como as ações têm se 

desenvolvido nessas instituições, com vistas à promoção das possibilidades 

existentes no contexto inclusivo. 

Nas considerações finais, evidenciam-se os principais aspectos que o estudo 

possibilitou analisar, apontando os desafios e as perspectivas encontradas que 

tiveram maior significado junto aos professores. Na seqüência encontram-se a 

bibliografia e os anexos. 

Dessa maneira, pretendeu-se contribuir de forma positiva com o processo 

inclusivo educacional principalmente por se considerar que vivemos em um país 

onde a diversidade e a exclusão são, infelizmente, fatores presentes e marcantes 

em nossa sociedade e ainda há, portanto, muito a se fazer... 

 

 

 

                                                 
5 De acordo com informações da Seção de Ensino Fundamental da Secretaria de Educação e Cultura de São 
Bernardo do Campo, as regiões compreendem os seguintes bairros e adjacências: Alvarenga, Centro, Riacho 
Grande e Rudge Ramos. 
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CAPÍTULO I 

AÇÕES EDUCACIONAIS PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: 

BREVE HISTÓRICO 

 

 

 

 

Ao adotar como foco o olhar do professor na atualidade frente à educação das 

pessoas com deficiência6, este capítulo procurou contemplar as ações educacionais 

voltadas a essa parcela da população, através de uma breve retrospectiva histórica, 

que segue acompanhada de fatores políticos e ideológicos, presentes no período 

investigado. A reflexão sobre a evolução do atendimento às pessoas com 

deficiência, remete a um período em que a sociedade gradativamente foi 

reconhecendo as necessidades dessas pessoas, bem como seus direitos. Tal 

reconhecimento se deveu, em grande parte, à luta pela superação de preconceitos e 

aos movimentos organizados com a finalidade de melhorar as condições de vida dos 

deficientes. 

A compreensão desse passado, portanto, é importante na medida em que pode 

fornecer subsídios, como elementos norteadores, para uma melhor análise dos fatos 

tais como se nos apresentam na atualidade. Conforme afirma Durant (apud Silva, 

1987, p. 22) “o estudo da Antigüidade perde o valor, exceto quando se torna um 

drama vivo, ou quando lança luz em nosso viver contemporâneo”. Nele podem estar 

contidos aspectos de como a sociedade de hoje vê as pessoas com deficiência.  

Cabe ressaltar aqui, o cerne deste estudo, que são os conflitos que muitos 

professores das classes comuns vêm enfrentando diante da inclusão de alunos com 

deficiência em suas salas. Talvez as concepções que eles possuam com relação a 

esses alunos, estejam imbricadas em práticas segregacionistas do passado, e que 

contribuem sobremaneira, para a formação do seu imaginário, sustentando suas 

posturas de resistência às inovações do processo inclusivo. Considera-se então, que 

a criticidade e a reflexão sejam elementos necessários para a análise e a busca de 

                                                 
6 Adotou-se neste estudo o conceito “pessoa com deficiência” ou “deficiente”. As outras nomenclaturas só serão 
utilizadas quando citadas pelos autores e/ou documentos oficiais apresentados. A justificativa para esse 
procedimento encontra-se no capítulo II, que faz referências às nomenclaturas existentes. 
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novos caminhos.  

Muitas barreiras têm sido ultrapassadas no que se refere à prática social. Os 

avanços adquiridos resultam dos movimentos de lutas contra a exclusão social, que 

em diferentes períodos ficou marcada por tendências filosóficas excludentes.  

 

 

A ignorada epopéia de parcelas da população mundial, 
através dos muitos séculos da História do Homem sobre a 
Terra, mostra-nos com muita clareza que a sociedade dos 
homens, em todas as partes do mundo e em todas as 
épocas, sem qualquer exceção praticamente, colocou e 
continuará colocando por muito tempo mais à margem de 
sua correnteza principal certos tipos de indivíduos que dela 
poderiam fazer parte. (Silva, 1987, p. 363) 

 

 
Desde a Antigüidade, o deficiente foi vítima de discriminação, sendo 

estigmatizado por sua incapacidade.  Nessa época predominava a eugenia7, a busca 

exacerbada pela perfeição, e em nome desse método, algumas sociedades 

sacrificavam as pessoas anormais, pois estas eram consideradas como 

degeneração da raça humana e deviam, por isso, ser abandonadas ou até 

eliminadas, a fim de que não se tornassem um incômodo para seus familiares e para 

a sociedade. Platão, em Atenas, defendia a aplicação dessas medidas, como o 

abandono de crianças defeituosas. Na Roma Antiga as crianças deformadas eram 

abandonadas em cestinhas às margens do rio Tibre e os pobres que viviam de 

esmolas, muitas vezes se apossavam dessas crianças para utilizá-las como forma 

de exploração, um investimento rentável na época. (Silva, 1987) 

Apesar das referências à eugenia estarem se reportando à Idade Antiga, vale 

lembrar que ainda no século XX, tais medidas eugênicas eram observadas.  Após a 

Segunda Guerra Mundial, o nazismo comandado por Adolf Hitler exterminou milhões 

de judeus e outros grupos indesejados ou considerados por esse regime inferiores à 

raça ariana. Faziam parte desses grupos deficientes mentais e físicos, sendo que 

destes últimos, os que não eram mandados para a câmara de gás, eram 

encaminhados para experiências genéticas e morriam em conseqüência da 

brutalidade dos testes de laboratório. 

Nas sociedades primitivas, as pessoas que possuíam algum tipo de 

                                                 
7 Teoria que busca o aperfeiçoamento da espécie humana, pela seleção genética e controle da reprodução.  
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anormalidade eram destinadas ao extermínio. De acordo com Silva (1987), apesar 

de alguns povos primitivos serem tolerantes e aceitarem a deficiência, a maioria dos 

nativos indicava o extermínio como forma de solucionar os problemas das crianças 

ou adultos com deficiência. Tais atitudes discriminatórias também são ainda hoje 

verificadas em algumas tribos indígenas: Ajores (Bolívia); Dene (Canadá); Dieri 

(Austrália); Jukun (Nigéria), Santeaux (EUA); Vitoto (Brasil); Wageo (Nova Guiné), 

entre outras. Nessas culturas a não-sobrevivência dos deficientes ocorria (e ainda 

ocorre) devido às dificuldades na obtenção de alimentos, à agilidade para cuidar de 

si mesmo na hora do perigo, como também, devido à “ignorância das causas dos 

males considerados como misteriosos, ou por medo das divindades vingativas que 

poderiam estar envolvidas ou mesmo interessadas” (p. 45).   

Na primeira metade da Idade Média, com o advento do Cristianismo e com o 

predomínio da Igreja, havia a crença de que a anormalidade era uma possessão 

demoníaca e aqueles que não se assemelhassem à perfeição de Deus, deveriam 

ser exterminados. Mesmo com a cisão dentro da Igreja, com a Reforma Protestante 

liderada por Martinho Lutero, quando se esperava que atitudes opostas fossem se 

evidenciar, não se observaram mudanças nas relações da sociedade com a 

deficiência. O aprisionamento e açoitamento dos deficientes para a expulsão do 

demônio eram recomendações do próprio Lutero. (Aranha, 2001) 

 Nos séculos que seguiram esse período, verifica-se uma importante mudança 

na concepção das pessoas com deficiência resultando numa relação de 

conformismo piedoso para com elas, mas ainda assim, seus direitos não eram 

considerados. 

Já na Idade Moderna, a partir do fortalecimento do antropocentrismo8 em 

detrimento do teocentrismo9, as filosofias humanísticas passaram a valorizar o ser 

humano e observa-se aí, o avanço nas ciências físicas e naturais, e 

conseqüentemente, o surgimento dos primeiros estudos dos anormais focalizando 

as patologias, num contexto predominantemente médico, entendendo as 

deficiências não mais como um fato diabólico e sim, como uma doença. O primeiro 

hospital psiquiátrico surgiu nessa época e se proliferou. 

No século XVIII, a partir das transformações decorrentes da Revolução 

Industrial, as relações passaram a ser definidas pela produção, e nesse contexto 

                                                 
8 Apesar de Deus continuar a ser soberano, o antropocentrismo coloca a pessoa humana no centro das reflexões. 
9 Doutrina que considera Deus o centro de tudo. 
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capitalista, a deficiência era vista como um fator impeditivo do trabalho fabril, o que 

levava os deficientes a serem isolados da sociedade em asilos, conventos e 

albergues, e os hospitais funcionavam como prisões, que não ofereciam tratamento 

especializado. Aranha (2001) ao descrever sobre os paradigmas da relação da 

sociedade com as pessoas com deficiência aponta que “a relação com a sociedade 

a partir desse período passou a se diversificar, caracterizando-se por iniciativas de 

Institucionalização Total, de tratamento médico e de busca de estratégias de ensino” 

(p. 7). 

Observam-se a seguir, os primeiros indícios de interesse sobre os deficientes, 

que começavam a ser vistos então, como cidadãos de direitos, porém ainda numa 

ótica assistencialista e caritativa. 

A partir desse período, esta pesquisa traz uma abordagem mais detalhada, 

destacando algumas (dentre muitas) ações que se efetivaram para as pessoas com 

deficiência, principalmente os movimentos de outros países que tiveram influência 

direta sobre a educação dos deficientes no Brasil.  

 

 

1.1. Os primeiros movimentos na Europa e nos Estados Unidos 

 

 

Até o século XVIII não havia uma compreensão do conceito de deficiência, 

tampouco existiam iniciativas para o atendimento das pessoas com deficiência, que 

em conseqüência do desconhecimento e da omissão, eram marginalizadas diante 

da sociedade. 

A redefinição desse panorama tem origem a partir de um clima social favorável 

que Mazzotta (2005, p.16) define como “conjunto de crenças, valores, idéias, 

conhecimentos, meios materiais e políticos de uma sociedade em um dado momento 

histórico”. É, portanto, só no século XIX que se observa no Brasil, o reflexo de 

movimentos em prol das pessoas com deficiência, ocorridos na Europa e 

posteriormente, nos Estados Unidos. A seguir, apresentam-se registros de alguns 

desses movimentos de acordo com Jannuzzi (2004) e Mazzotta (2005). 

Em Paris, foi fundado o Institute Nationale des Jeunes Aveugles (Instituto 

Nacional dos Jovens Cegos) por Valentin Haüy em 1784, que não se caracterizava 

simplesmente como um asilo, pois tinha como preocupação o ensino de cegos 
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através da utilização de letras em relevo. Em 1819, em visita ao Instituto, Charles 

Barbier levou sugestão aos professores e alunos de um processo de escrita 

codificada por pontos salientes, utilizadas à noite, sem luz, para não chamar a 

atenção do inimigo nos campos de batalha. Tal idéia passou a ser utilizada no 

Instituto. Em 1829, Luis Braille, estudante do Instituto, adaptou esse código que foi 

denominado então, de sonografia. Posteriormente, recebeu o nome de Braille, 

sistema utilizado até os dias atuais, baseado em seis pontos salientes que permitem 

até sessenta e três combinações.  

Em 1800 o médico Jean Marc Itard10, ficou reconhecido pelo trabalho 

desenvolvido com um menino que havia sido capturado numa floresta no sul da 

França, denominado como “selvagem de Averyon”. Vitor, de doze anos, tinha 

comportamento semelhante ao de um animal e acredita-se que tenha sido 

abandonado por seus pais nessa floresta. O trabalho de Itard com Vitor durante 

cinco anos obteve grande êxito e foi publicado como o primeiro manual de educação 

de retardados.  

A partir dos ensinamentos de Itard, Edward Seguin, também médico, amplia o 

atendimento a deficientes mentais estabelecendo para eles o primeiro internato 

público na França. Seguin desenvolveu materiais e orientação aos professores. 

Algum tempo depois, a médica italiana Maria Montessori aprimorou os processos de 

Itard e Seguin, desenvolvendo um método para retardados mentais nos internatos 

de Roma, estendendo-os também para outros países da Europa e da Ásia.   

As medidas educacionais foram se ampliando e várias instituições foram 

fundadas. Nos Estados Unidos, em 1817, foi criada a primeira escola para surdos 

pelo Reverendo Thomas H. Gallaudet. Em Massachussetts foi instalado um asilo 

para cegos em 1829, inicialmente só com seis alunos. Em Nova York foi fundada 

uma escola para cegos em 1832. Nos Estados Unidos foram instalados os primeiros 

internatos para cegos em 1834. Logo a seguir, em 1837, foi criada a primeira escola 

para cegos, denominada Ohio School for the Blind, com total subsídio do Estado, 

fato que despertou a atenção da sociedade para com a obrigação do Poder Público. 

Em Montreal foi criada a primeira escola canadense para surdos-mudos em 1848. 

Nesse mesmo ano também em Massachussetts, utilizando o método de Seguin, sob 

a orientação de Samuel Griddley Howe, foi criado o primeiro internato público para 

                                                 
10 Considerado o “Pai” da Educação Especial, Itard foi a primeira pessoa a sistematizar métodos de ensino para a 
reabilitação de pessoas com deficiência no campo terapêutico. 
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deficientes mentais. 

Conforme se observa, houve um aumento significativo de instituições para os 

deficientes visuais, auditivos e mentais. O registro de atendimento aos deficientes 

físicos só se evidencia depois de algumas décadas. A expansão de escolas 

residenciais nos Estados Unidos, provenientes do modelo europeu, aparece no 

período de 1850 a 1920. 

 Com o tempo, essas escolas deixaram de ser vistas como possibilidade de 

educação, ficando restritas às crianças e aos adultos sem vida independente. A 

partir daí tiveram origem os programas de externatos para deficientes e com isso, 

surgiram as primeiras classes especiais em várias cidades para o atendimento de 

deficientes físicos, cegos e amblíopes (pessoas com visão subnormal). 

A partir de 1940, uma organização de pais de crianças com paralisia cerebral 

fundaram a “New York State Cerebral Palsy Association”, e com os mesmos 

objetivos de proteção sobre os interesses dos filhos, em 1950, os pais de retardados 

mentais se organizaram através da “National Association for Retarded Children” – a 

Narc – que de acordo com Mazzotta (2005, p. 25) “exerceu grande influência em 

vários países, tendo sido a inspiradora da criação das Associações de Pais e 

Amigos dos Excepcionais – APAES – no Brasil”. 

Todas essas iniciativas direcionadas ao atendimento das pessoas com 

deficiência caracterizam-se por uma série de transformações conceituais, desde a 

negligência e o abandono, até a organização de grupos, na luta pelo 

reconhecimento das necessidades e direitos dessa parcela da população. 

 

 

1.2. A evolução do atendimento aos deficientes no Brasil: instituições e 

lideranças. 

 

 

A partir das iniciativas concretizadas na Europa e nos Estados Unidos, 

observa-se também no Brasil, durante o século XIX, a criação de serviços para 

atendimento às pessoas com deficiência, como reflexo das ações desses países. 

Jannuzzi (2004) aponta que já se notava um crescimento econômico no Brasil, 

assim como eram crescentes também, as idéias trazidas de outros países – 

principalmente da França – para o campo educacional, através de vultos ligados ao 
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imperador, D. Pedro II.  

Tais movimentos também trazem contribuições para a educação dos 

deficientes, e pelo Decreto Imperial nº 1.428 de 12 de setembro de 1854, foi fundado 

no Rio de Janeiro o Imperial Instituto dos Meninos Cegos. José Álvares de Azevedo, 

cego brasileiro, que havia estudado no Instituto dos Jovens Cegos em Paris, ao 

retornar ao Brasil, conseguiu alfabetizar Adèle, jovem cega, filha do Dr. José 

Francisco Xavier Sigaud, médico da família imperial, que satisfeito com os 

resultados do trabalho realizado com sua filha, entrou em contato com o Ministro 

Couto Ferraz para encaminhar o projeto de Azevedo ao Imperador. Foi portanto, sob 

a influência do Ministro, que o Instituto foi criado. Destinado ao ensino primário, 

ofícios fabris, trabalhos manuais etc, atendia em regime de internato, procedimento 

comum nos colégios e asilos da época. Jannuzzi (2004) retrata o modo de pensar da 

época quanto aos internatos: 

 

 
Esta forma de recolhimento de crianças em lugares 
específicos já vinha sendo consagrada entre nós desde os 
tempos coloniais pelos jesuítas, nos aldeamentos dos 
índios; retirados de suas aldeias para aprenderem por meio 
de regras, orações, costumes cristãos sistematizados, outra 
forma de organização da vida de acordo com as crenças 
européias (p. 12). 

 
 
 
 

Posteriormente, o nome do Imperial Instituto dos Meninos Cegos mudou para 

Instituto Nacional dos Cegos, através do Decreto nº 408 de 17 de maio de 1890 do 

Marechal Deodoro da Fonseca e do Ministro Benjamin Constant. No ano seguinte 

passou a denominar-se Instituto Benjamin Constant – IBC – por Decreto nº 1.320 de 

24 de janeiro de 1891, em homenagem ao Ministro, que havia sido diretor do IBC. 

Também no Rio de Janeiro, pela Lei nº 839 de 26 de setembro de 1857, tal 

como ocorreu à época da criação do IBC, foi instalado oficialmente pelo Imperador, o 

Imperial Instituto dos Surdos-Mudos, que posteriormente teve a denominação 

alterada para Instituto Nacional para a Educação de Surdos – INES – pela Lei nº 

3.198 em 06 de julho de 1957, quase cem anos após sua fundação. A criação desse 

Instituto teve origem com a chegada de dois irmãos, Ernest e Edouard Hüet, do 

Instituto de Bourges, na França, que tinham planos para fundar uma escola para 
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surdos-mudos no Brasil. Os irmãos Hüet, através de lideranças como o embaixador 

da França no Brasil, Monsieur Saint George, e do Marquês de Abrantes, Miguel 

Calmon du Pin e Almeida, foram apresentados ao Imperador, que acolheu suas 

idéias. O Instituto propunha educação literária e ensino profissionalizante para 

meninos surdos-mudos com idade entre sete e quatorze anos. 

Mazzotta (2005) coloca que ainda no Segundo Império, há registros de outras 

ações voltadas para o atendimento pedagógico ou médico-pedagógico aos 

deficientes. Além desses Institutos, em 1874, merece destaque uma instituição que  

iniciou o tratamento de deficientes mentais, o Hospital Psiquiátrico da Bahia, hoje 

denominado Hospital Juliano Moreira11.     

Cabe salientar que essas ações tiveram influências de vultos importantes da 

época e abriram possibilidades de discussão sobre a educação dos deficientes, 

entretanto, tal educação “não havia sido percebida pelo governo central como algo a 

ser resolvido, tanto que foi proposta como encargo das províncias” (Moacyr, apud 

Jannuzzi, 2004, p. 15).  

Algum tempo depois essas iniciativas foram fadadas ao esquecimento e apesar 

de terem sido mediadas por grandes lideranças, foram sofrendo deteriorações. Tal 

processo também ocorreu nos institutos franceses, mas esses, ao contrário do que 

ocorreu no Brasil, transformaram-se em oficinas de trabalho, enquanto que os 

brasileiros tenderam para asilos de inválidos. No entanto, vale ressaltar que a 

criação dos Institutos (IBC e INES) ainda representam marcos fundamentais na 

educação dos deficientes em nosso país. 

 

 

1.2.1. Do caráter assistencial ao educacional 

 

 

Na história da educação dos deficientes são observados vários períodos, 

conforme já foi mencionado, que vão da negligência, abandono, extermínio, 

institucionalização, alternativas à institucionalização (classes especiais) até chegar à 

postura condizente com os princípios da educação para todos, como resultado de 

                                                 
11 Em 1904 os médicos Juliano Moreira e Fernando Figueira fundaram o Pavilhão Bourneville no Rio de Janeiro 
para orientação pedagógica e atendimento clínico de crianças com deficiência que se encontravam em situação 
lamentável no Hospício da Praia Vermelha entre degenerados de todas as espécies (Jannuzzi, 2004). 
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lutas, conquistas e reconhecimento dos direitos humanos de todos os cidadãos. 

Esses períodos ficaram marcados pela visão da sociedade, específica para cada 

momento. Faz-se importante registrar, então, a evolução das concepções sobre as 

deficiências que se constituíram ao longo desses momentos. Nesse panorama 

observa-se a reformulação de idéias e a busca de novas práticas no atendimento a 

essas pessoas (Aranha, 2001). 

 Houve períodos em que os deficientes eram vistos como merecedores de 

piedade. Mazzotta (2005) aponta que até o século XVIII as noções a respeito da 

deficiência estavam muito ligadas à ordem do misticismo, ocultismo, não havendo 

bases para um desenvolvimento científico. O desconhecimento sobre os deficientes 

colaborou, portanto, para a sua marginalização.  

Jannuzzi (2004) evidencia nessa época, o crescimento (ainda que tímido) da 

instituição escolar e estabelece uma relação com as iniciativas de também se 

organizarem escolas para os deficientes, frente ao modo de organização e 

reprodução da sociedade. Sob esse prisma, a autora retrata a pequena quantidade 

de escolas que atendiam à parcela das camadas sociais média e alta. Nesse 

contexto, a educação popular não despertava interesse, tampouco, a educação dos 

deficientes. Diante de uma população, cuja maioria era iletrada, os deficientes não 

eram percebidos, a não ser os casos mais severos que eram encaminhados às 

instituições. 

 

 

(...) Eram provavelmente os mais lesados que se 
distinguiam, se distanciavam, os que incomodavam, ou pelo 
aspecto global, ou pelo comportamento altamente 
divergente. Os que não o eram assim a olho nu estariam 
incorporados às tarefas sociais simples, numa sociedade 
rural desescolarizada (p. 23, grifos da autora).     

 

 

De acordo com Mendes (2002) também a partir do desafio dos conceitos 

existentes, surge a crença nas possibilidades de se educar indivíduos que, até 

então, eram considerados ineducáveis. 

 

 

Ainda que se observem algumas experiências inovadoras 
desde o século XVI, de fato, o acesso à educação por 
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parte dos portadores de deficiência vai sendo muito 
lentamente conquistado, e essa conquista vai ocorrendo 
paralelamente à ampliação das oportunidades 
educacionais para a população em geral (p. 62). 

 

 

Também se destacam as descobertas científicas, no início do século XIX, do 

médico francês Jean Marc Itard, que ficou, conforme mencionado anteriormente, 

reconhecido como a primeira pessoa a utilizar métodos sistematizados no ensino de 

deficientes mentais. Através de suas idéias, que nortearam posteriormente os 

trabalhos de Maria Montessori e outras práticas pedagógicas, surgiram as primeiras 

iniciativas de educar crianças deficientes. Itard foi um dos responsáveis pela 

revolução na forma do atendimento dado aos deficientes, embora este se 

configurasse num campo terapêutico, objetivando sua reabilitação. 

Foi somente no Segundo Império que se observou atendimento a essas 

pessoas, através de assistências prestadas, mas que não se caracterizavam ainda, 

como atendimento educacional. 

A partir do século XX o fortalecimento de teorias e práticas humanísticas traz 

para a educação do deficiente uma nova concepção de intervenção pedagógica e 

mudanças na nomenclatura de referência: nem retardados, nem idiotas, nem 

anormais, passam a ser classificados como excepcionais, e mais recentemente, 

inclusive nos textos legais, como portadores de necessidades educacionais 

especiais, numa concepção muito mais abrangente.  

Muitos avanços podem ser observados no decorrer desses momentos 

históricos até o processo inclusivo que hoje se vivencia. Talvez o atual contexto da 

educação das pessoas com deficiência ainda sofra influências desses ranços do 

passado, considerando-se todo o panorama dramático pelo qual passaram as 

pessoas com deficiência ao longo de tantos séculos de exclusão. Neste momento, 

cabe à educação, como um dos espaços sociais capazes de promover a inclusão, 

refletir sobre a necessidade de se acreditar no valor próprio do ser humano e 

procurar construir para ele novas práticas pedagógicas e estratégias de ensino, que 

promovam o atendimento adequado das diversidades, peculiaridades e aptidões 

desses alunos, através, não somente da possibilidade de estarem incluídos numa 

escola regular, mas principalmente, por meio do oferecimento de recursos e serviços 

de apoio nessa escola, que contemplem suas necessidades educacionais. 
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1.2.2. Os Direitos Humanos e a inclusão de deficientes 

 

 

Decorrentes das transformações sociais ocorridas ao longo dos processos 

históricos e dos paradigmas que permearam as diversas concepções da sociedade 

quanto às pessoas com deficiência, pode-se observar que a assistência a essa 

parcela da população passou a ser palco de debates e reflexões.  

Nesse cenário de discussões teve início um intenso movimento mundial na 

busca pela superação de barreiras e pela defesa dos direitos das minorias, que 

através da união de vários povos do mundo e dos países participantes da 

Organização das Nações Unidas – ONU – resultou na elaboração da Declaração 

dos Direitos Humanos, em 10 de dezembro de 1948. Esse documento, em seu 

Artigo 1º estabelece que: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com 

os outros em espírito de fraternidade”. 

Em 09 de dezembro de 1975, a ONU proclamou também a Declaração dos 

Direitos das Pessoas Deficientes, que em seu Artigo 3º prevê que: “As pessoas 

deficientes têm o direito inerente de respeito por sua dignidade humana. As pessoas 

deficientes, qualquer que seja a origem de suas deficiências, têm os mesmo direitos 

fundamentais que seus concidadãos da mesma idade, o que implica, antes de tudo, 

o direito de desfrutar uma vida decente, tão normal e plena quanto possível”. 

Ainda a ONU, em 03 de dezembro de 1982, elaborou o Programa de Ação 

Mundial para as Pessoas com Deficiência, que estabelece: “A igualdade de 

oportunidades é o processo mediante o qual, o sistema geral da sociedade – o meio 

físico e cultural, a habitação, o transporte, os serviços sociais e de saúde, as 

oportunidades de educação e de trabalho, a vida cultural e social, inclusive as 

instalações esportivas e de lazer – torna-se acessível a todos”. 

Cabe salientar que esses documentos, assinados por vários países, inclusive 

pelo Brasil, foram norteadores de políticas públicas mundiais. Nesse contexto dos 

direitos humanos, fundamentado nos princípios da igualdade e da dignidade de 

todas as pessoas, há que se ressaltar, no Brasil, a Constituição Federal, promulgada 

em 05 de outubro de 1988. Conforme o estabelecido em seu Artigo 5º: “Todos são 

iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros, residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, 
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à liberdade, à igualdade, à segurança e à prosperidade”.  

Foi portanto, à luz da defesa dos direitos humanos, que se observou um 

caráter, a princípio, protecionista, pautado no reconhecimento da igualdade. Numa 

concepção posterior, o respeito às diferenças passou a ser a tônica das ações que 

começaram a conduzir a construção de espaços sociais inclusivos, com ênfase na 

valorização da diversidade, como aspecto enriquecedor e humanizador dos grupos 

sociais.  

No Brasil, a criação de políticas públicas e instrumentos legais tem procurado 

garantir esses direitos. Um dos grandes desafios, no entanto, é “identificar o modo 

mais seguro de evitar que, apesar dos direitos constarem solenemente nos 

discursos, não continuem a ser tão lamentavelmente, violados na prática.” (Carvalho, 

2002, p. 19) 

A história da educação do deficiente desvela, nos últimos cem anos, as 

diferentes formas de compreensão e atendimento conjugado com paradigmas 

também diversificados: exclusão, institucionalização, normalização, integração e 

inclusão. 

É oportuno fazer aqui alguns esclarecimentos: não se pode considerar essa 

evolução dos fatos numa visão linear, como se tivessem ocorrido numa determinada 

ordem. Isto seria incorrer num grande equívoco. Temos que ter consciência que as 

mudanças vão ocorrendo gradativamente, e como todo processo, requerem 

continuidade. A construção de novas teorias, novas práticas e novos conhecimentos 

vão sendo elaboradas de acordo com as situações concretas que vivenciamos, que 

por sua vez, determinam as mudanças de perspectivas necessárias, numa 

interlocução de conceitos que têm como objetivo conquistar a ideologia de melhor 

qualidade de vida e de cidadania. 

É comum, por exemplo, encontrarmos estudos que fazem referência à época 

da integração ou da inclusão como se não houvesse uma interseção entre elas.  

Nesse sentido, há que se clarificar os termos integração e inclusão que, apesar de 

partirem de pressupostos distintos, primam pela aceitação da diferença (Fogli, Silva 

Filho e Oliveira, 2006) e pela igualdade de oportunidades. A integração sugere que o 

indivíduo deva se adaptar e se “aprontar” para a vida em sociedade (família, escola, 

comunidade), enquanto que a inclusão, além de investir no desenvolvimento do 

indivíduo, provê para ele condições que garantam sua efetiva participação na 

sociedade através das adaptações que se mostrem necessárias. 
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Na perspectiva da integração, o papel do aluno é se 
adequar à estrutura vigente, aceitando as normas expostas 
pelo sistema, sendo considerado objeto do currículo. O 
aluno tem que se adaptar ao seu ambiente, como se ele 
“fosse culpado” de suas dificuldades, e apenas a ele 
coubesse a responsabilidade de se adaptar à escola. (...) 
Na perspectiva da inclusão, a escola precisa estar 
preparada para trabalhar com as necessidades individuais 
dos alunos, sendo este o mesmo sujeito do currículo, 
entendido no sentido abrangente de tudo o que acontece na 
escola e que afeta, direta ou indiretamente, o processo de 
transmissão, de apropriação e ampliação do saber 
acumulado pela humanidade (p.111-2, grifo dos autores). 

 

 

Em síntese, podemos considerar que o processo de inclusão educacional 

encontra-se em construção, visto que ainda demanda muita reformulação, 

confundindo-se muitas vezes com práticas integradoras.  

A escola deve constituir-se num dos principais espaços para o convívio social 

do ser humano, considerando-se as primeiras fases do seu desenvolvimento. Entre 

os papéis que ela exerce, destaca-se o de desenvolver a consciência crítica, os 

princípios de cidadania e de direitos, sejam eles políticos, econômicos, culturais ou 

sociais. 

Nesse contexto, a educação inclusiva deve estar pautada na solidariedade, no 

respeito e na valorização das diferenças. Implica a ressignificação das escolas para 

que sejam eficientes, democráticas, diferentes, abertas, onde o coletivo diversificado 

possa ultrapassar os limites da integração e alcançar a inclusão de todos os alunos, 

independente das suas diferenças. Preconiza o oferecimento de mecanismos para 

colocá-la em prática através da discussão de aspectos como as limitações da escola 

tradicional, as questões de avaliação e currículo, os recursos necessários, apoio ao 

corpo docente, estrutura organizacional etc. Resulta, portanto, de um complexo 

processo de mudanças que devem sustentar e dar viabilidade às condições 

necessárias para sua efetivação.  
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CAPÍTULO II 

A EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL 

 

 

 

 

Embora no capítulo anterior já tenham sido feitas algumas referências à 

evolução do atendimento aos deficientes no Brasil a partir dos moldes europeus 

vigentes, considerou-se relevante retomá-las neste capítulo de forma mais 

abrangente, explicitando as ações desenvolvidas pela Educação Especial em nosso 

país.  

Bueno (2004), Jannuzzi (2004) e Mazzotta (2005) retratam o desenvolvimento 

da Educação Especial no Brasil a partir da criação de instituições para o 

atendimento de pessoas cegas e surdas, por iniciativa do Governo Imperial. Os 

registros de educação dos deficientes remontam, portanto, somente à época do 

Segundo Império. 

A história desse segmento educacional evidencia-se por uma série de 

transformações conceituais, políticas e de atuações profissionais em relação às 

pessoas com deficiência. Jannuzzi (2004) aponta que não havia preocupação com a 

educação popular, muito menos com a dos deficientes, pois poucos eram assim 

considerados em meio a uma população iletrada, com poucas escolas12 e “(...) 

certamente só as crianças mais lesadas despertavam atenção e eram recolhidas em 

algumas instituições” (p.16).  

Após a Proclamação da República a Educação Especial foi se expandindo com 

a criação de entidades privadas de forma tímida e lenta e ainda com o modelo 

predominante da institucionalização. Além do surgimento dessas entidades, a rede 

pública escolar dá indícios de interesse com a educação dos deficientes mentais. 

Também ligada ao campo médico, teve origem a Inspeção Médico-Escolar 

inaugurando em 1911 a criação de classes especiais e a formação de profissionais 

para trabalhar com essa clientela.  

Tais procedimentos são denominados por Jannuzzi (2004) de “vertente 

médico-pedagógica”, e descrevem a influência que a medicina vai exercendo nas 

                                                 
12 As elites buscavam educação no exterior, enviando seus filhos para a Europa. 
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propostas de educação para os deficientes: por intermédio da atuação direta dos 

médicos foram produzidos tratados teóricos e pedagógicos; criou-se um Conselho 

Superior de Saúde Pública, constituído por médicos e professores notáveis; foram 

organizadas as primeiras agremiações profissionais para divulgação das deficiências 

(principalmente a mental) exercendo pressão na organização de serviços do 

Executivo; foram criadas instituições escolares ligadas à hospitais psiquiátricos. 

Quanto ao número de instituições, verifica-se um aumento das que atendiam aos 

deficientes mentais.  

O que se observa, na verdade, é que a preocupação da medicina com a saúde 

escolar refletia a separação dos bons alunos daqueles que apresentavam 

anormalidades intelectuais, morais ou pedagógicas, marcando dessa maneira, a 

exclusão dos diferentes. No entanto, havia algo mais que Januzzi (2004) descreve 

como esperançoso: 

 

 
Já era a percepção da importância da educação; era já o 
desafio trazido ao campo pedagógico, em sistematizar 
conhecimentos que fizessem dessas crianças participantes 
de alguma forma da vida do grupo social de então. Daí as 
viabilizações possíveis, desde a formação dos hábitos de 
higiene, de alimentação, de tentar se vestir etc. necessários 
ao convívio social. Elas colocam de forma dramática o que 
se vai estabelecendo na educação do deficiente: 
segregação versus integração na prática social mais ampla 
(p. 38, grifo da autora). 

 

 

 

Cabe destacar, nesse período, os trabalhos científicos e técnicos13 publicados 

sobre a educação dos deficientes, que desvelavam o interesse crescente da 

sociedade. Entre eles, o do Dr. Carlos Eira – Da Educação e Tratamento Médico-

Pedagógico dos Idiotas – em 1900, no Rio de Janeiro; o do professor Clementino 

Quaglio – A Educação da Infância Anormal da Inteligência no Brasil – em São Paulo; 

o de Basílio de Magalhães – Tratamento e Educação das Crianças Anormais da 

Inteligência e A Educação da Infância Anormal e das Crianças Mentalmente 

Atrasadas na América Latina – no Rio de Janeiro, ambos por volta de 1915 e o do 

Professor Norberto Souza Pinto – Infância Retardatária – em Campinas (SP), na 

                                                 
13 Mazzotta  (2005, pp. 30-1) ressalta a importante influência dessas publicações.  
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década de vinte. 

A Educação Especial continuou nas décadas seguintes a se expandir, com o 

surgimento de entidades assistenciais particulares e por meio da ação do Poder 

Público.  

De acordo com Mazzotta (2005, p.31) conforme cadastro do MEC/SENESP, 

até a metade do século XX, havia quarenta estabelecimentos de ensino regular (um 

federal e os demais estaduais) com atendimento a alunos deficientes mentais; 

quatorze estabelecimentos de ensino regular (um federal, nove estaduais e quatro 

particulares) para o atendimento de alunos com outras deficiências, além de três 

instituições especializadas (uma estadual e duas particulares para deficientes 

mentais e oito instituições  especializadas (três estaduais e cinco particulares) para 

outros deficientes. 

Dentre esses estabelecimentos de ensino e instituições especializadas 

Mazzotta (2005, p. 33-49) destaca algumas por sua relevância e contribuição na 

evolução da Educação Especial, as quais são apresentadas a seguir: 

 

• Atendimento a Deficientes Visuais:  

a) Instituto Benjamin Constant – IBC (RJ), fundado em 12/09/1854; 

b) Instituto de Cegos Padre Chico (SP), fundado em 27/05/1928; 

c) Fundação para o Livro do Cego no Brasil (SP), instalada em 11/03/1946 (em 1990 

passou para Fundação Dorina Nowiil para Cegos). 

 

• Atendimento a Deficientes Auditivos: 

a) Instituto Santa Terezinha (Campinas – SP), fundado em 15/04/1929, transferido 

para a cidade de São Paulo  em 18/03/1933; 

b) Escola Municipal de Educação Infantil e de 1º Grau para Deficientes Auditivos 

Helen Keller instituída em 1951, instalada em 13/10/1952 como I Núcleo 

Educacional para Crianças Surdas; 

c) Instituto Educacional São Paulo (IESP), fundado em 18/10/1954, doado à 

Fundação São Paulo, entidade mantenedora da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (PUC-SP) ficando subordinado ao Centro de Educação e 

Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação – CERDIC, hoje denominado 

DERDIC – Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação, 

órgão suplementar da PUC-SP. 
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• Atendimento a Deficientes Físicos: 

a) Santa Casa de Misericórdia de São Paulo – início do movimento escolar em 

01/08/1931, configuração da modalidade “ensino hospitalar”: atendimento  

individualizado; 

b) Lar – Escola São Francisco (SP), fundado em 01/06/1943; 

c) Associação de Assistência à Criança Defeituosa – AACD (SP), fundada em 

14/09/1950. 

 

• Atendimento a Deficientes Mentais: 

a) Instituto Pestalozzi de Canoas (RS), criado em 1926; 

b) Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais, criada por Decreto de 05/04/1935; 

c) Sociedade Pestalozzi do Estado do Rio de Janeiro fundada em 1948; 

d) Sociedade Pestalozzi de São Paulo, fundada em 15/09/1952 – organizou o 1º 

Curso Intensivo de Especialização de Professores; 

e) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE do Rio de Janeiro, 

fundada em 11/12/1954; 

f) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de São Paulo, fundada 

em 04/04/1961 (hoje são 230 APAEs no Estado de São Paulo e 1.058 no país). 

 

Há que se ressaltar face ao crescimento dessas instituições, que a grande 

maioria delas possuía ligação com ordens religiosas revestindo-se de caráter 

filantrópico-assistencial, fato que talvez justifique a presença do estigma caritativo 

até os dias atuais. Outro aspecto relevante a ser destacado é que essas instituições 

estendiam-se às deficiências mental, visual, física e auditiva, enquanto que o Poder 

Público – salvo raras exceções – restringia-se ao atendimento da deficiência mental 

nas classes especiais existentes nas escolas regulares. Para tanto, o Estado criou 

inicialmente em São Paulo, Seções de Higiene Mental do Serviço de Saúde Escolar 

com a finalidade de organizar a assistência médico-pedagógica aos deficientes 

mentais, bem como a formação e a habilitação de professores especializados 

(Bueno, 2004).  

Em cooperação com esses serviços, os laboratórios de Psicologia faziam os 

encaminhamentos dos deficientes mentais na escola pública. Bueno (2004) ainda 

aponta que as causas do fracasso escolar recaíam sobre os alunos com deficiência 

mental e que a preocupação com a educação desse alunado buscava a melhoria no 
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processo de ensino através da exclusão dos que “prejudicavam” o bom andamento 

da escola. Esse aval para a segregação era determinado pela medicina, pelas 

instituições especializadas, pelos Serviços de Higiene e de Psicologia. Nessa 

perspectiva o I Congresso de Saúde Escolar definia que a: 

 

 

(...) deficiência mental que constitui sério empecilho à 
redução do número de repetentes, exige corretivo enérgico 
e de caráter médico-pedagógico. A homogeneização das 
classes por meio de testes ou pela intervenção do professor 
e do médico, com a ajuda da psicologia aplicada, das 
mensurações corporais e da avaliação dos alimentos dos 
alunos, ou ainda, pelo seu exame pré-escolar, com a 
organização de um modelo de ficha para correção. (...) A 
formação de classes especiais com número reduzido de 
“alunos-problema é aconselhável.” (BRASIL, 1942, p. 541-2, 
apud BUENO, 2004, p. 117) 

 

 

Analisando tais procedimentos, observa-se a presença de um paradoxo: se por 

um lado, faz-se crescente a preocupação com a educação das pessoas com 

deficiência, por outro, ratificou-se o caráter segregacionista das ações educativas, ou 

seja, os deficientes deveriam ser assistidos, agora também pela educação, desde 

que em locais separados, para que não prejudicassem os alunos normais das salas 

regulares. Apesar do aumento das instituições, a clientela absorvida pela Educação 

Especial era reduzida, tanto pelo número de oferta de vagas nas escolas públicas, 

quanto pelo número de atendimentos na rede particular. 

Além das instituições mencionadas, merecem destaque também nesse 

período, as Campanhas Nacionais voltadas especificamente para as pessoas com 

deficiência através do patrocínio do Governo Federal. De acordo com Bueno (1993), 

Janzzuzzi (2004) e Mazzotta (2005) surgiu a Campanha para a Educação do Surdo 

Brasileiro – CESB (Decreto nº 42.728 de 03/12/1957), seguida pela Campanha 

Nacional de Educação de Cegos – CNEC (Decreto nº 48.25, de 31/05/1960) e pela 

Campanha Nacional de Educação e Reabilitação do Deficiente Mental – CADEME 

(Decreto nº 48.961 de 22/09/1960). Jannuzzi (2004) aponta que essas campanhas 

suavizavam a responsabilidade do Governo quanto aos gastos na educação dos 

deficientes: 
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...era uma forma conveniente de o Governo baratear sua 
atuação, uma vez que aceitava voluntariado, verba vinda de 
donativos nacionais e estrangeiros ou de serviços prestados 
pela própria campanha, o que poderia amortecer os gastos 
públicos com o setor, sem que se pudesse afirmar completa 
ausência de seu envolvimento (p. 90). 

 

 
As campanhas, além dos simpósios realizados, dos encontros para a 

discussão sobre deficiências, influenciaram e beneficiaram as instituições privadas 

da Educação Especial. Todas essas iniciativas somadas às pressões de entidades 

públicas e filantrópicas, como a APAE e a Sociedade Pestalozzi, foram 

essencialmente significativas para a inclusão de um capítulo sobre a educação dos 

deficientes na primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 4.024 

de 20 de dezembro de 1961.  

A ampliação do atendimento aos deficientes refletiu a importância – 

principalmente nas décadas de sessenta e setenta – que essas entidades 

assumiram dentro da Educação Especial, a tal ponto de se organizarem em nível 

nacional, como são os casos da Federação Nacional das APAEs e Federação 

Nacional das Sociedades Pestalozzi, que passaram a exercer influência nas políticas 

desse segmento da educação. 

Na década de setenta, houve um processo de ampliação da Educação 

Especial em âmbito público, que resultou na criação de serviços nessa modalidade 

de ensino em todas as Secretarias de Educação. Após a aprovação da Lei nº 

5.692/71 que em seu Artigo 9º prevê “tratamento especial aos excepcionais”, muitas 

ações passaram a se desenvolver, conforme se demonstra a seguir, de acordo com 

Mazzotta (2005). 

O Plano Setorial de Educação e Cultura 1972/1974 incluiu o Projeto Prioritário 

nº 35, que inseriu a Educação Especial no rol das prioridades educacionais do país. 

Esse processo resultou na  criação do Centro Nacional de Educação Especial – 

CENESP – por Decreto nº 72.425 de 03 de julho de 1973 do Presidente Emílio 

Garrastazu Médici.  

O CENESP, órgão autônomo ligado diretamente à Secretaria Geral do 

Ministério da Educação e Cultura, foi criado para promover, em todo o território 

nacional, a expansão e melhoria do atendimento aos deficientes. Posteriormente, 

em 21 de novembro de 1986, esse órgão foi transformado na Secretaria de 

Educação Especial – SESPE – por Decreto nº 93.613, sendo extinto em 1990 e 
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reaparecendo em 1992, desta vez com a denominação de SEESP, sob a 

coordenação de Rosita Édler Carvalho, através da Lei nº 8.490 de 19 de dezembro 

de 1992. 

Dessa forma, entre outras ações, a Educação Especial no Brasil tornou-se 

oficializada a partir da década de setenta, acompanhada de um discurso de 

normalização (com as classes especiais) e de integração das pessoas com 

deficiência no sistema escolar. A seguir, a década de oitenta caracterizou-se pelo 

incentivo das garantias dos direitos dos deficientes à educação, à saúde, ao trabalho 

etc, e o ano de 1981 foi eleito pela Organização das Nações Unidas – ONU – como 

o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência. 

Em 1986, o Presidente José Sarney instituiu a Coordenadoria para Integração 

da Pessoa Portadora de Deficiência – CORDE – como órgão com autonomia 

administrativa e financeira e com a destinação de recursos orçamentários 

específicos. Um outro momento marcante dessa década, que legitima o atendimento 

educacional especializado no Brasil foi a Promulgação da Nova Constituição em 05 

de outubro de 1988, conforme se verá mais adiante. 

A partir da década de noventa, intensificaram-se os movimentos sociais e 

políticos dando origem à novas iniciativas sociais e governamentais, considerando-

se sua relevância numa perspectiva de respaldo legal associado a uma ideologia 

favorável às questões da inclusão educacional.  

Muitos foram os momentos que marcaram os caminhos percorridos pela 

Educação Especial no Brasil e as abordagens descritas neste estudo não poderiam 

ter a pretensão de abarcar todos eles, em função do seu extenso conteúdo. 

Portanto, o que se pretendeu aqui foi evidenciar alguns, que pudessem descrever o 

desenvolvimento do atendimento aos deficientes.  

As mudanças ocorridas são sinônimo dos avanços conquistados e, como toda 

transformação requer uma reflexão sobre ela, faz-se importante observar alguns 

aspectos.  

A trajetória da Educação Especial no Brasil aponta, nos diversos movimentos 

apresentados, as transformações dos conceitos, das políticas e das ações voltadas 

para as pessoas com deficiência, principalmente a partir da segunda metade do 

século XX. Em meio a um cenário que até então enfatizava a segregação nos asilos, 

nos hospitais, quer por abandono, quer por piedade, o atendimento aos deficientes a 

partir desse período, passou a ser realizado em instituições abertas, desta vez com 
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caráter assistencial e terapêutico, mais ainda revelando a mesma ênfase da 

segregação, tão repugnada atualmente por muitos estudiosos do assunto.  

Nesse contexto reflexivo sobre a importância das ações realizadas na 

Educação Especial, Mazzotta (2005) expressa o seu pensamento com relação à 

valorização dessas ações nesse segmento da educação, no qual atuou de forma 

competente e determinante para as muitas conquistas observadas.  

 

 
Cabe reiterar que, embora os esforços devam voltar-se 
prioritariamente para as situações educacionais mais 
integradas no ensino regular, não se pode desmerecer ou 
menosprezar a relevância das situações educacionais mais 
segregadas, em determinadas circunstâncias, para diversos 
alunos. Deve-se atentar para não se incorrer no equívoco 
de simplesmente desacreditar e desativar serviços 
educacionais apenas por se caracterizarem como 
segregados. Duramente conquistados, principalmente pelos 
movimentos conduzidos por grupos de pais, tais recursos 
precisam ter seu valor e importância devidamente 
mencionados. Nem figurarem como prioridade da ação 
governamental, meramente por tradição, tampouco serem 
sumariamente levados à extinção, por julgamentos 
apressados (p. 127). 

 

 

De fato, a Educação Especial enfrentou (e ainda enfrenta) muitas críticas por 

prestar atendimento a essa clientela em locais separados, alijados. Contudo, não há 

como apagar o passado. Não há como desprezar o fato de que ela lutou pelo 

reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência; tornou evidente aos olhos 

da sociedade que poderia se falar em possibilidades ao invés de limitações; 

transgrediu os limites da estigmatização de forma incansável e incontestável; atingiu 

níveis jamais esperados, desvelando a sensibilidade e a capacidade dos deficientes 

através das propostas voltadas às suas necessidades; rompeu barreiras até chegar 

ao horizonte dos direitos de todos os cidadãos diferentes serem vistos com 

igualdade e dignidade e estarem, portanto, num mesmo lugar, independente de suas 

peculiaridades.  

O atendimento segregado em instituições, classes e escolas especiais, talvez 

tenha mesmo discriminado os deficientes por muitos anos, contudo, não se pode 

negar que esse atendimento (hoje duramente criticado por concepções inclusivistas) 

foi quem proporcionou o desenvolvimento das habilidades dos deficientes à medida 
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que lhes ofereceu propostas e métodos adequados (e necessários!) às suas 

especificidades e comprovou a partir daí suas possibilidades de inclusão.  

A partir desses pressupostos, pode-se concluir que o sistema regular, em 

condições precárias, até mesmo para os alunos sem limitações, certamente não 

teria alcançado os mesmos patamares para os alunos com deficiência. Portanto, 

ressaltam-se aqui, os procedimentos significativos da Educação Especial como 

grande contribuidora para o processo inclusivo que vivemos atualmente, pois, 

decorrente dessas ações, a pessoa com deficiência passou a ser vista com o direito 

de participar de uma mesma sociedade, sendo capaz de exercer atividades com 

habilidades e/ou dificuldades que todo ser humano possui. 

 

 

2.1. As nomenclaturas existentes 

 

 

Para melhor compreensão do termo deficiência, cabe aqui uma breve 

exposição14 do seu significado de acordo com a Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), que foi aprovada pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) em 22/05/2001. 

A CIF utiliza e tem como objetivo geral uma linguagem comum e padronizada 

que permite a comunicação sobre saúde e assistência médica em todo o mundo 

entre várias disciplinas e ciências. Esse documento é universal, aplicando-se a todas 

as pessoas e não somente às pessoas com incapacidades. A CIF engloba todos os 

aspectos da saúde humana e alguns componentes relevantes para a saúde humana 

e os descreve em dois termos: 1. exemplos de domínios de saúde: ver, ouvir, 

aprender e lembrar; 2. exemplos de domínios relacionados à saúde: transporte, 

educação e interações sociais. A visão geral dos componentes da CIF tem as 

seguintes definições no contexto da saúde: 

 

 

• Funções do corpo são as funções fisiológicas dos 
sistemas do corpo (inclusive funções psicológicas). 
• Estruturas do corpo são as partes anatômicas do corpo 

                                                 
14 As informações apresentadas foram extraídas da versão aprovada na 54ª Assembléia Mundial de Saúde, que 
traz uma revisão da Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Limitações (ICIDH) de 1980. 
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como órgãos, membros e seus componentes. 
• Deficiências são problemas nas funções ou nas 
estruturas do corpo  como um desvio significativo ou uma 
perda. 
• Atividade é a execução de uma tarefa por um indivíduo. 
• Participação é o envolvimento em situações de vida 
diária. 
• Limitações de atividade são dificuldades que um 
indivíduo pode encontrar na execução de atividades. 
• Restrições de participação são problemas que um 
indivíduo pode enfrentar ao se envolver em situações de 
vida. 
• Fatores ambientais compõem o ambiente físico, social e 
de atitude no qual as pessoas vivem e conduzem a sua 
vida (p. 21). 

 

 

A CIF não estabelece um modelo de “processo” de funcionalidade e 

incapacidade e sim, constitui uma abordagem com múltiplas perspectivas de 

classificação dessas como um processo interativo e evolutivo conforme se verifica: 

 

 
 
Fig. 1 Interações entre os componentes da CIF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Funcionalidade (OMS – EDUSP – 2004) 

 

 
 

De acordo com esse diagrama, a CIF esclarece que a funcionalidade de um 

indivíduo é uma interação ou relação complexa entre estado ou condição de saúde e 

fatores contextuais (fatores ambientais e pessoais). Assim, por exemplo, uma 

pessoa pode: 

 

Condição de Saúde 
(distúrbio ou doença) 

 
 

Funções e                                                                
Estruturas do                                            Atividades                                                Participação 
Corpo 
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• ter deficiências sem limitações de capacidade (e.g., uma 
desfiguração resultante da doença de Hansen pode não ter 
efeito sobre a capacidade da pessoa); 
• ter problemas de desempenho e limitações de 
capacidade sem deficiências evidentes (e.g., redução de 
desempenho nas atividades diárias associadas a várias 
doenças); 
• ter problemas de desempenho sem deficiências ou 
limitações de capacidade (e.g., indivíduo HIV-positivo, ou 
um ex-paciente curado de doença mental, que enfrenta 
estigma ou discriminação nas relações interpessoais ou no 
trabalho); 
• ter limitações de capacidade sem assistência e nenhum 
problema de desempenho no ambiente habitual (e.g., um 
indivíduo com limitações de mobilidade pode receber 
tecnologia de assistência da sociedade para se 
movimentar); 
• experimentar um grau de influência em sentido contrário 
(e.g., inatividade dos membros pode levar à atrofia 
muscular; a institucionalização pode resultar em perda das 
habilidades sociais) (p. 31). 

 

 

A CIF também aponta que: “Uma variedade de modelos conceituais foi 

proposta para compreender e explicar a incapacidade e a funcionalidade. Esses 

modelos podem ser expressos em uma dialética de “modelo médico” versus “modelo 

social” (p. 32). A CIF baseia-se em uma integração desses dois modelos opostos: 

 

 

O modelo médico considera a incapacidade como um 
problema da pessoa, causado diretamente pela doença, 
trauma ou outro estado de saúde, que requer assistência 
médica fornecida através de tratamento individual por 
profissionais. Os cuidados em relação à incapacidade têm 
como objetivo a cura ou a adaptação do indivíduo e 
mudança de comportamento. A assistência médica é 
considerada como a questão principal e, em nível político, a 
principal reposta é a modificação ou reforma da política da 
saúde. 
O modelo social de incapacidade, por sua vez, considera a 
questão principalmente como um problema criado 
socialmente e, basicamente, como uma questão da 
integração plena do indivíduo à sociedade. A incapacidade 
não é um atributo de um indivíduo, mas sim um conjunto 
complexo de condições, muitas das quais criadas pelo 
ambiente social. Assim, o enfrentamento do problema 
requer ação social e é responsabilidade coletiva da 
sociedade fazer as modificações ambientais necessárias 
para a participação plena das pessoas com incapacidades 
em todas as áreas da vida social. Portanto, é uma questão 
de atitude ou ideológica que requer mudanças sociais que, 
em nível político, transformam-se em questões de direitos 
humanos. De acordo com este modelo, a incapacidade é 
uma questão política (p. 32). 
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Ainda que tenham sido explicitadas de forma sucinta, as considerações e o 

entendimento sobre a CIF se fazem necessárias num contexto educacional em que 

se encontram inúmeras definições para a pessoa com deficiência. Vale mencionar 

as concepções de Mazzotta (2002) quanto ao entendimento dos modelos teóricos, 

médico, social ou sua combinação, constantes do Manual de Classificação das 

Deficiências, Incapacidades e Desvantagens (CIDID-1) com relação à clarificação 

das terminologias existentes como de “suma importância para a definição e 

execução das políticas sociais de atendimento às pessoas com deficiência” (p.23). 

Esta pesquisa baseia-se no modelo social, reiterando que a incapacidade é criada 

socialmente e considerando que a responsabilidade coletiva é pertinente ao 

processo inclusivo educacional, no sentido de serem providenciadas as adaptações 

necessárias que possa permitir a participação de todos os alunos no ambiente em 

que se encontram inseridos.  

 

 

2.1.1.  Algumas reflexões sobre as nomenclaturas 

 

 

O substantivo deficiência encerra o significado de falha ou imperfeição, bem 

como o adjetivo deficiente. Mas por que definir uma pessoa por algo que lhe falta ou 

que representa uma imperfeição? É preciso deslocar a designação da dimensão 

individual para o direito social. O indivíduo, apesar de suas restrições físicas e/ou 

mentais, pode exercer múltiplas atividades e, como qualquer cidadão, aprimorar 

seus talentos. O que o caracteriza como membro de um grupo social é ser cidadão 

de direitos. (Ferreira, 2002) 

Ainda no que se refere aos estigmas que cercam essas pessoas, pode-se 

mencionar deficiência como o oposto da eficiência, o que forma um falso conceito. O 

contrário de eficiência é ineficiência. Uma deficiência pode ser compreendida como a 

falta de uma parte e não de um todo, e conforme se pode observar, a maneira como 

as palavras se organizam pode carregar mensagens tanto positivas quanto 

negativas. Quando se fala em deficiência, a abstração da mente, de imediato, 

evidencia aquilo que o indivíduo não é capaz de realizar, ou então, aquilo que realiza 

com dificuldade, ao invés de enfatizar suas habilidades. Para evitar tal concepção, o 

que deveria ser considerado, conforme Ferreira (2002) é que todo ser humano 
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apresenta alguma limitação, pois “ninguém pode ser 100% em todos os aspectos” 

(ibid, 49). No entanto, convencionou-se chamar de deficientes aqueles que 

apresentam limitações de maneira mais visível ou em grau mais evidente. Uma 

pessoa que usa óculos por exemplo, tem uma deficiência visual, mas ninguém assim 

a qualifica. Contudo, não se pode ser irrealista. Os aspectos positivos têm que ser 

ressaltados sim, mas não se deve passar uma falsa imagem da capacidade da 

pessoa, ou ainda, ignorar sua deficiência. Os deficientes precisam simplesmente ser 

vistos como membros da sociedade, que vivem situações iguais a de qualquer 

pessoa: com habilidades para determinadas ações e dificuldades para outras. 

No decorrer da história da Educação Especial observa-se uma preocupação 

para categorizar o deficiente, talvez com o intuito de minimizar a prática da exclusão, 

pois muitas nomenclaturas foram surgindo nos diversos momentos históricos. 

Atualmente, a denominação de pessoa portadora de deficiência não é mais 

unanimidade entre os deficientes, famílias, estudiosos e profissionais da área. O 

termo comumente adotado é pessoa com deficiência considerando o caráter 

intrínseco da situação vivida afirmando o direito de ser assim, pois dessa forma, 

entende-se que a cidadania possa ser construída (Costa, 2005). No Congresso 

Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (2006) esse aspecto gerou ampla 

discussão, com a concordância de todos os Conselhos Municipais para Assuntos da 

Pessoa Portadora de Deficiência – CMAPPDs – que estiveram presentes, para 

mudar tal nomenclatura. Tal observação é feita por Clemente & Celestini (2004, p. 

180) ao afirmarem que “o CONADE15 e a CORDE16 também optaram por utilizar a 

expressão pessoa com deficiência” e por retirar a palavra portador. 

Ao que parece, o problema não se encontra na terminologia, e sim, nas 

concepções subjacentes e práticas observadas. O significado das palavras depende 

do contexto em que elas se encontram. No âmbito das políticas públicas 

educacionais, por exemplo, Mazzotta (2005) ressalta que o MEC se refere ao 

alunado da Educação Especial como portadores de necessidades especiais. 

Entretanto, cabe esclarecer novamente, que essa expressão, ora adotada, refere-se 

a um grupo social mais amplo (alunos com dificuldades de aprendizagem, alunos 

com condutas típicas, alunos com altas habilidades, além dos alunos com 

deficiência).  

                                                 
15 Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. 
16 Coordenadoria para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. 
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Nesse sentido, o autor considera a importância de se explicitar para quem as 

ações (diretrizes, princípios, objetivos) são direcionadas nos textos legais, a fim de 

que sua compreensão seja mais clara e os procedimentos sejam compatíveis com 

as necessidades observadas. 

 

 

Expressões diversas são utilizadas com referência à 
população a que se destina a Educação Especial: 
“educandos especiais”, “pessoa portadora de deficiência”, 
“pessoas portadoras de características especiais”. (...) 
Nesse conjunto parece não mais caber a ambigüidade que 
trazem e a significação difusa que consolidam. (...) A 
aplicação prática de diretrizes caracterizadas pela 
ambigüidade, tende a comprovar que elas se perdem no 
vazio da incompreensão e da inutilidade. Daí a importância 
de uma clarificação da significação das palavras e 
expressões para validar o conjunto do qual fazem parte e, 
então, configurar condições favoráveis a uma ação 
realmente eficaz. (p. 104, grifos do autor). 

 

 

De fato, para uma educação inclusiva, é preciso ressignificar os conceitos. 

Acolher a diversidade para que as minorias não estejam mais às margens da 

sociedade é um princípio que deve e precisa ser respeitado. Entretanto, há que se 

estar atento aos descompassos existentes entre a teoria e a prática. Talvez esses 

descompassos representem a falta de esclarecimentos sobre as alterações de 

termos e nomenclaturas que segundo Mazzotta (2005, p. 199) “não têm sido 

acompanhadas de qualquer alteração de significado” e ainda “tendem a confundir o 

entendimento das diretrizes e normas traçadas, o que, por conseqüência, acarreta 

prejuízos à qualidade dos serviços prestados” (ibid., p. 199). O essencial é que todos 

os alunos, independente das necessidades que apresentem, devem ser 

considerados como indivíduos apreendentes, o que implica em receberem um 

ensino que atenda às suas peculiaridades. 

 

 

2.2 . As leis que favoreceram as mudanças 

 

 

A partir de todas as iniciativas descritas até o presente momento, a idéia do 
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respeito às diferenças passou, em muitos países, a delinear a necessidade de se 

engendrarem ações para a garantia dos direitos de todos os cidadãos, nos diversos 

espaços sociais. Foram então se definindo políticas públicas que criaram 

instrumentos legais para assegurarem tais direitos. A seguir, encontram-se alguns 

dos principais documentos17 norteadores dessas políticas, que estão aqui divididos 

em panorama internacional e nacional. Os aspectos destacados em cada um deles 

referem-se apenas às questões e aos direitos das pessoas com deficiência. 

 

1) Panorama Internacional: 

 

• Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) 

Proclamada pela Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas – ONU 

– reconhece em seu Artigo 1º que “Todos os seres humanos nascem livres e iguais, 

em dignidade e direitos”. Assegura às pessoas com deficiência os mesmos direitos à 

liberdade, a uma vida digna, à educação fundamental, ao desenvolvimento social e à 

livre participação na vida em sociedade. 

 

• Declaração de Jomtien (1990) 

Proclamada em março de 1990, em Jomtien, Tailândia, na Conferência Mundial 

sobre Educação para Todos, em que os países relembram que a educação é um 

direito de todos e é de fundamental importância para o desenvolvimento das 

pessoas e das sociedades. Ao assinar essa Declaração, o Brasil assumiu perante a 

comunidade internacional, o compromisso de erradicar o analfabetismo e 

universalizar o ensino fundamental no país. Para tanto, tem criado instrumentos 

norteadores para a ação educacional e para construir sistemas educacionais 

inclusivos nas esferas municipal, estadual e federal. 

  

• Declaração de Salamanca (1994) 

Realizada pela UNESCO em junho de 1994, em Salamanca, Espanha, a 

Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais: Acesso e 

Qualidade. O objeto específico de discussão foi a atenção aos alunos com 

necessidades educacionais especiais. O Brasil, ao assinar o compromisso de 

                                                 
17 Dados extraídos do site: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/funda.pdf 
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garantir o acesso das pessoas com necessidades educacionais especiais nas 

escolas comuns do ensino regular, desenvolveu políticas públicas de apoio aos 

sistemas de ensino para que sejam organizados de modo a atender toda diversidade 

de características de cada criança, jovem e adulto, e combater atitudes 

discriminatórias, criando comunidades acolhedoras e uma educação para todos. 

 

 

• Convenção de Guatemala (1999) 

A partir da Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, os Estados Partes 

reafirmaram que “as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmo direitos 

humanos e liberdade fundamentais que outras pessoas e que estes direitos, 

inclusive o de não ser submetido à discriminação com base na deficiência, emanam 

da dignidade e da igualdade, que são inerentes a todo ser humano”. 

 

2) Panorama Nacional: Marcos Legais da Legislação Brasileira 

 

• Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN – 1961  

A Lei nº 4024/61 reafirma o direito dos excepcionais à educação, e indica em 

seu Artigo 88 que, para integrá-los na comunidade, sua educação deverá, dentro do 

possível, enquadrar-se no sistema geral da educação. 

 

• Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN – 1971 

A Lei nº 5672/71 define o objetivo geral para estes graus de ensino (comum e 

especial) como o de “proporcionar ao educando a formação necessária ao 

desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto -realização, 

preparação para o trabalho e para o exercício consciente da cidadania”. No artigo 9º 

assegura “tratamento especial aos alunos que apresentem deficiências físicas ou 

mentais, os que se encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de 

matrícula e os superdotados”. 

 

• Constituição Federal – 1988 

A Constituição da República Federativa do Brasil assumiu em 05 de outubro de 

1988 formalmente os mesmos princípios postos na Declaração Universal dos 
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Direitos Humanos, além de introduzir uma nova prática administrativa representada 

pela descentralização do poder. Em seu Artigo 3º estabelece que “Constituem 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: inciso IV – promover o 

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

formas de discriminação”. 

 

• Lei nº 7853 de 24 de outubro de 1989 

Trata especificamente dos direitos das pessoas com necessidades 

educacionais especiais e faz considerações acerca da necessária igualdade de 

tratamento em relação aos demais indivíduos, rejeitando o preconceito e a 

discriminação. Na área da educação, aponta para a obrigação do Estado em 

oferecer educação especial nas escolas públicas e apresenta a criminalização do 

preconceito, que pode ser punido com um a quatro anos de reclusão, como no caso 

em que a inscrição e permanência de um aluno em uma escola pública ou privada 

for impedida ou inviabilizada por causa de sua condição. 

 

• Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – 1990  

A Lei nº 8069 promulgada em 13 de julho de 1990, dispõe em seu Artigo 4º 

que: “é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”. 

No que se refere à educação, o ECA estabelece em seu Artigo 54, inciso II: 

“atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino”. 

 

• Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN – 1996 

A Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996 inaugurou a política de Inclusão 

Social e Educacional das pessoas com necessidades educacionais especiais e 

motivou importantes discussões que se traduziram em novos documentos. Merece 

destaque o Artigo 58, que caracteriza a Educação Especial como modalidade da 

educação escolar destinada aos educandos portadores de necessidades especiais 

preferencialmente na rede regular de ensino, e que prevê a existência de apoio 

especializado no ensino regular (Parágrafo 1º) e de serviços especiais separados 
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quando não for possível a integração (parágrafo 2º); o Artigo 59, que aponta as 

providências ou apoios que os sistema de ensino deverão assegurar aos alunos 

considerados especiais, incluindo-se os considerados deficientes e os superdotados 

e prevê ainda a especialização adequada dos professores em nível médio ou 

superior para o atendimento especializado e a capacitação de professores do ensino 

regular para a integração do educando às classes comuns; e o Artigo 60, que 

reafirma a preferência pela ampliação do atendimento no ensino regular público e 

prevê, o estabelecimento de critérios de caracterização das instituições privadas de 

Educação Especial, para o recebimento de apoio técnico financeiro. 

 

• Plano Nacional de Educação – 2001  

A Lei nº 10.172/01 aprova o Plano Nacional de Educação que estabelece 

objetivos e metas para a educação das pessoas com necessidades educacionais 

especiais. Entre eles vale mencionar: os padrões mínimos de infra-estrutura das 

escolas para atendimento das necessidades educacionais especiais; a formação 

inicial e continuada dos professores para atendimento às necessidades dos alunos e 

a disponibilização de recursos didáticos especializados de apoio à aprendizagem 

nas áreas visual e auditiva. 

 

• Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica – 2001  

A Resolução nº 02/2001 do Conselho Nacional de Educação/Câmara de 

Educação Básica – CNE/CEB – institui as Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica, que manifesta o compromisso do país com o “desafio 

de construir coletivamente as condições para atender bem à diversidade de seus 

alunos”. Representa um avanço na perspectiva de universalização do ensino e um 

marco da atenção à diversidade ao ratificar a obrigatoriedade da matrícula de todos 

os alunos. Traduz o conceito de escola inclusiva, quando discute sobre a função 

social da escola e seu projeto pedagógico, e afirma que não é o aluno que tem que 

se adaptar à escola, e sim, é a escola que deve se colocar à disposição do aluno. 

 

• Demais Leis, Decretos, Portarias e Resoluções: 

 

Ø Lei nº 10.098/00 – estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção 

da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
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reduzida, e dá outras providências. 

 

Ø Lei nº 10.436/02 – dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), e dá 

outras providências. 

 

Ø Lei nº 10.845/04 – institui o Programa de Complementação ao Atendimento 

Educacional Especializado às pessoas portadoras de deficiência, e dá outras 

providências. 

 

Ø Decreto nº 3030/99 – dá nova redação ao Artigo 2º do Decreto nº 1680/95 que 

dispõe sobre a competência, a composição e o funcionamento do Conselho 

Consultivo da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência (CORDE). 

 

Ø Decreto nº 3076/99 – cria no âmbito do Ministério da Justiça o Conselho Nacional 

dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (CONADE). 

 

Ø Decreto nº 3298/99 – regulamenta a Lei nº 7853/89, que dispõe sobre a Política 

Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as 

normas de proteção, e dá outras providências. 

  

Ø Decreto nº 3952/01 – dispõe sobre o Conselho Nacional de Combate à 

Discriminação (CNCD). 

 

Ø Portaria nº 1793/94 – recomenda a inclusão da disciplina Aspectos Ético-Político-

Educacionais na normalização e integração da pessoa portadora de necessidades 

especiais, prioritariamente nos cursos de Pedagogia, Psicologia e em todas as 

licenciaturas. 

 

Ø Portaria nº 319/99 – institui no Ministério da Educação, vinculada à Secretaria de 

Educação Especial/SEESP a Comissão Brasileira do Braille, de caráter 

permanente. 

 

Ø Portaria nº 08/2001 – atualiza e consolida os procedimentos operacionais 
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adotados pelas unidades de recursos humanos para a aceitação, como 

estagiários, de alunos regularmente matriculados e que venham freqüentando, 

efetivamente, cursos de educação superior, de ensino médio, de educação 

profissional de ensino médio ou de Educação Especial, vinculados à estrutura do 

ensino público e particular. 

 

Ø Resolução nº 01/2002 – Conselho Nacional de Educação – dispõe sobre as  

Diretrizes Curriculares para a formação de professores, definindo que a formação 

inicial deve contemplar conhecimentos da Educação Especial em todos os cursos 

de licenciatura. 

 

Ø Parecer nº 17/2001 – Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação 

Básica – CNE/CEB – estabelece Diretrizes Nacionais para Educação Especial na 

Educação Básica. 

 

Ø Aviso Circular nº 277/96 – dirigido aos Reitores das Instituições de Ensino 

Superior solicitando execução adequada de uma política educacional dirigida aos 

portadores de necessidades especiais. 

 

Ao apresentar estes textos legais que definiram muitas das políticas públicas 

direcionadas às pessoas com deficiência, é possível perceber a evolução gradativa 

dos mesmos no cenário nacional. Embora não se pretenda fazer aqui uma análise 

de tais documentos, pois o que se buscou demonstrar foi o número de ações 

realizadas, alguns aspectos podem ser trazidos para o foco das discussões e das 

reflexões. 

A concepção de deficiência sempre esteve diretamente relacionada aos 

diversos momentos históricos e à forma como a sociedade os constituiu, de acordo 

com a ideologia vigente. A partir da década de oitenta, as transformações mundiais, 

no contexto da globalização, passaram a evidenciar a idéia da diversidade, presente 

nas diferentes sociedades do mundo. Os direitos humanos reconheceram e 

legitimaram os princípios de igualdade e de dignidade, norteando documentos que 

constituíram políticas públicas na maioria dos países. 

No Brasil, os conteúdos dos textos legais passaram a refletir tais aspectos à luz 

desses princípios presentes nas convenções internacionais, que preconizaram a 
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premente necessidade da construção de espaços sociais inclusivos que atendessem 

às necessidades de todos os cidadãos. 

Apesar dos avanços significativos observados nos documentos, não se pode 

deixar de ter um olhar crítico sobre eles. Sob o prisma educacional, o respaldo legal 

para uma educação inclusiva que contemple, de fato, a diversidade, tem se 

mostrado muitas vezes distante da realidade das nossas escolas. A postulação de 

acordos, a garantia de dispositivos legais, constituem-se, sem dúvida, em grandes 

passos já trilhados. Todavia, ainda há muito que se fazer para responder com 

qualidade às necessidades educacionais dos alunos com deficiência que se 

encontram em situação de inclusão nas escolas regulares.  

Nesse contexto, observa-se cada vez mais, a necessidade do desenvolvimento 

de pesquisas educacionais a respeito da viabilidade e da aplicabilidade dos critérios 

que vêm sendo adotados nas propostas de educação inclusiva, pois conforme 

afirma Ferreira & Ferreira (2004, p. 25) estudos apontam que “...é mais comum os 

alunos com necessidades especiais viverem no interior da sala de aula uma situação 

de experiência acadêmica insuficiente e precária”. A despeito disso Omote (2003), 

ao referir-se às perspectivas em pesquisas sobre inclusão aponta que: 

 

 

As várias experiências de inclusão escolar que estão 
ocorrendo em diferentes cantos do país precisam ser 
rigorosamente avaliadas. Há necessidade de estudos que 
caracterizem as dimensões críticas de um ambiente 
inclusivo, educacional ou não, identificando a contribuição 
de cada uma delas para a construção de uma sociedade 
inclusiva (p. 111). 

 

 

2.3. Da histórica exclusão social até a inclusão atual 

 

 

A partir do que foi apresentado, pode-se observar que a inclusão na nossa 

sociedade, assim como nas sociedades de outros países, ainda está distante 

daquilo que se concebe como ideal: pessoas com deficiência sendo vistas sem 

discriminação, nem preconceitos ou piedade, tendo acesso a todos os lugares, com 

oportunidades, direitos, deveres e qualidade de vida, como qualquer cidadão. 

Muitas barreiras têm sido ultrapassadas e muitos paradigmas foram rompidos 
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no que se referem às práticas sociais, conforme já colocado anteriormente. No 

decorrer da história da educação das pessoas com deficiência, várias etapas podem 

ser observadas: a exclusão social, a negligência, o abandono, a não aceitação e até 

a violência com essas pessoas, a segregação, o atendimento em instituições 

especializadas e a integração. A pessoa com deficiência encontra-se neste 

momento, na luta pela inclusão social, e neste sentido, muitos caminhos já foram 

percorridos. O que passou a ficar mais evidente foi o direito dessas pessoas terem 

acesso e participação nos lugares comuns da sociedade. Conviver com as 

diferenças passou a ser princípio humanizador e enriquecedor para aqueles que as 

reconhecem e valorizam. 

Na esfera educacional, a partir da Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), 

a grande maioria dos países do mundo passou a implementar a política de inclusão 

de alunos com deficiência no ensino regular, considerando dois aspectos 

importantes: a construção de um sistema de qualidade para todos e o olhar sobre a 

criança que possui, independente de suas limitações, habilidades e características 

próprias, o que implica numa adequação da escola a ela e não o contrário (Glat e 

Nogueira, 2002).  

O Brasil tem procurado adotar os princípios da inclusão através do 

aprimoramento de seus sistemas educacionais, objetivando torná-los aptos a 

atender toda e qualquer diversidade. Há 110 mil alunos com deficiência em escolas 

regulares segundo o Inep. O Censo de 2002 mostra que a inclusão vem ganhando 

espaço – desde 1998 aumentou 150% o número de alunos matriculados – mas 

ainda é minoria. 

Nota-se nesse contexto um crescimento significativo de autores e debatedores 

em congressos, seminários etc., e as discussões incitam reflexões acerca da 

inclusão e buscam delinear esses discursos no contexto brasileiro da educação. 

Esse panorama inclusivista possui como respaldo as bases legais do “direito de 

todos” e dever do Estado, entretanto o que se tem observado é que a existência do 

direito não tem garantido a aplicabilidade das ações. 

Faz-se necessário ressaltar aqui, que ao transpor o discurso inclusivo para 

uma prática de forma desarticulada e sem compromisso com a realidade das 

escolas regulares brasileiras, simplesmente para cumprir uma determinação da lei, 

pode-se incorrer em retrocesso das conquistas adquiridas até o momento. Em 

contrapartida, não se deve desconsiderar a importância dessas determinações, pois 



 

 

 

47 

elas muito têm contribuído na luta pela democracia e direito dos cidadãos. 

O que se deve ter em mente é o direcionamento das ações sob dois aspectos 

extremamente significativos: a possibilidade e o limite. Incluir implica em ousar, 

buscar alternativas, mudar, aceitar as diferenças, valorizá-las e conviver com elas. A 

idéia da inclusão sugere que as pessoas com deficiência possam ocupar o mesmo 

espaço que as demais, o que leva a crer que as oportunidades também devam ser 

as mesmas.  

Em meio a um processo de recuperação da cidadania, da valorização e da 

auto-estima das pessoas com deficiência é possível observar que cada vez mais os 

caminhos estão se ampliando de forma significativa. O que era antes considerado 

segmentado dentro das relações educacionais começa a ganhar abrangência nas 

diversas esferas.  

O imprescindível neste momento é prover condições que melhorem e 

possibilitem, não uma inclusão de “faz-de-conta”, mas uma inclusão que proporcione 

desenvolvimento pessoal, educacional, profissional e social dos deficientes. É 

somente através da convivência com a diversidade que os estigmas e a discrepância 

entre o discurso e a realidade podem desaparecer, senão, pelo menos, tornar-se-ão 

menos visíveis, afinal, somos todos seres diferentes, e é com base nesses conceitos 

que podemos e devemos pensar a inclusão. 
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CAPÍTULO III 

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 
 
 
 
 
 

Conforme se pode observar no decorrer deste estudo, a educação dos 

deficientes evidencia uma história de lutas e conquistas que permeiam muitos 

momentos até o contexto inclusivo atual, o qual vem, desde a década de oitenta, 

difundindo a valorização da diversidade humana, trazendo o direito dessas pessoas 

“pertencerem a”, e não mais, de “ficarem à margem da sociedade”. Este movimento, 

intensificado na década de noventa, adentrou o século XXI e, atualmente, a proposta 

de inclusão, traz como fundamento um sistema único de ensino para todos os 

indivíduos, caracterizando-se como Educação Inclusiva.  

A escola é eleita, nessa perspectiva, como a instituição capaz de difundir 

valores universais, com a criação de ambientes mais igualitários. O que se deseja, 

portanto, é uma sociedade inclusiva, e a escola constitui-se num dos espaços 

contribuidores para esse fim. Paradoxalmente, a sociedade também privilegia outros 

valores, decorrentes do contexto globalizado em que está inserida, o qual tende a 

gerar novas desigualdades. (Ferreira & Ferreira, 2004)  

Muito se discutido sobre a inclusão educacional. A evidência de vários 

posicionamentos nos remete, não raras vezes, a uma visão distorcida dos reais 

objetivos e princípios norteadores desse processo, que verdadeiramente se 

traduzem na legitimação da garantia dos direitos de igualdade e dignidade. 

Decorrente da existência desses vários vieses sobre a inclusão foram 

abordadas as dimensões históricas, sócio-culturais, humanísticas, político-

administrativas e pedagógicas, considerando-se que é imprescindível trazer tais 

questões para a discussão, para que o professor, nesse contexto, possa refletir 

sobre a importância do seu papel, que não esteja voltado unicamente para as 

perspectivas pedagógicas, mas sim, que se conscientize que suas intervenções 

podem também enfocar os aspectos políticos da educação, bem como os aspectos 

éticos como a solidariedade, a cooperação e a democracia, sem os quais, a 

possibilidade das práticas inclusivas torna-se inviável. 
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A partir desses conceitos, a análise que se pretende trazer para a reflexão 

neste capítulo, fundamenta-se numa concepção sócio-cultural e abarca a visão de 

educadores e profissionais que defendem a idéia da inclusão, trazendo também 

considerações sobre a viabilidade das propostas no enfrentamento dos desafios e 

das questões que se apresentam no interior das escolas inclusivas. 

 

 

3.1. Os diferentes significados da inclusão escolar 

 

 

O Poder Público e a sociedade civil vem demonstrando grande empenho para 

garantir uma educação de qualidade que resulte no progresso de todos os alunos, 

incondicionalmente. No entanto, o índice gritante de analfabetismo, a repetência, a 

evasão escolar e as rotulações decorrentes desses fatores são elementos presentes 

e determinantes do fracasso escolar, impedindo, pois, a formação da tão sonhada 

sociedade democrática.  

Faz-se necessário refletir criticamente sobre as possíveis causas desses  

“fracassos”, que apontam muitas vezes, para crianças mal trabalhadas, sem serem 

necessariamente,  alunos com deficiência, e que acabam por constituir grande parte 

de tal índice.  

Carvalho (2002) ressalta os inúmeros desafios da proposta inclusiva. Um deles 

faz referências à preocupação dos educadores do ensino regular com as questões 

do fracasso escolar de muitos alunos, mas que pouco utilizam a expressão 

educação inclusiva para eles, talvez porque a idéia da inclusão esteja relacionada, 

ainda, somente aos alunos com deficiência. 

Ao falar em inclusão, deve-se ter em mente a escola para todos, deficientes ou 

não. Torna-se relevante e prudente, reconhecer e avaliar a necessidade não só do 

acesso, mas também, da permanência e do sucesso na educação de todos os que, 

por diversos motivos, têm sido excluídos do ensino regular.  

Nesse sentido, Matiskei (2004) alerta para o verdadeiro significado da inclusão, 

de forma que todos os indivíduos, e não somente os que apresentam deficiência, 

possam ser beneficiados: 
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Em acepção ampla, portanto, pensar em políticas públicas 
de inclusão escolar significa planejar e implementar projetos 
que ampliem as possibilidades de acesso e inserção social 
dos diferentes grupos marginalizados, seja por situação de 
pobreza extrema, por sua condição de cor, raça e etnia, por 
diferenciações em sua compleição física ou cognitiva (p. 
186-7). 

 

 

De fato, o aluno é o centro do processo educacional, e é nesse fundamento 

que muitos acreditam que as escolas devam estar se ajustando para poderem 

atender a todos os alunos, propiciando-lhes um ensino de qualidade, visando seu 

bem-estar e sua inclusão social. (Matiskei, 2004)  

Apesar da legislação em vigor, que estabelece que a prática inclusiva se torne 

realidade no cotidiano das nossas escolas, o que se nota é ainda um sistema regular 

programado para atender aquele aluno “ideal”, um sistema incapaz de atender com 

qualidade a demanda cada vez mais numerosa de alunos. 

De maneira ambígua, nesse contexto em que muitos proclamam uma 

educação de qualidade, encontram-se as resistências – legítimas ou 

preconceituosas (Glat e Nogueira, 2002) – de educadores desinteressados (talvez 

em conseqüência da desvalorização do seu papel social, ou então pelo salário 

indigno), que se sentem incompetentes para lidar com as questões do fracasso, da 

indisciplina e da repetência. Todavia, se esses fatores já se lhes parecem difíceis de 

enfrentar, o que dizer então, das deficiências dos alunos que demandam diferentes 

critérios de ensino, de adaptações curriculares e de avaliação diferenciada? 

Segundo Matiskei (2004) o complexo processo da inclusão escolar não pode ser 

reduzido, em nome das políticas de promoção de igualdade, à mera proximidade 

física dos alunos deficientes com os demais alunos da sala regular.  

A falta de estrutura das escolas comuns é um outro aspecto preocupante que 

polariza a visão dos professores envolvidos no processo. Enquanto uns defendem 

exaustivamente a idéia da inclusão na sua totalidade, outros consideram-na correta, 

contanto que seja parcial, referindo-se aos alunos com deficiência leve, ou seja, os 

menos prejudicados. Essa observação é feita por não saberem ou não conseguirem 

trabalhar com as diferenças. No entanto, não se pode culpá-los por essa postura, 

pois é preciso reconhecer que responder adequadamente às necessidades desse 

alunado não é tão simples assim.  
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Frente a esses aspectos é possível notar que a inclusão escolar requer muito 

mais do que a simples aceitação das diferenças. Requer estudo, reflexão, 

comprometimento, conhecimento da diversidade, e, sobretudo, requer a 

ressignificação de conceitos como flexibilidade e adaptação, como fatores 

contribuidores para o ultrapassamento desses desafios. 

Estamos vivendo um período de transição e como todo processo, a inclusão 

requer continuidade. E é passo a passo, na medida em que as dificuldades forem 

surgindo e sendo superadas, na medida em que as necessidades do sistema 

escolar forem sendo atendidas, é que se poderá falar em inclusão de fato, é que se 

vai transpor do discurso para a realidade, com a qualidade almejada por todos e que 

está determinada nas leis. 

 

 

3.2. O que é uma escola inclusiva 

 

 

De acordo com o Programa Educação Inclusiva do MEC/SEESP (2004, p. 22) 

“uma escola que pretende ser inclusiva deve se planejar para gradativamente 

implementar as adequações necessárias, para garantir o acesso de alunos com 

necessidades educacionais especiais à aprendizagem e ao conhecimento”.  

Nessa perspectiva, o Programa oferece respostas a essas necessidades 

elencando vários tipos de recursos humanos/materiais que precisam ser 

disponibilizados às escolas como elementos possibilitadores desse processo, e que 

são destacados a seguir: 

 

 

• Professor ou instrutor de língua de sinais, para o ensino 
de alunos surdos; 
• Professor de braille para favorecer o ensino de alunos 
cegos; 
• Equipamentos e materiais especiais para o ensino de 
alunos cegos (reglete, sorobã, livro didático em braille, 
máquina de datilografia em braille, computador, softwares 
especializados para deficiência visual, tais como leitores de 
tela); 
• Equipamentos e materiais para o ensino de alunos com 
baixa visão (lupa, livros didáticos com letras ampliadas etc.); 
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• Equipamento de informática e de softwares 
educacionais, para o ensino de alunos com dificuldade de 
comunicação oral; 
• Outros recursos didáticos para o ensino de alunos com 
dificuldade  de comunicação oral (dicionários da língua 
brasileira de sinais e outros); 
• Equipamento de informática e de softwares educacionais 
para o ensino de alunos com dificuldades de aprendizagem; 
• Mobiliário adaptado para os alunos com dificuldades 
motoras (ip.22). 

 

 

Além dos recursos descritos, a proposta do Programa ressalta a necessidade 

de mudanças nas culturas tradicionais existentes quanto à finalidade da escola, para 

que esta de fato, possa atender à diversidade de todos os alunos. Nesse sentido, a 

participação consciente e responsável de todos os atores que permeiam o cenário 

educacional (gestores, professores, familiares e membros da comunidade na qual o 

aluno vive) é essencial na construção da escola inclusiva. Questões pertinentes à 

acessibilidade, ao projeto político-pedagógico pautado em reflexões filosóficas e 

sociopolíticas, à gestão escolar, à flexibilização curricular, à qualidade pedagógica, 

ao suporte para o professor, entre outros aspectos, compõem a política de 

implementação da inclusão, sobre os quais as escolas precisam refletir, analisar e 

planejar. (MEC/SEESP, 2004) 

A partir das mudanças sugeridas pelo Programa do MEC, pretende-se nesse 

momento apontar as concepções de alguns autores (nacionais e estrangeiros) sobre 

a escola inclusiva – características, perspectivas e estratégias para a sua 

construção. Parte-se do pressuposto que a política educacional tem como finalidade 

a democratização plena das escolas, através do acesso e da permanência de todos 

os alunos, com um ensino que seja de qualidade. Entretanto, de modo geral, há que 

se considerar que a discussão sobre esse tema é muito ampla, com uma infinidade 

de opiniões – às vezes condizentes, às vezes contraditórias – que este espaço não 

conseguiria abarcar.  Portanto, a intenção é trazer apenas alguns entre muitos 

conceitos existentes, para que se possa provocar uma reflexão sobre os mesmos. 

Considera-se igualmente relevante apontar também, a idéia de outros autores que 

ressaltam a necessidade de um olhar mais abrangente para alguns aspectos 

“camuflados” por discursos que muitas vezes delimitam o significado da escola 

inclusiva, sem, no entanto, discorrer sobre as contradições que se evidenciam nesse 
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cenário. Nesse sentido, apresentam-se aqui os conceitos sobre a escola inclusiva e 

a problematização sobre os discursos e a realidade observada.  

 

 

3.2.1. Alguns conceitos 

 

 

Mantoan (2001), que defende a inclusão para todos indistintamente, ao falar de 

suas experiências bem-sucedidas com escolas inclusivas, afirma seguramente que 

uma outra escola é possível, através do desejo explícito da perseverança e da 

disposição de enfrentar as mudanças que a inclusão escolar exige dos políticos, 

lideranças educacionais, pais, comunidades, professores e dos próprios alunos 

envolvidos. Num outro momento, Mantoan (2005) ressalta a importância da 

(re)elaboração do projeto pedagógico com base na reflexão, a revisão das práticas 

pedagógicas, o oferecimento de atendimento especializado paralelamente às aulas 

regulares, além do apoio pedagógico (previsto em lei) que a administração escolar 

deve exigir dos dirigentes. 

Para Sassaki (2003) a escola inclusiva amplia o foco para os alunos com 

necessidades especiais, considerando que a inclusão traz para a escola toda a 

diversidade humana. “As escolas passam a ser chamadas de inclusivas no momento 

em que decidem aprender com os alunos o que deve ser modificado, substituído ou 

acrescentado” (p.15). O autor ainda elenca as seis áreas de acessibilidade como 

fatores essenciais para a construção da escola inclusiva: 

 

 
1. Arquitetônica – desobstrução de barreiras ambientais; 
2. Atitudinal – prevenção e eliminação de preconceitos, 
estigmas, estereótipos, discriminações; 
3. Comunicacional – adequação de códigos e sinais às 
necessidades especiais; 
4. Metodológica – adequação de técnicos, teorias, 
abordagens e métodos; 
5. Instrumental – adaptação de materiais, aparelhos, 
equipamentos, utensílios, tecnologias assistivas 18; 
6. Programática – eliminação de barreiras invisíveis 
existentes nas políticas, normas, portarias, leis e outros 
instrumentos afins (p. 15). 

                                                 
18 Tecnologia assistiva é a ciência que tem se preocupado em desenvolver pesquisa e equipamentos que 
favoreçam o aumento, a manutenção e a melhora das atividades funcionais da pessoa deficiente. 
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O estudo dessas áreas é importante na medida em que amplia a visão das 

pessoas que tendem a conceber a idéia da escola inclusiva simplesmente como 

aquela que adapta espaços físicos para receber o aluno com deficiência, 

construindo rampas ou alargando portas, por exemplo. No entanto, uma escola 

inclusiva requer muito mais do que isso. Ela tem que se ser acessível sim, mas em 

todos os sentidos. Mais do que a desobstrução de barreiras arquitetônicas, a quebra 

das barreiras atitudinais se faz premente... 

Na concepção de Carvalho (1997), a escola inclusiva pressupõe que todos os 

alunos podem aprender juntos, sempre que possível, independentemente das 

diferenças que apresentam. As escolas, nesse sentido, precisam reconhecer e 

satisfazer as necessidades diversas de seus alunos e garantir-lhes um bom nível de 

educação. Num outro momento, Carvalho (2002) evidencia que não é só a escola 

que precisa incluir, mas sim, toda a sociedade: 

 

 
A proposta inclusiva pressupõe uma “nova” sociedade e, 
nela, uma escola diferente e melhor do que a que temos 
hoje (...) A escola inclusiva, isto é, a escola para todos deve 
estar inserida num mundo inclusivo onde as desigualdades 
não atinjam os níveis abomináveis com os quais temos 
convivido. (p. 111, grifo da autora) 

 

 

A autora ressalta ainda, entre outros desafios, que a escola inclusiva precisa 

melhorar suas respostas educativas para todos os alunos, reconhecendo e 

eliminando barreiras para a aprendizagem. Ao se referir a “todos os alunos” lembra 

os “sujeitos da inclusão” mencionados nas Conferências de Jomtien (1990) e de 

Salamanca (1994), que são os pertencentes aos grupos menos favorecidos pela 

condição de pobreza, os analfabetos maiores de 15 anos, as minorias étnicas, 

religiosas e de migrantes, as populações rurais, os alunos com dificuldades de 

aprendizagem e os portadores de deficiência. Afirma que a escola precisa 

reconhecer essa diversidade, sem preconceitos contra as diferenças, atender às 

necessidades de cada um e promover sua aprendizagem. 

Ao trazer a concepção social para a discussão, esta pesquisa busca evidenciar 

a complexidade do cenário inclusivo que abarca diversos aspectos nas esferas que 

se entrecruzam, lembrando sempre que a escola é uma entre as diversas 
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instituições sociais. 

Nessa mesma perspectiva Mittler (2003) aponta que deve haver uma 

investigação sobre o que está disponível para assegurar aquilo que é relevante e 

acessível a qualquer aluno na escola, pois considera que oferecendo possibilidades 

e oportunidades, a escola poderá incluir muitos ou todos os alunos que estão em 

classes ou escolas especiais.  

O autor ainda discorre sobre as ações necessárias para que as escolas se 

abram às diferenças. Sugere, para tanto, uma “reforma radical em termos de 

currículo, avaliação, pedagogia e formas de agrupamento dos alunos nas atividades 

de sala de aula” (ibid., p. 34). De acordo com esse autor, a inclusão é baseada num 

sistema de valores e representa a celebração da diversidade ao afirmar que “as 

escolas podem fazer muito para reestruturar suas práticas de acordo com essas 

linhas” (ibid., p.34). Mas acrescenta que a inclusão, não é só relativa ao que ocorre 

nas escolas, por isso, analisa os contextos sociais e suas transformações, como 

forma de compreender as desigualdades sociais que certamente se refletem no 

sistema educacional. 

Em consonância com a linha de pensamento expressa por esses autores, que 

fundamentam-se nos princípios democráticos e igualitários de inclusão, com a 

provisão de uma educação de qualidade para todos os alunos, Shaffner e Buswell 

(1999, pp.69-84) evidenciam dez elementos19 como “partes interdependentes da 

criação de uma comunidade bem-sucedida, dinâmica, acolhedora e bem informada”. 

Os principais objetivos desses elementos são destacados a seguir: 

 

1. Desenvolver uma filosofia comum e um plano estratégico – a definição da 

missão e do plano deve contar com a participação de todos os que estão envolvidos 

no processo: alunos, pais, educadores, diretores, pessoal de apoio e membros da 

comunidade; 

 

2. Proporcionar uma liderança forte – a direção tem responsabilidade na definição 

dos objetivos, na tomada de decisões, no enfrentamento dos desafios e no apoio às 

interações e aos processos que se compatibilizam com a filosofia da escola; 

 

                                                 
19 Apesar das dificuldades encontradas na estrutura das escolas brasileiras, vale refletir sobre esses elementos. 
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3. Promover culturas no âmbito da escola e da turma que acolham, apreciem e 

acomodem a diversidade – as escolas devem ir além do seu enfoque tradicional, 

centrado unicamente na aprendizagem acadêmica básica, proporcionado ambientes 

que reflitam valores como relações interpessoais, direitos básicos compartilhados e 

valorização dos indivíduos, e que a exemplificação dos mesmos estejam presentes 

nas estruturas, nas práticas de ensino e nos currículos; 

 

4. Desenvolver redes de apoio – as equipes de apoio devem atender tanto aos 

professores quanto aos alunos que precisem de estímulo e assistência e podem 

assumir várias configurações. As equipes podem ser constituídas por alunos20, 

diretores, pais, professores (de educação regular e especial), psicólogos, terapeutas 

e supervisores, de acordo com os aspectos que exigirem atenção; 

 

5. Usar processos deliberativos para garantir a responsabilidade – o planejamento 

dos processos não pode ser um evento isolado, semestral ou anual, ao contrário, 

deve ser contínuo e as equipes de apoio devem se reunir regularmente para 

responder adequadamente aos problemas e desafios que eventualmente possam 

surgir; 

 

6. Manter a flexibilidade – os educadores precisam ter habilidades para responder 

rapidamente aos desafios de apoiar alunos com deficiência, precisam determinar 

uma maneira diferente para resolver os problemas indo além dos seus papéis 

tradicionais;  

 

7. Examinar e adotar abordagens de ensino efetivas – os educadores precisam 

utilizar várias abordagens de ensino para satisfazer as necessidades de seus 

alunos, reavaliando suas práticas, considerando que, mesmo os alunos que não 

constituem desafios especiais, têm potencialidades, necessidades e estilos de 

aprendizagem diferentes; 

 

8. Comemorar sucessos e aprender com os desafios – as inovações bem-

sucedidas, realizadas individualmente ou em grupo, devem ser demonstradas e 

                                                 
20 Note-se aí um diferencial: a sugestão da participação de alunos nas equipes, que podem auxiliar os adultos na 
elaboração de estratégias, pois conhecem as dificuldades e interesses dos colegas. 
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incorporadas na política e na prática cotidiana da escola objetivando uma melhoria 

contínua dos procedimentos; 

 

9. Estar a par do processo de mudança mas não permitir que ele o paralise – a 

sensibilidade às reações dos indivíduos e das organizações que estão 

experimentando as mudanças educacionais quanto à implementação de novas 

práticas de ensino inclusivas é essencial. Entretanto, não se pode permitir que as 

mudanças sejam realizadas em fases até que todos estejam preparados, para não 

abrir espaços para a resistência daqueles que se opõem às tais transformações. 

 

10. Desenvolver uma assistência técnica organizada e contínua – o 

estabelecimento de um plano que ofereça assistência técnica aos professores e aos 

demais funcionários é essencial na construção (ou reforma) da escola que se dispõe 

a ser inclusiva. O plano deve incluir: funcionários especializados como consultores 

e/ou facilitadores21 da inclusão; biblioteca com materiais atualizados pertinentes  às 

práticas inclusivas; cadastro com informações de especialistas; espaços para os 

educadores discutirem sobre as questões comuns; conhecimento das experiências 

de outras escolas através de visitações,  bem como, conhecimento das experiências 

inclusivas de outros educadores. 

 

Ao finalizar os dez passos, Schaffner e Buswell  (1999) acrescentam que as 

escolas e as comunidades devem estar unidas para garantir que os princípios da 

escola para todos sejam estabelecidos e seguidos. 

 
 
 

Todos os defensores da inclusão devem unir-se no 
reconhecimento de que as escolas que implementam 
práticas educacionais sólidas são boas para todos os 
alunos. A presença de alunos com deficiência nas salas de 
aula de ensino regular e seus sucessos ou fracassos podem 
servir como barômetro para o modo como as crianças estão 
sendo educadas nessas turmas. O fator mais importante é 
ter a coragem para fazer o que é certo, apesar dos desafios 
e das barreiras que surgem. O resultado é um sistema 
educacional mais forte e mais eficiente para todos os alunos 
(p. 85, grifo das autoras). 

 
 
                                                 
21 Termo utilizado para definir professores e profissionais especialistas. 
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De fato, tais concepções aqui expostas nos apontam para a construção de uma 

escola que atenda à diversidade dos seus alunos, e conseqüentemente, para uma 

sociedade mais justa e democrática. Entretanto, não é fácil construir uma escola 

inclusiva que tenha realmente um compromisso com a qualidade do ensino a ser 

oferecido para todos os alunos. Para isso, é preciso que a escola se modifique, é 

preciso romper com o que aí está: uma escola organizada com um currículo que 

atende a lógica e aos interesses do mercado e do capital. E para essa ruptura, há 

que se ter muita cautela.  

Sob a bandeira da inclusão encontram-se defensores de uma proposta 

ideológica radical que parece perigosa para o contexto educacional brasileiro. Em 

nome da inclusão total, propõem-se a extinção de programas e serviços da 

Educação Especial. É o que Sawaia (2002) classifica como “inclusão perversa” e o 

que Mazzotta (2006a) chama de “inclusão selvagem”, pois revela “uma perversa 

desconsideração das reais condições individuais e sociais de significativos 

segmentos da população que deles ainda possam necessitar” (p. 10). Este autor 

defende a “inclusão responsável” e acrescenta que:  

 

 
Não se trata, pois, de propor para a escola pública recursos 
e serviços que provavelmente não chegarão até ela. Antes, 
é apropriado prover a escola com ótimos apoios, ainda que 
modestos, mas que existam e estejam disponíveis para 
utilização onde e quando necessário. (...) Se entendermos 
que é preciso reformular a instituição escolar, essa 
reformulação há que contemplar as demandas da sociedade 
e da comunidade a que serve, além de cuidadosamente 
conhecer e avaliar as demandas dos educandos a atender, 
independentemente de sua rotulação como alunos comuns 
ou especiais (p. 11). 

 

 
 

Portanto, devemos sim, vislumbrar uma escola inclusiva e bem-sucedida, 

desde que tenhamos em mente que nenhum indivíduo pode deixar de se 

desenvolver plenamente e agir no mundo de acordo com o seu potencial, com as 

suas possibilidades. Enquanto cidadãos e educadores devemos ajudar a transformar 

o conceito de aprendizagem e garantir que as trocas de saberes sejam significativas, 

através da promoção de práticas de participação interativa e dialógica de todos os 

envolvidos nesse processo. 
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3.2.2.  Discursos e realidade 
 
 
 

Diante dos conceitos apresentados deve ser considerada a necessidade de 

uma reestruturação das escolas, para que estas possam estar aptas a receber todos 

os alunos, indistintamente: os inteligentes, os que aprendem rapidamente, e 

também, os que têm dificuldades de aprendizagem, os que têm condutas 

diferenciadas de comportamento, os que têm altas habilidades etc. Vale lembrar que 

o foco deste estudo situa-se nos alunos com deficiência, entretanto, não há como 

falar de inclusão sem abarcar todo o grupo que constitui as chamadas necessidades 

educacionais especiais. 

É preciso reconhecer os benefícios que a escola inclusiva pode trazer a todos 

os indivíduos que dela fazem (ou fizerem) parte. A efetivação dessa escola busca 

respaldo em alguns textos legais, que merecem ser retomados: a Declaração 

Mundial de Educação para Todos (1990), o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(1990), a Declaração de Salamanca (1994) e Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (1996) entre outros. A partir desse quadro, surgem os discursos difusores 

de ideologia, no entanto, tão importante quanto as necessidades evidenciadas 

nesses textos e discursos, igualmente se faz necessário apontar algumas 

contradições que se mostram nesse contexto.  

Mazzotta (2000) evidencia estudos de alguns autores – Whitty (1998); Gerwitz 

et al. (1995); Bowe et al. (1992), Vincent et al. (1995); Afonso (1998) – que retratam 

o potencial de exclusão no que se refere às questões de avaliação de sistema 

observadas em muitos países, embora com realidades distintas da nossa, são 

também assim delineadas no Brasil. Essa avaliação, atendendo aos pressupostos 

do neoliberalismo, seleciona e classifica, gerando competitividade e, 

conseqüentemente a exclusão daqueles que são “menos capazes”. O autor aponta o 

paradoxo existente nesse cenário de concorrência no mercado que pode inviabilizar 

a “concretização do direito escolar para parcela de alunos deficientes físicos, 

sensoriais e mentais” (ibid., p. 106) e questiona “sobre que respaldo encontra nas 

políticas educacionais em curso a proposta de educação inclusiva” (ibid., p. 107). 

Fundamentando essas afirmações, Laplane (2004) atenta para o caráter 

mistificador dos discursos inclusivos, que difundem ideologias que se contrapõem à 

realidade brasileira. O cenário educacional nacional é conflituoso, marcado por 
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desigualdades sociais conseqüentes das tendências globalizantes que exigem 

qualidade, competitividade e eficiência.  

A autora ressalta nesse contexto de globalização, a necessidade que a escola 

tem de produzir resultados, e aponta, portanto, que a convivência com a diversidade 

“conspira contra a realização dos objetivos da escola” (ibid., p. 11). Analisa também 

os enunciados da Declaração de Salamanca e discute alguns pontos importantes, 

dentre eles o que atribui à escola o poder de combater atitudes discriminatórias e 

construir uma sociedade inclusiva. Decorrentes dessas afirmações surgem os 

discursos que proclamam a educação como principal fator de mudança social, 

quando na verdade, a educação é apenas uma, entre várias práticas sociais.  

Laplane (2004) ainda aponta que é preciso estar atento às principais causas 

que geram as desigualdades e que por falta de referências, cria-se a ilusão de que a 

educação as gera e que pode sozinha revertê-las. Quanto aos discursos que 

elogiam a inclusão, a autora ressalta que os mesmos desconsideram a realidade 

educacional brasileira “caracterizada por classes superlotadas, instalações físicas 

insuficientes, quadros docentes cuja formação deixa a desejar” (ibid., p. 18). Essas 

evidências levam a questionar a idéia da inclusão como política, que simplesmente, 

insere alunos nos contextos escolares existentes.   

De forma equivalente, Ferreira & Ferreira (2004) também discutem a 

complexidade do processo inclusivo, através da análise de alguns aspectos 

presentes nos registros legais e nos textos de políticas públicas, afirmando a 

necessidade de reflexão sobre os mesmos. Dentre eles, apenas dois são 

destacados aqui, pois não há a intenção de se trazer todos eles para este espaço. O 

primeiro discorre sobre a ampliação das referências aos alunos com deficiência para 

alunos com necessidades especiais, cuja matrícula deve ser realizada na rede 

regular de ensino.  

Os autores apontam que essa mesma linha encontra-se presente em demais 

textos da legislação e reportam-se, entre outros, às Diretrizes para a Educação 

Especial na Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº 2/2001) que definem a 

mesma tendência do atendimento a alunos com necessidades especiais realizado 

em classes comuns:        
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Aqui, ao lado do possível benefício educacional de 
esmaecer o foco nas condições deficientes, constata-se o 
conhecido risco de ampliar o universo das chamadas 
necessidades especiais, nele incluindo o conjunto dos 
alunos percebidos como problemáticos pela escola e, mais 
ainda, atribuindo à área da educação especial a 
responsabilidade primeira pela educação de todos eles 
(Ferreira e Ferreira, 2004, p. 23). 

 
 
 
 

Essa afirmação talvez se justifique pelo fato de que não são poucos os 

alunos que têm necessidades interpretadas como especiais por professores que, por 

falta de formação ou de apoio, não são capazes de fazer uma distinção entre as 

diferenças existentes entre seus alunos, o que pode levar a uma postura pedagógica 

generalizante.  

O outro ponto é subjacente ao anterior e traz observações quanto às políticas 

públicas de inclusão que, em certos momentos demonstra realmente um 

compromisso com as pessoas com deficiência, e em outros, o que parece prevalecer 

é a “questão quantitativa de atendimento mais compatível com uma política de 

resultados para justificar compromissos governamentais no âmbito internacional” 

(ibid, p. 24). De acordo com os autores, a Declaração de Salamanca representa um 

desses compromissos, assumidos pelo Brasil junto à ONU / UNESCO / BM, que 

promoveram esse encontro. Prova disso é o censo escolar de 2002 que indica um 

aumento significativo de 150% de 1998 para cá, de alunos com deficiência incluídos 

no ensino regular. 

À luz da legislação e dos discursos favoráveis ao atendimento educacional 

para alunos com necessidades especiais é que esses autores propõem uma 

discussão: investigar em que medida se tem promovido a ampliação de 

oportunidades de qualidade nas escolas ditas inclusivas, principalmente 

considerando-se dois pressupostos. Um refere-se à fragilidade das políticas públicas 

ante o direito e os interesses das pessoas com deficiência, e o outro, ao quadro de 

modelo neoliberal em que a escola está inserida prevalecendo as ações para a 

universalização da educação básica como forma de sustentação às relações de 

competitividade. É nesse aspecto que se encontra o grande desafio paradoxal da 

escola: ao mesmo tempo em que ela precisa formar o sujeito para o mercado 

consumidor, cabe-lhe também, a função de incluir aqueles educandos cujas 
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necessidades especiais não lhes permitem ser enquadrados nos moldes exigidos 

por esse mesmo mercado. 

Pode-se então afirmar que a escola inclusiva (a tão pretendida) pressupõe 

ainda muitas investigações e muitas discussões, pois somente as determinações 

existentes na legislação  não vão possibilitar sua efetivação. Há que se unir esforços 

para modificar os sistemas de ensino e é no contexto de transformação que os 

desafios se apresentam e  requerem novos caminhos.  

Ainda que a escola inclusiva esteja aquém do almejado por todos, é preciso ir 

apontando as dificuldades, corrigindo as falhas, adequando os espaços, 

conscientizando toda a comunidade escolar. Nesse sentido podemos reiterar as 

concepções de Matiskei (2004): 

 

 
...essa não é uma tarefa que depende apenas da convicção 
e do comprometimento técnico e do compromisso político 
dos governos, mas de pais, familiares, professores, 
profissionais, enfim, de todos os membros da sociedade, 
sob o risco de termos apenas o efeito retórico de seus 
benefícios para os alunos e nenhuma ação concreta e 
transformadora da realidade em que se encontram (p. 201). 
 

 

 
A autora ainda remete para a necessidade de se apresentar caminhos para 

equacionar as dificuldades mais urgentes que têm sido desveladas na agenda 

inclusiva das escolas. Há, sobretudo, que se valorizar todas as conquistas históricas 

já consolidadas como o direito à educação escolar, à reabilitação, à assistência 

social, que não podem ser descartadas e as estruturas desmanteladas. Respeitar o 

direito constitucional da pessoa com necessidades educacionais especiais e de sua 

família, é dar-lhes a opção de escolher a forma de educação que melhor se ajuste às 

suas necessidades, circunstâncias e aspirações, promovendo dessa forma, um 

processo de inclusão “responsável e cidadã” (ibid., p. 201). 

Conforme se pode observar, as concepções aqui apresentadas, apesar de 

partirem dos mesmos pressupostos – igualdade de oportunidades e escola para 

todos – mostram-se divergentes na maneira de conceber a escola inclusiva. São 

vários posicionamentos que se desvelam: há os que proclamam por uma escola 

única de forma incondicional; outros que atentam para a realidade das escolas 

brasileiras e suas discrepâncias entre o que é pretendido, o que é oferecido e o que 
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é atingido e ainda outros que propõem uma inclusão mais criteriosa e consciente, 

que oferece várias opções de atendimento. 

Neste estudo, o que se defende, o que se evidencia, é a busca necessária pela 

qualidade do ensino na escola inclusiva, que pode ser traduzida como aquela que 

promove o desenvolvimento de todos os seus alunos. Isto implica em mudança de 

olhar acerca da deficiência, ruptura de paradigmas, reestruturação do sistema de 

ensino e a parceria fundamental com os serviços especializados, com garantia do 

oferecimento de formação continuada aos professores. 

Parece claro que as propostas apresentadas reconhecem como inegável os 

benefícios existentes na perspectiva de uma escola para todos. No entanto, a busca 

pela melhoria do ensino deve ser contínua, persistente, principalmente ao se 

considerar que a educação a que as pessoas com deficiência têm direito, não pode 

ficar reduzida à sua mera permanência na sala de aula do ensino regular. Ao 

contemplarmos esses aspectos, poderemos, de fato, afirmar que estamos realizando 

práticas com vistas à inclusão. 

 

 

3.3. Adequações necessárias à prática pedagógica inclusiva 

 

 

O papel do professor é, sem dúvida, essencial na formação de seus 

educandos. Através de atitudes afetivas, flexivas e dinâmicas, ele é capaz de 

construir um trabalho que possa efetivamente contribuir para a superação de 

mecanismos excludentes, que irão se refletir não só na escola, mas na sociedade 

em geral.  

De fato, é tarefa do professor produzir conhecimento e criar condições para 

que ocorra o desenvolvimento de seus alunos. Entretanto, não cabe a ele somente o 

a responsabilidade da prática educativa, principalmente quando se trata de alunos 

com algum tipo de deficiência.  

A inclusão educacional, por sua trama complexa, demanda ações que 

precisam ser discutidas de forma contínua, considerando-se o que vem sendo 

realizado na prática frente ao desafio de gerenciar a diversidade na sala de aula. 

Para os alunos em situação de inclusão cujas necessidades requerem atenção 

especializada, o trabalho do professor torna-se, na maioria das vezes, inviável e fica 
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difícil para ele responder com qualidade e competência às suas atribuições. 

Contudo, mesmo cientes das dificuldades encontradas pelo professor e pela escola, 

os órgãos competentes continuam “cumprindo a legislação” e a admissão de tal 

alunado nas classes regulares vem se ampliando consideravelmente, sem, no 

entanto, levar em conta esses aspectos. Ao que parece, primeiro se inclui, depois se 

discute sobre as dificuldades que eventualmente forem surgindo...  

De uma forma ou de outra, a inclusão está aí. Determinada e amparada por 

leis, rompendo preconceitos, ultrapassando barreiras e há que se reconhecer que 

realmente, os princípios e valores inclusivos são justos, democráticos e necessários. 

Há que se admitir também que muitas escolas e muitos educadores têm 

demonstrado muitos esforços no intuito de melhorar as condições do ambiente 

inclusivo. Além disso, deve-se considerar que as diretrizes não se concretizam tão 

facilmente.  

Mas o que se deseja na verdade, é mais do que a ênfase dada na inclusão/ 

convivência dos “deficientes” com os “normais”. Esse é apenas o primeiro passo 

dado na direção de uma escola mais justa e igualitária. O que se quer realmente, é o 

compromisso fundamentado de todos com a qualidade do ensino oferecido.  

Diante desse quadro, é preciso identificar os pontos de mudanças necessários 

na busca dessa qualidade. Para as práticas pedagógicas inclusivas há que se fazer 

adaptações de acordo com as circunstâncias locais e regionais. Nesse sentido, a 

(re)construção de um Projeto Político Pedagógico, como elemento norteador dos 

princípios que orientam as linhas das práticas pedagógicas, pode contemplar as 

questões presentes na realidade escolar e ainda permear as propostas para o 

processo de ensinar do professor e para o de aprender desses alunos no contexto 

da diversidade. 

O olhar deve estar voltado também para a gestão das diferenças, que se 

constitui num dos maiores problemas na sala de aula para o professor. Ross (2004) 

considera que os alunos com necessidades especiais “não podem mais permanecer 

isolados no trabalho em sala de aula, tampouco serem exigidos por meio de 

desempenhos que enfatizem competências ou habilidades mentais centradas na 

acumulação dos conteúdos” (p. 204). A autonomia desses alunos depende de 

atividades compartilhadas em grupo, que lhes permitam mostrar suas capacidades e 

suas formas de aprender. 
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Portanto, a prática pedagógica no contexto inclusivo deve estar fundamentada 

em situações que valorizem as diferenças e habilidades individuais, o que só ocorre 

na relação com o outro, num processo de reciprocidade. É preciso, para tanto, 

organizar os meios e os instrumentos para produzir esse trabalho, que não deve 

mais seguir pautado na rigidez do planejamento, em conteúdos estanques e 

reducionistas. Ao contrário, devem contemplar a flexibilidade, que considera um 

novo conhecimento, os novos sujeitos e as novas possibilidades de aprender e de 

fazer. Para esse autor: 

 

 
Esse novo conhecimento responde a uma necessidade 
histórica concreta e real de transformação. O 
superdesenvolvimento das tecnologias permite-nos 
vislumbrar o esgotamento de clássicas contradições e 
fragmentações, nas quais a opressão, a desigualdade, a 
ignorância, a miséria, a marginalização, o fatalismo, a 
inevitabilidade da ordem estabelecida, a segregação e a 
rotulação de pessoas como incapazes eram exigências 
estruturais e ideológicas da sociedade industrial. Mas as 
novas possibilidades históricas permitem que se organizem 
processos de ensino-aprendizagem menos para a repetição 
linear do que é ensinado e mais para a criação; menos para 
a transmissão unilateral de saberes acumulados e mais 
para estabelecer análises, reflexões à luz do contexto social 
em que se vive (Ross, 2004, p. 205). 

 

 

O conhecimento necessário é menos resultado de lecionação e mais resultado 

do trabalho de cooperação das pessoas que estão envolvidas nesse processo. 

Nessa perspectiva, o caminho que se abre é o de adotar estratégias que possam 

tornar o currículo da escola adaptável, flexível e desafiador para todos os alunos. 

Sobre isso Stainback & Stainback (1999) ressaltam que é preciso: 

 

 

...ter uma visão crítica do que está sendo exigido de cada 
aluno. Embora os objetivos educacionais básicos para todos 
os alunos possam continuar sendo os mesmos, os objetivos 
específicos da aprendizagem curricular podem precisar ser 
individualizados para serem adequados às necessidades, 
às habilidades, aos interesses e às competências regulares 
de cada aluno (p. 241). 
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De acordo com o “Relatório Síntese de Educação Inclusiva e Práticas na Sala 

de Aula” da Agência Européia22 para o Desenvolvimento em Necessidades 

Educativas Especiais, a inclusão depende de vários fatores: atitudes dos professores 

face aos alunos com necessidades educacionais especiais, das suas capacidades 

para melhorar as relações sociais, das suas formas de perceber as diferenças e geri-

las de forma eficaz.  

Os professores precisam dispor de uma série de competências, de 

conhecimentos, de abordagens pedagógicas, de métodos, de materiais e de tempo. 

Precisam de apoio tanto de dentro, como de fora da escola, os chamados fatores 

externos (recursos locais, política e financiamento). Mas sobretudo, a atitude dos 

professores é considerada como fator decisivo na construção da escola inclusiva. 

 Esse mesmo relatório destaca cinco elementos contribuidores para a prática 

pedagógica inclusiva, conforme se demostra a seguir: 

 

a) ensino cooperativo – o professor precisa de apoio de colegas e de 

profissionais especialistas; 

b) aprendizagem cooperativa – a ajuda mútua entre os alunos é eficaz no 

desenvolvimento cognitivo dos mesmos; 

c) resolução de problemas – definição de regras e limites; 

d) grupos heterogêneos – diferentes formas de aprendizagem, ensino flexível, 

constituição de grupos flexíveis; 

e) ensino efetivo – todo trabalho deve ser planejado e avaliado e o currículo 

deve ser adaptado às necessidades individuais. 

 

Os elementos citados podem, de fato, ser norteadores para os procedimentos 

pedagógicos numa sala de aula heterogênea. A reflexão sobre esses elementos 

conduz à afirmação de que o professor necessita da troca de informações para 

desenvolver seu trabalho; todos os alunos – deficientes ou não – enriquecem-se 

quando têm a oportunidade de aprender uns com os outros; a definição de regras e 

limites (que devem ser impostas desde o início do ano letivo) trazem consigo 

condutas respeitosas e solidárias, que uma vez internalizadas, se estendem para a 

                                                 
22 Informações extraídas do site: http:// european-agency.org 
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vida adulta de todos eles; a formação de grupos heterogêneos possibilita o acesso a 

diferentes formas de aprendizagem e por fim, a adaptação proposta para o currículo, 

planejamento e avaliação, tendem a produzir uma aprendizagem realmente 

significativa, pois vai ao encontro das necessidades e especificidades de cada aluno. 

Nessa mesma perspectiva, Falvey et al. (1999) retratam as práticas 

pedagógicas para uma escola inclusiva que incluem tanto a ciência, quanto a arte de 

ensinar. É o saber fazer. As autoras consideram primeiramente, a necessidade de se 

criar uma comunidade de aprendizes onde todos, sem exceção, sintam-se bem-

vindos e conheçam uns aos outros, estabelecendo regras de conduta interpessoal 

com base em atitudes de respeito e consideração ao outro e regras de 

comportamento positivo, nas quais o professor atua como facilitador. O clima de 

aprendizagem deve ser igualmente positivo, num ambiente seguro, pacífico e 

voltado para os objetivos acadêmicos. Para tanto, o professor pode utilizar várias 

estratégias de ensino, como por exemplo, dispor os móveis de maneira flexível, de 

modo que todos os alunos possam exercer diferentes tipos de atividade ou trabalhar 

em pequenos grupos com propostas de aprendizagem cooperativa.  

Quanto ao currículo “deve ser rico em conteúdos, embora as estratégias 

específicas para facilitar a aprendizagem dos conteúdos precisem ser baseadas em 

estilos de aprendizagem individuais” (Falvey et al., p. 144). A avaliação, como um 

dos elementos fundamentais no processo de ensino e aprendizagem, deve 

considerar as necessidades individuais dos alunos, o que significa planejar e 

desenvolver para eles atividades que lhes promovam uma aprendizagem 

significativa. Nesse sentido, visando determinar essas necessidades, “há que se 

obter informações das famílias, de outros professores ou profissionais que já tenham 

trabalhado com os alunos, além da consulta à equipe de apoio.” (ibid, p. 147) 

A fusão das estratégias descritas deve garantir aos alunos em situação de 

inclusão o maior número de oportunidades possíveis para torná-los ativos e 

produtivos. Conforme já mencionado, a ação docente não pode ser um processo 

solitário, mas dentro da esfera inclusiva, assim como em outros movimentos sociais, 

cabe a cada um refletir sobre o que ensinar, como ensinar e quando modificar o 

ensinar.  
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A pergunta sobre o que ensinar é respondida contrapondo-
se as potencialidades e as carências individuais (...) do 
aluno ao currículo básico. Deve ser usada a máxima 
flexibilidade para garantir que os tópicos sejam motivadores, 
que o currículo surja a partir dos interesses do aluno e 
também da estrutura curricular da rede escolar. (...) A 
pergunta sobre como ensinar é respondida à medida que o 
professor interage com cada aluno de uma maneira 
educacional “típica”. (...) não importa o quanto os alunos se 
pareçam, há sempre alunos que aprendem de maneira 
diferente. Como resultado, os professores tornam-se mais 
criativos e dispostos a experimentar estratégias de ensino 
múltiplas na educação de seus alunos. (Falvey et al.,  
1999, p. 147-8, grifos das autoras) 

 

 

Não existem receitas, tampouco fórmulas mágicas para a criação de ambientes 

inclusivos, pois essas dizem respeito a um coletivo de ações em que todos os 

membros da escola devem estar unidos na busca de um mesmo objetivo. 

Reconhecer essas, entre outras implicações, constitui-se num aspecto fundamental 

para a prática dos professores numa escola inclusiva. 

 

 

3.3.1. O acolhimento às diferenças 

 

 

A educação sempre se organizou em torno da idéia da homogeneidade, sob a 

crença de que a transmissão de conteúdos deveria garantir aos alunos durante o 

seu percurso escolar, a aquisição de conhecimentos, competências e habilidades, 

como condições favoráveis e necessárias à sua inserção no mundo da produção 

econômica. Aqueles alunos que não correspondessem às expectativas dos padrões 

estabelecidos pelo sistema educacional eram encaminhados aos subsistemas da 

educação sendo-lhes atribuída a responsabilidade por essas “falhas”.  

A partir da globalização, do desenvolvimento científico e tecnológico, outros 

fatores passaram a ser considerados, apontando para a existência de uma 

sociedade multicultural, e tal modo de educação, também passou a ser questionado, 

muito embora, grande parte das comunidades escolares ainda se mantenha na 

estrutura pelo trabalho com grupos homogêneos, fixando objetivos comuns a todos 

os alunos, esperando que alcancem resultados semelhantes. 
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A ampliação do atendimento escolar a grupos de classes, etnias e tradições 

culturais cada vez mais diversificados, trouxe consigo a heterogeneidade dos alunos 

e nesse contexto, os alunos que antes eram excluídos do sistema regular de ensino, 

porque apresentavam algum tipo de deficiência, começaram a ter acesso às 

oportunidades de estarem presentes no mesmo espaço.  

Nessa perspectiva as diferenças na escola foram se intensificando e, 

atualmente, ao se falar em inclusão, um dos princípios que mais se destaca é o 

acolhimento a essas diferenças. Mas o que significa, de fato, acolher as diferenças? 

Recebê-las e aceitá-las simplesmente? Ignorá-las, tratando todos os alunos como se 

fossem iguais? Mas como, se todos somos diferentes, singulares, únicos? 

Mais do que receber – pensando no sentido etimológico da palavra acolher – o 

acolhimento deve contemplar a idéia de valorização das diferenças. Um trabalho 

pedagógico voltado para a discussão da diversidade cultural, abordando 

semelhanças e diferenças, direitos e deveres, igualdades e desigualdades pode 

colaborar nesse processo de valorização. Dessa forma, todos estarão sendo 

beneficiados e não somente os alunos com deficiência.  O’Brien & O’Brien (1999) 

referem-se aos benefícios que os alunos das escolas inclusivas relatam sobre a 

convivência com pessoas que parecem e agem de maneira diferente: 

 

 
(...) ter orgulho em ajudar alguém a conseguir ganhos 
importantes aparentemente impossíveis; ter oportunidades 
para cuidar de outras 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 
na resolução cooperativa 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 (...) (p. 53). 

 

 

Trabalhar com as questões do preconceito no rompimento das barreiras 

atitudinais é sem dúvida, um dos desafios mais difíceis para o professor.  As 

diferenças estão aí, e não podem mais ser negadas. É preciso urgentemente 

construir atitudes de respeito e consideração em uma nova filosofia educativa, que 

realmente valorize as peculiaridades de todos os alunos. 
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3.3.2. O suporte técnico aos professores de inclusão 

 

 

Muitos professores têm pouca experiência em organizar um plano de ensino 

que contemple as necessidades de todos os alunos. Certamente um trabalho em 

equipe escolar/especializada (professores, direção, coordenação, psicólogos, 

psicopedagogos, terapeutas etc) pode auxiliar na superação de problemas, através 

de reuniões periódicas para discutirem sobre tais necessidades. Isto facilita e 

possibilita o desenvolvimento dos procedimentos dos professores para as 

adaptações ou acomodações pertinentes. Nessa fase de transição para a escola 

inclusiva, é provável que os professores necessitem da ajuda da equipe com mais 

freqüência. 

A prática pedagógica implica em autonomia, mas também em 

responsabilidades e riscos que devem ser assumidos. Isso exige capacidade para 

reconstruir e negociar uma divisão do trabalho com outros profissionais, ou seja, 

trabalhar em equipe, e o acesso a esse suporte precisa ser garantido pela escola. 

Masini (2004) ressalta entre outros fatores, a necessidade para o professor de 

uma “equipe suficiente com preparo e disponibilidade e serviços de apoio técnico e 

pedagógico”  (p. 33), sem os quais a inclusão não ocorre. 

 Nesse mesmo sentido, a coordenação pedagógica, por exemplo, pode auxiliar 

a ministrar esse suporte, através da participação ativa no cotidiano da sala de aula, 

estimulando a criatividade do professor, além de ser a mediadora entre ele e o 

professor especialista (considerando que o professor especialista é, na maioria das 

vezes, itinerante) para ajudar a solucionar as dúvidas que certamente irão surgir no 

desenvolvimento da ação docente, num trabalho de práticas reflexivas, não somente 

em relação aos alunos que se encontram em situação de inclusão, mas a todo o 

sistema escolar.  

De acordo com Alves (2006) essa interação dialógica entre professores e 

coordenação pedagógica pode “criar uma atmosfera cooperativa entre os envolvidos 

no processo reflexivo, fazendo com que sentimentos de vulnerabilidade e de 

frustração sejam transformados em melhorias para os campos profissionais e 

pessoais” (p. 102). 

A parceria com profissionais especializados pode auxiliar a direcionar a prática 

do professor. Trata-se, portanto, de uma ação coletiva, que busque meios favoráveis 
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para a melhoria do processo de ensinar e de aprender dos alunos em situação de 

inclusão.  Deve-se considerar, por exemplo, que existem aspectos geradores de 

impedimento desse processo e que o professor das salas comuns, muitas vezes 

desconhece.  

Para Bueno (1999), há que se capacitar dois tipos de professores: professores 

do ensino regular com formação para atender a diversidade dos alunos e 

professores especializados, para trabalharem como equipe de apoio.  

 A intervenção de um profissional especializado pode auxiliar na atuação desse 

professor, pois “não se pode esperar que o professor detenha todos os 

conhecimentos necessários para satisfazer as necessidades de todos os alunos em 

uma turma heterogênea”. (Schaffner & Buswell, 1999, p. 75) 

A equipe técnica – presente na escola ou itinerante – como apoio às práticas 

pedagógicas do professor de inclusão é, portanto, um aspecto fundamental, 

considerando-se a variedade das necessidades especiais dos alunos,  

principalmente os que possuem deficiência, que são as maiores dificuldades 

evidenciadas pelos professores da classe comum.  

De forma geral, nosso sistema educacional regular não está preparado para 

atender as necessidades especiais dos alunos, ao contrário, o que se evidencia, é 

que ainda está aquém de corresponder aos padrões de eficiência esperados.  

Nesse contexto, reitera-se aqui a importância da Educação Especial como 

provedora de meios para uma educação mais abrangente. Mazzotta (2000) aponta 

para a necessária compreensão dos significados dos serviços especializados: 

 

 

APOIO: ocorre quando um professor especializado orienta a 
equipe da escola e o professor da classe comum, além de 
prestar atendimento ao aluno auxiliando-o em suas 
necessidades educacionais especiais para seu melhor 
acompanhamento do currículo escolar comum e da 
programação da sua classe. No atendimento ao aluno, atua 
tendo como referência os conteúdos curriculares e/ou a 
preparação de materiais didáticos fazendo uso de métodos 
e recursos especiais. Tal professor será um professor de 
recursos, podendo ser um consultor, um professor itinerante 
ou um professor de sala de recursos.  
SUPLEMENTAÇÃO: ocorre quando um professor 
especializado orienta a equipe da escola, os professores 
das classes comuns e presta atendimento ao aluno 
mediante desenvolvimento de atividades e conteúdos 
curriculares específicos, além daqueles destinados a todos 
os alunos de sua classe, de modo a favorecer seu 
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desenvolvimento e aprendizagem e garantir sua 
escolarização no contexto do ensino regular. São exemplos 
de conteúdos e atividades específicos o braile, técnicas de 
comunicação, atividades da vida diária. Para prestar tal 
auxílio especial, o professor especializado poderá ser 
itinerante, da sala de recursos ou de classe especial (p. 
101-2). 

 

 

Um professor apoiado, acompanhado, estimulado, pode se tornar mais seguro, 

mais dinâmico, mais criativo. A criatividade é um dos aspectos essenciais na busca 

de novas experiências e de estratégias para a resolução de problemas. Os conflitos 

e dúvidas presentes no cotidiano de qualquer sala de aula certamente serão 

minimizados, se ele souber que não está solitário nesse processo.   

Para conseguir o ensino inclusivo, os professores regulares e especiais, bem 

como os recursos, devem aliar-se em esforço unificado e consistente (Karagiannis, 

in Stainback e Stainback, 1999). 

No próximo capítulo encontram-se informações sobre o trabalho em equipe, 

bem como os seus objetivos, dentre eles, o apoio ao professor, no contexto das 

escolas inclusivas investigadas na rede pública municipal de São Bernardo do 

Campo.  
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CAPÍTULO IV 

CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

 

 

Todos temos claro que a ética e a lógica às quais a inclusão educacional nos 

remete faz com a que a consideremos, de fato, necessária. Entretanto, não podemos 

nos esquecer, que a nossa escola é uma instituição altamente condicionada, com 

normas e regulamentos que implicam em classificações por série, por idade etc, e 

esse sistema escolar, na maioria das vezes, inviabiliza uma inclusão radical, como 

defendem alguns autores. Nesse contexto, pode-se considerar a inclusão como um 

processo gradual, que deve ir propondo soluções na medida em que surgem as 

necessidades. Estamos aprendendo com a inclusão, e é nesse novo fazer 

pedagógico que poderemos modificar a escola que aí está. No entanto, há que se 

ter cautela e responsabilidade. 

A partir desses conceitos, esclareço que a escolha para a realização desta 

pesquisa em São Bernardo do Campo não foi casual. Ela deveu-se a alguns 

aspectos, que merecem ser destacados para melhor compreensão deste estudo: 

 

a) o acompanhamento por muitos anos dos procedimentos que vêm ocorrendo 

nessa rede (tanto pública, quanto particular) no que se refere à inclusão; 

 b) a forma responsável (apesar dos embates) de como as ações com vistas à 

inclusão têm sido direcionadas, haja vista, a manutenção e a tradição da 

Educação Especial no Município, que completa 50 anos em 2007, já tendo 

sido citada como referência por muitos outros municípios quanto ao 

atendimento dos alunos com deficiência; 

c) o oferecimento de inúmeros serviços de apoio a essa parcela da população 

(escolas especiais para deficientes mentais, deficientes auditivos, centro de 

apoio aos deficientes visuais, escola de estimulação essencial, centro de 

referência da pessoa com deficiência, centro recreativo esportivo especial 

com aulas de natação e educação física adaptadas, oficinas abrigadas, entre 

outros) e  
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d) a concepção de que a inclusão só é possível com a parceria desses serviços 

existentes na Educação Especial. 

Acerca desse último aspecto, cabe mencionar dois itens, presentes no Parecer 

CNE 17/2001 – CEB que lhe fundamentam: 

 

 

(...)A educação inclusiva deve ser gradativa porque é 
preciso que tanto os sistemas de educação especial, como 
os do ensino regular possam ir se adequando à nova 
realidade, construindo políticas, práticas institucionais e 
pedagógicas que garantam o incremento da qualidade do 
ensino que envolve não só os alunos com necessidades 
educativas especiais, mas todo o aluno do ensino regular 
(item 4.1) 
(...)Para responder aos desafios que se apresentam, é 
necessário que os sistemas de ensino constituam e façam 
funcionar um setor responsável pela educação especial, 
dotado de recursos humanos, materiais e financeiros, que 
viabilizem e dêem sustentação ao processo de construção 
da educação inclusiva. É imprescindível planejar a 
existência de um canal oficial e formal de comunicação, de 
estudo, de tomada de decisões e de coordenação dos 
processos referentes às mudanças na estruturação dos 
serviços, na gestão e na prática pedagógica para a inclusão 
de alunos com necessidades educacionais especiais (item 
4.4.) 
 

 
4.1. A Educação Especial e a Educação Inclusiva em São Bernardo do Campo 

 

 

A partir do foco desta pesquisa, que se refere à inclusão de alunos com 

deficiência sob a ótica dos professores das classes regulares da rede pública 

municipal de São Bernardo do Campo, verificou-se a necessidade de se delinear a 

forma como essa rede está estruturada atualmente no que se refere à Educação 

Especial, bem como, às adaptações, apoio, recursos e serviços disponíveis para o 

atendimento das necessidades educacionais especiais dos alunos.  

Tal procedimento não pretende, no entanto, abordar questões conceituais e 

teóricas, e sim, descrever os procedimentos educacionais existentes no município 

objetivando uma análise posterior que possa situar o professor no contexto dessas 

ações. 

A Secretaria de Educação e Cultura (SEC) de São Bernardo do Campo possui 

no Departamento de Ações Educacionais, a Divisão de Ensino, que compreende 
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quatro seções: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e 

Educação de Jovens e Adultos, conforme demonstram os organogramas23 : 
 

Organograma 1: Estrutura Organizacional – SEC 1 

 
Organograma 2: Estrutura Organizacional – GSEC 1 

 
                                                 
23 Os organogramas foram extraídos da Dissertação de Mestrado de Thaís R. F. Solér (2003, pp. 51-2) da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie com o tema sobre a inclusão de deficientes visuais em S.B.C. 
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4.1.1. Percurso da Educação Especial no município 

 

 

De acordo com o histórico das modalidades de ensino presentes na Proposta 

Curricular24 da Secretaria da Educação e Cultura de São Bernardo do Campo 

(2004), o início da Educação Especial nesse município ocorreu em 1957 com a 

instalação de uma classe para surdos em uma chácara que recebeu o nome de 

Escola Municipal de Surdo. Essa classe foi se ampliando ao longo dos anos e 

atualmente a escola, denominada EMEBE “Neusa Basseto”, tem sede no bairro 

Rudge Ramos, oferecendo atendimento educacional à crianças, jovens e adultos 

surdos, com perda auditiva severa e/ou profunda, na Estimulação Essencial, 

Educação Infantil e Ensino Fundamental (ciclos I, II, III e IV) cujo profissional 

responsável pelo trabalho é o professor com habilitação em Educação Especial, na 

área da deficiência auditiva. O projeto pedagógico reconhece as potencialidades (e 

não a deficiência) do aluno surdo. No caso desse alunado, a presença na escola 

com seus pares, a metodologia própria e o currículo orientado para as suas 

necessidades específicas, são fatores que podem, de fato, promover a sua inclusão 

na sociedade mais ampla. A partir de 2005 a escola passou a atender também à 

crianças e jovens surdocegos.  

Para os alunos com deficiência mental, foi estabelecida inicialmente uma 

parceria com a APAE, em 1967. Em 1970 foi criado o Serviço de Educação Especial 

e foram construídas duas escolas, que são atualmente as EMEBEs “Rolando 

Ramacciotti” e “Profª Marly Buíssa Chiedde”. Nessas escolas o profissional 

responsável pelo trabalho é o professor com habilitação em Educação Especial, na 

área da deficiência mental. Recebem alunos de seis a dezessete anos e onze 

meses que possuem significativo déficit cognitivo, associado a quadros variados de 

comprometimento incluindo deficiências neuromotoras, sensoriais, alterações de 

ordem psíquica/emocional, distúrbios da comunicação, síndromes genéticas, entre 

outras. As duas unidades escolares têm como objetivos: reconhecer as 

particularidades dos alunos valorizando as potencialidades; desenvolver as 

competências globais, ampliando as possibilidades e experiências de vida, com 

                                                 
24 Dados encontrados nos documentos da Secretaria da Educação de São Bernardo do Campo “Proposta 
Curricular – 2004, V-I” e “Necessidades Educacionais Especiais: Informações sobre adaptações, apoios, recursos 
e serviços” – 2006. 
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adaptações significativas dos currículos que visam o atendimento das necessidades, 

interesses e limitações individuais (currículo funcional); adquirir habilidades e 

atitudes para o trabalho, visando efetiva integração da vida em sociedade, para o 

mercado de trabalho competitivo ou apoiado. O encaminhamento para essas 

unidades é feito de acordo com a procedência do aluno, através de análise e 

discussão dos casos para o atendimento escolar mais adequado. As escolas 

atendem diariamente os alunos em grupos que são organizados por suas 

características. 

O atendimento ao deficiente visual teve início em 1975 em sala de recursos 

anexa à Escola Estadual “Maurício Antunes” e contava com cinco alunos. Em 1989 

passou para outra Escola Estadual, já com 20 alunos. Em 1996 foi inaugurado o 

Centro Municipal de Apoio ao Portador de Deficiência Visual “Nice Tonhozi Saraiva” 

– o CMAPDV que se configura hoje como centro de referência na área da deficiência 

visual, realiza um trabalho educacional através da utilização de estratégias, 

recursos, métodos e técnicas adequadas à condição visual dos alunos e tem entre 

outros objetivos, o de contribuir para a inclusão escolar e encaminhar para o 

ingresso na vida acadêmica ou retorno (no caso de alunos que tiveram impedimento 

na fase escolar causados pela deficiência visual), além de se atender também à 

pessoa com deficiência visual associada à outra deficiência. Oferece programas 

específicos à pessoa com deficiência visual, compreendendo todas as faixas etárias 

e modalidades/níveis de ensino. Os atendimentos semanais têm duração mínima de 

cinqüenta minutos, preferencialmente em grupos, no período contrário ao escolar. 

Os programas de atendimento oferecidos podem ser direto (braille, sorobã, 

estimulação, orientação e mobilidade, recursos gráficos, atividades da vida diária, 

grupo temático, educação física, projeto surdocegueira / múltipla deficiência 

sensorial) e indireto (ensino itinerante que abranja tanto escolas de ensino regular 

como educação especial, cursos de formação e informação para profissionais da 

educação e comunidade e núcleo de matéria adaptado). 

Para o atendimento à crianças entre 0 e 6 anos, foi criado o Programa de 

Estimulação Precoce em 1991  (hoje Estimulação Essencial) e, apesar do 

crescimento desse serviço através de parceria com a Secretaria da Saúde, com a 

discussão sobre a inclusão, as crianças passaram a ser gradativamente 

encaminhadas para a Educação Infantil. 
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Além das escolas especiais foram criadas por Associações de pais em parceria 

com a prefeitura, uma oficina profissionalizante em 1980 para deficientes mentais. 

Em 1991, esse convênio passou para a Associação Santo Inácio para a Integração 

do Trabalhador Especial.  A ASIITE é uma ONG fundada em 22/3/1980, que atende 

a jovens e adultos a partir de dezoito anos, com deficiência mental associada ou não 

a outras deficiências. O trabalho é realizado por professores da Educação Especial e 

por monitores contratados. Possui três programas: CEVIPE I, CEVIPE II e Integrarte. 

Os Centros de Vivência, Pesquisa e Estudo – CEVIPEs – recebem pessoas com 

deficiência mental que completaram dezoito anos, residentes no município e alunos 

da Educação Especial a partir dessa faixa etária. O Projeto CEVIPE I desenvolve 

programas para capacitação profissional através de atividades decorrentes de 

contratos com empresas na terceirização de mão-de-obra e desenvolvimento de 

linhas de montagem para a inserção da pessoa com deficiência no mercado de 

trabalho. O Projeto CEVIPE II também desenvolve programas para capacitação 

profissional da pessoa com deficiência num trabalho integrado com membros da 

comunidade através do desenvolvimento de Projetos Agrícolas (produção de 

hortaliças, mudas e componentes que possam ser comercializados), bem como a 

terceirização da mão-de-obra. A Integrarte, escola de Arte e Educação, recebe 

pessoas com deficiência auditiva ou não, a partir de dezessete anos, residentes no 

município para integrar o corpo de dança. Oferece aulas de formação em dança 

acadêmica (ballet clássico), expressão corporal dança de salão, dança 

contemporânea, entre outros estilos.  

No Espaço Integrado SEC/SEDESC o trabalho é realizado por professores com 

habilitação em Educação Especial na área da deficiência mental. É uma parceria 

entre a Educação Especial e a SEDESC (Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Cidadania) e atende jovens entre quatorze e dezessete anos e onze meses com 

deficiência mental, oferecendo atividades que sejam necessárias para que o aluno 

participe da vida em comunidade, visando independência, autonomia e inserção 

social, de acordo com suas possibilidades, além de propiciar situações teóricas e 

práticas sobre o mercado de trabalho através de pesquisas e cursos em outras 

instituições ou empresas. Os alunos freqüentam esse espaço diariamente, com 

carga horária de quatro horas, com saídas sistemáticas e planejadas abrangendo as 

imediações e outros municípios. A investigação de acesso é feita pela equipe do 
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Espaço Integrado que é composta por professor, orientadora pedagógica, assistente 

social e psicóloga. 

Em 1998 com a municipalização do ensino fundamental, as classes especiais 

da rede estadual foram absorvidas pelo município sendo denominadas como classes 

integradas e têm atualmente como proposta um caráter transitório de passagem do 

aluno para o ensino regular. 

O Programa de Inclusão organizou em 1999 um grupo composto por 

representantes da educação regular e especial para realizar uma pesquisa na rede 

sobre a demanda de todos os alunos com necessidades educacionais especiais. O 

programa visava apoiar o ensino regular no atendimento desses alunos em salas de 

recursos na Escola Municipal de Educação Básica “Fernando de Azevedo” e 

itinerância contando com um grupo de profissionais especializados. 

Em 2004 a Secretaria da Educação reestruturou seu trabalho, com vistas à 

escola inclusiva, modificando o formato de suas ações. Desde então, parte da 

clientela, que antes seria encaminhada para a Educação Especial, vem sendo 

absorvida pelo ensino regular. Somente alunos com quadros mais graves de 

deficiências, cujas adequações a escola regular ainda não tem conseguido prover, 

são atendidos nas escolas especiais. 

 

 

4.1.2. As ações e os serviços oferecidos na rede para alunos com 

necessidades educacionais especiais 

 

 

De acordo com as diretrizes da SEC que definem os conceitos e 

procedimentos para alunos com necessidades especiais, é previsto, que 

inicialmente, todos os alunos devem ser matriculados em escolas da rede regular de 

ensino. Isto significa que a porta de entrada da escola para alunos com 

necessidades especiais, mesmo os que apresentam algum tipo de deficiência, deve 

ser a do ensino regular, nas escolas próximas à sua residência. Para os alunos que, 

após avaliação do processo ensino-aprendizagem, ficar evidenciada a necessidade 

de atendimento especializado, esses poderão freqüentar as classes integradas ou 

as escolas de Educação Especial, assim como outros recursos da rede.   
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As ações25 e os serviços que são descritos a seguir desvelam uma 

preocupação na busca pela melhoria do processo educacional que tem como 

objetivo o atendimento da diversidade na escola. Faz-se importante mencionar que, 

embora as questões de acessibilidade das escolas sejam mencionadas nesse 

documento, não foram aqui explicitadas, pois se optou por priorizar as ações que 

possam efetivamente auxiliar o trabalho do professor quanto ao desenvolvimento da 

sua prática em sala de aula, ao conhecer os possíveis caminhos para seus alunos 

através dos procedimentos realizados e dos recursos existentes no município: 

Equipes de Orientação Técnica; redução do número de alunos; estagiários de apoio 

à inclusão; apoio pedagógico; salas de recursos e classes integradas.  

As Equipes de Orientação Técnica (EOTs) são formadas por orientadores 

pedagógicos, psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas e 

terapeutas ocupacionais e têm a responsabilidade de orientar as equipes de gestão 

das escolas, bem como, os profissionais envolvidos mais diretamente com os 

alunos, quanto ao processo de avaliação, planejamento e intervenções específicas. 

Destacam-se aqui as prioridades estabelecidas para essas equipes como apoio ao 

processo inclusivo: 

 

 

• Acompanhar e oferecer suporte técnico às equipes de 
gestão e professores das classes de apoio pedagógico; 
• Acompanhar e oferecer suporte técnico às equipes de 
gestão, professores e estagiários de apoio à inclusão, 
quanto ao trabalho a ser desenvolvido com os alunos; 
• Participar dos conselhos de ano/ciclo/termo, das reuniões 
pedagógicas e HTPCs, para discussões de casos e 
situações específicas; 
• Oferecer formação e acompanhamento aos professores 
das salas integradas, salas de recursos e itinerantes; 
• Orientar as equipes de gestão quanto às intermediações 
necessárias entre a escola/família/aluno; 
• Orientar e acompanhar os projetos e programas de 
iniciação profissional; 
• Observar a dinâmica das relações e a rotina em que o 
aluno está inserido, manifestando-se sobre a necessidade 
de encaminhamentos clínicos e educacionais; 
• Avaliar a necessidade de redução do número de alunos 
em sala, de acordo com a necessidade educacional; 
• Indicar prescrições e orientar as escolas sobre itens para 
tecnologia assistiva; 

                                                 
25 Apresenta-se aqui uma síntese com os principais aspectos do documento da Secretaria da Educação de São 
Bernardo do Campo “Necessidades Educacionais Especiais: Informações sobre adaptações, apoios, recursos e 
serviços” - 2006 
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• Integrar as ações das equipes técnicas desenvolvidas 
junto aos alunos que freqüentam o ensino regular e o 
Centro de Apoio;  
• Instruir as unidades escolares quanto aos recursos 
públicos municipais dos quais os alunos com necessidades 
especiais podem se beneficiar (p. 10) 

 
 

A redução do número de alunos em um determinado agrupamento é outro 

procedimento adotado objetivando auxiliar o desenvolvimento do trabalho do 

professor. Sempre que se observar essa necessidade, a escola deve encaminhar 

solicitação à chefia da área de ensino à qual pertence, através do preenchimento da 

guia específica relatando as necessidades especiais do aluno que se encontra em 

situação de inclusão nesse agrupamento para que se proceda a avaliação do caso. 

Outra forma de auxiliar as classes regulares que possuem alunos com 

necessidades educacionais especiais, se dá a partir da contratação de estagiários 

de Pedagogia para o desenvolvimento das seguintes atividades:  

 

 

• trabalho coletivo com a classe, que possibilite ao 
professor momentos individualizados com o aluno de 
inclusão;  
• trabalho com esse aluno sob a orientação e supervisão 
do professor da sala; 
• apoio aos cuidados básicos de higiene, locomoção e 
alimentação do aluno (p.12). 

 

 

 O trabalho do estagiário de apoio à inclusão deve ser acompanhado pela 

equipe de gestão que, por sua vez, recebe as orientações da EOT. O estagiário 

deve participar da discussão sobre o trabalho com o aluno, junto com o professor da 

classe e professor itinerante, e poderá atuar nas seguintes áreas: Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Educação Especial. Para a contratação do estagiário de 

inclusão, a escola deverá encaminhar pedido formal à chefia de ensino, que 

solicitará da EOT um parecer sobre a necessidade de tal contratação. 

O apoio pedagógico é realizado pelo professor da rede regular e se constitui 

também num recurso oferecido nas unidades escolares no período contrário ao de 

aulas regulares. É organizado com agrupamentos de no máximo vinte alunos e tem 

como objetivo auxiliá-los no seu processo individual de aprendizagem, fornecendo-

lhes instrumentos que lhes possibilitem a apropriação do conhecimento de modo 
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ativo e que possam, dessa forma, dar continuidade à sua escolaridade. O 

encaminhamento dos alunos para o apoio pedagógico é feito pelo professor 

juntamente com o Conselho de ano/ciclo através do diagnóstico das dificuldades 

encontradas. 

As salas de recursos funcionam em todas as escolas de ensino fundamental da 

rede municipal, de forma que os alunos inseridos nesse recurso, possam freqüentá-

las nas escolas em que estão regularmente matriculados. Esse trabalho é realizado 

por professor da Educação Especial, habilitado nas áreas de deficiência mental ou 

deficiência auditiva, e possui caráter pedagógico com intervenções mais 

individualizadas.  

O encaminhamento dos alunos para essas salas é feito pela equipe escolar e 

EOT que avaliam e definem junto com o professor da sala de recursos o 

agrupamento mais adequado para a realização do trabalho, bem como a freqüência 

e os horários dos alunos. O atendimento pode ser individual ou em grupos de até 

seis alunos em horário contrário ao do ensino regular, preferencialmente duas vezes 

por semana, com duração de uma hora e trinta minutos, até no máximo, duas horas. 

São considerados para a formação dos agrupamentos a faixa etária, o ano/ciclo que 

o aluno está matriculado e suas necessidades de aprendizagem.  

A cada professor devem ser atribuídos no máximo vinte alunos. O professor 

deve elaborar um plano de ação para cada aluno, articulado com o trabalho que o 

professor do ensino regular vem desenvolvendo, estabelecendo objetivos, 

conteúdos e estratégias de ação. A EOT deverá acompanhar o trabalho 

desenvolvido nas salas de recursos através de reuniões periódicas com os 

professores dessas salas.  

Os objetivos poderão ser reavaliados considerando os progressos obtidos 

pelos alunos e a partir da ressignificação das suas necessidades, novas metas 

deverão ser estabelecidas, visando que os mesmos acompanhem efetivamente a 

proposta curricular. O trabalho de itinerância realizado pelo professor da sala de 

recursos compreende também a articulação entre ele e o professor da sala regular 

como fator essencial, pois considerando os espaços diferenciados nos quais atuam, 

à medida que os conhecimentos produzidos são trocados, aumentam as 

possibilidades de aprendizagem dos alunos. Além disso, essa interlocução permite 

ao professor da sala de recursos subsidiar o professor da sala regular a fim de que 
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se possa gradativamente ampliar a inclusão dos alunos nas atividades da classe 

regular.  

Esse contexto envolve práticas pedagógicas, estratégias de ensino, adaptação 

de atividades, postura didática etc. Dessa forma, o professor da sala regular pode 

resgatar e/ou adquirir o sentimento de competência no trabalho com esse alunado, 

rompendo com o estigma de que a responsabilidade desse serviço cabe somente ao 

professor especializado. Finalmente, o desligamento do aluno da sala de recursos 

pode ocorrer a qualquer momento ao ano letivo decorrente de três aspectos: alcance 

dos objetivos propostos, faltas excessivas e/ou injustificadas ou ainda, desistência 

da família. 

As classes integradas encontram-se nas escolas de ensino fundamental sob a 

responsabilidade do professor da Educação Especial, com habilitação na área da 

deficiência mental. Esse trabalho segue amparado na Resolução CNE/CEB nº 2 de 

11 de setembro de 2001, que institui as Diretrizes e Bases para a Educação Especial 

na Educação Básica, e prevê a criação de classes especiais, extraordinariamente e 

em caráter transitório, o atendimento a: 

 

 

• alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem, 
caracterizadas por poucos avanços em diferentes áreas de 
conhecimento, considerando um período extenso de tempo, e 
em face de investimentos adequados no ensino regular; 
• alunos que apresentem condições de comunicação e 
sinalização diferenciadas dos demais,configurando-se em 
situações que demandem ajudas e apoios intensos e 
contínuos” (p. 36). 

 

 

Além do caráter transitório, as classes integradas também devem considerar o 

compromisso com o desenvolvimento de conteúdos curriculares tendo como 

referência as aprendizagens imprescindíveis para o Ciclo I do Ensino Fundamental, 

uma vez realizadas as adaptações curriculares e a necessidade de garantir aos seus 

alunos a participação, com os demais alunos da escola, da rotina escolar. Devem 

ser compostas por, no máximo, doze alunos, considerando a faixa etária e os 

aspectos do processo de ensino e aprendizagem.  

A partir da avaliação da necessidade da inserção do aluno em classe 

integrada, a escola encaminha relatório à EOT, juntamente com documento em que 
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esteja registrada a concordância da família, assinada por ela, para tal procedimento. 

A avaliação do aluno e do trabalho a ele oferecido na classe integrada deve ser 

bimestral, em Conselho de Classe, com a participação da equipe de gestão da 

escola, da EOT e do professor, e estes devem considerar os avanços de cada aluno 

e a possibilidade de seu retorno ao ensino regular. Nesse caso, a escola deverá 

realizar um processo de reclassificação do aluno, considerando como critério a faixa 

etária do mesmo. 

 O prazo máximo de permanência na classe integrada é de três anos. Ao final 

desse período, mesmo que o aluno não tenha alcançado os objetivos propostos, 

deverá ser feita uma reavaliação do seu processo educacional com a possibilidade 

dos seguintes encaminhamentos: a reinserção no ensino regular para que se 

beneficie da convivência com outros alunos da sua faixa etária e de situações de 

aprendizagem, com adaptações curriculares e oferecimento de apoios educacionais; 

inserção do aluno em recursos/serviços da Educação Especial; encaminhamento, no 

caso do aluno ter completado quatorze anos, para instituições como: Educação de 

Jovens e adultos, Espaço Integrado, Cursos Profissionalizantes etc. 

 A abordagem descritiva dos serviços oferecidos pela Secretaria de Educação 

e Cultura às pessoas com necessidades especiais residentes em São Bernardo do 

Campo desvela alguns aspectos sobre os quais esta pesquisa se debruçou para 

uma análise, num contexto de formação sobre a temática da Educação Inclusiva que 

vem sendo amplamente discutida nesse município.  

A apresentação dessas ações pode remeter o leitor à idéia de que: como se faz 

possível o desenvolvimento de uma educação inclusiva num município que mantém 

tantos serviços especializados à parte da educação regular? Pode-se afirmar que é  

justamente a manutenção desses serviços que desvela o processo gradativo da 

inclusão e, sobretudo, o respeito àqueles que não podem ser beneficiados, pelo 

menos nesse momento de transição, pelo atendimento exclusivo na escola comum. 

A escola, e em particular, o professor, pode, ao conhecer esses procedimentos 

existentes na Educação Especial, repensar a sua prática, e num processo de 

reflexão sobre o desenvolvimento das ações apresentadas e sobre as formas como 

elas se organizam, buscar as transformações a partir das necessidades 

educacionais dos seus alunos, das suas capacidades e das possibilidades futuras 

de sua inclusão em determinado contexto social.   
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O fato é que o aluno com necessidades especiais, e mais especificamente o 

aluno com deficiência, como qualquer outro aluno, precisa desenvolver suas 

habilidades, precisa se conhecer e conhecer o mundo que o rodeia. Para que haja 

equidade realmente, há que se perceber e valorizar esse aluno na sua 

singularidade, independente do local onde está ou será atendido. 

Cabe, portanto, aos professores e demais integrantes da equipe de gestão e da 

EOT que o acompanham, descobrir quem é esse aluno, observar, investigar e 

estabelecer para ele um plano que esteja de acordo com o que ele possui ou com o 

que ele pode dar. Esse processo demanda reflexão, redimensionamento, 

ressignificação das práticas e avaliação contínua. Ensinar classes heterogêneas não 

é tarefa fácil para os professores, pois trata-se de uma mudança radical nas suas 

representações sociais e nas suposições que eles têm acerca da finalidade da 

educação. É preciso, portanto, enfrentar esses desafios, e esse enfrentamento 

pressupõe atitudes do professor e da comunidade escolar que serão analisadas a 

partir das observações feitas no cotidiano escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

86 

CAPÍTULO V 

E AGORA PROFESSOR, VAMOS FALAR DE INCLUSÃO? 

 

 

 

 

Retomando o que foi mencionado na introdução, a idéia de realizar esta 

pesquisa surgiu da minha relação com a inclusão, que apontava para alguns 

questionamentos. Há alguns anos, tais inquietações aumentaram significativamente, 

a partir dos diálogos com professoras do ensino regular das escolas municipais de 

São Bernardo do Campo, quando se intensificava o processo de inclusão nessa 

rede.  

A fala das professoras desvelava resistência, medo do desconhecido, 

sentimentos de incapacidade por não saberem ou por não se sentirem habilitadas 

para trabalhar com um alunado que, segundo suas opiniões, deveria estar numa 

escola especial. Lembro-me de algumas delas: 

 

- “Como é possível falar em inclusão, numa sala de trinta alunos ou mais?”. 

-  “Não me formei para isso!”. 

-  “Não sei o que fazer com aquele aluno, não sou especialista! Dou um papel 

‘pra’ ele rabiscar, porque tenho o resto da classe para dar conta”. 

 

Essa visão das professoras, atrelada às minhas experiências pessoais (como 

mãe de uma jovem com deficiência e como militante de movimentos em prol dos 

deficientes) e experiências profissionais, despertou em mim grandes motivações que 

me conduziram ao Programa de Mestrado, pois como pesquisadora, poderia realizar 

uma análise do processo inclusivo educacional. De acordo com Alves (1991) que 

analisa as questões da pesquisa de caráter qualitativo: 

 
 
 
 ... seja qual for a questão focalizada, exige-se que o 
pesquisador demonstre familiaridade com o estado do 
conhecimento sobre o tema que possa situar o estudo 
proposto nesse processo, indicando qual a lacuna ou 
inconsistência no conhecimento anterior que o gerou (p. 56). 
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Outro aspecto que me conduziu à realização desta pesquisa foi a participação 

no Conselho Municipal para Assuntos da Pessoa Portadora de Deficiência 

(CMAPPPD) de SBC, órgão no qual fui indicada para coordenar a Comissão de 

Inclusão, sendo responsável pelo atendimento das famílias de crianças/jovens com 

deficiência, que relatavam (não raras vezes, com muita comoção) seu 

descontentamento quanto à educação que estava sendo oferecida a esses alunos 

nas escolas.  

Como conselheira, tive (e ainda tenho) acesso às escolas “denunciadas” para 

as investigações e ações necessárias que são de competência do Conselho. Os 

encaminhamentos realizados por esse órgão, solicitando providências para os casos 

recebidos, constituir-se-iam num material de grande valor e pertinência ao tema aqui 

estudado, pois essa documentação revela o panorama conflituoso da inclusão em 

muitas escolas.  

É oportuno esclarecer, entretanto, que apesar das queixas existentes, não 

houve registro das mesmas e os casos recebidos no Conselho referem-se a alunos 

em situação de inclusão no ensino fundamental de 5ª a 8ª séries, classes que são 

da abrangência estadual. Como esta pesquisa restringe-se às escolas municipais, 

delimitando-se às séries iniciais, não foi possível utilizar esse material tão forte e 

contundente.  

Vale lembrar que a escolha de escolas municipais para o desenvolvimento 

desta pesquisa deveu-se aos procedimentos adotados por essa rede que vêm ao 

encontro dos objetivos desta investigação, entre eles, o de mostrar ações positivas e 

possibilidades no processo inclusivo, mesmo considerando todas as dificuldades e 

todos os conflitos encontrados nessas escolas. 

De qualquer forma, fica aqui o registro da necessidade de estudos, discussões 

e, sobretudo, de transformações urgentes, principalmente para os alunos que se 

encontram em situação de inclusão nas 5ªs séries, que têm sido desconsiderados 

nas suas necessidades, principalmente, se pensarmos que se a transição da 4ª para 

a 5ª série muitas vezes é um momento sofrível para alunos sem nenhuma limitação, 

o que dizer então, de alunos que apresentam necessidades especiais? Registra-se 

aqui, portanto, a sugestão de pesquisas futuras sobre essa temática.  
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5.1. Procedimentos metodológicos 

 

 

Os procedimentos realizados desvelam o caráter qualitativo da pesquisa que, 

por suas características, segundo André (1999), referem-se ao uso de técnicas 

(observação, entrevistas e análise de documentos); princípio de interação (constante 

entre o pesquisador e o pesquisado); ênfase no processo (e não no produto); 

preocupação com o significado (retrata a visão pessoal dos participantes); trabalho 

de campo (contato direto com as pessoas e situações sem a pretensão de introduzir 

modificações); descrição e indução (transcrições literais sobre as pessoas, 

depoimentos e diálogos); formulação de hipóteses, conceitos, abstrações (visando 

novas formas de entendimento da realidade). 

A pesquisa foi realizada nas escolas públicas de Ensino Fundamenta l (séries 

iniciais) do município de São Bernardo do Campo. A partir da autorização da 

Secretaria de Educação e Cultura, a Chefia da Seção de Ensino Fundamental, a 

título de colaboração, entrou em contato com a direção das quatro escolas a serem 

investigadas solicitando total apoio para esta pesquisa, haja vista, que o processo de 

inclusão educacional é uma das prioridades dessa Secretaria.  

Feitos os agendamentos, deu-se início à pesquisa através dos seguintes 

procedimentos em cada unidade escolar: a) conta to inicial com os sujeitos da 

pesquisa para explicitação dos objetivos pretendidos; b) interação e diálogo com os 

mesmos; c) observação nos diversos espaços utilizados pelos professores e pelos 

alunos; d) leitura dos documentos escolares e relatório de alguns alunos; e) 

distribuição dos questionários e f) agendamento da entrevista (em uma única 

escola). Para cada participante da pesquisa foi ressaltado o sigilo dos nomes, assim 

como, preservou-se também o nome das escolas investigadas. 

 

 

5.2. Os sujeitos da pesquisa 

 

 

Participaram desta pesquisa por intermédio de respostas a 17 questionários, de 

um total de quatro escolas, nove professores, quatro diretores e quatro famílias. Dos 

nove professores participantes deste estudo que atuam nas classes regulares e 
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possuem alunos em situação de inclusão, sete também foram observados em sala e, 

apesar de todos trazerem contribuições significativas para este estudo, apenas um 

foi selecionado para a entrevista. Esta seleção deveu-se às observações feitas 

durante suas aulas, que se traduzem na forma positiva como esse professor conduz 

as ações e no seu posicionamento diante da inclusão. 

Embora o foco da pesquisa tenha sido o professor, optou-se por investigar os 

diretores e pais e/ou responsáveis pelos alunos que se encontram em situação de 

inclusão, para a construção de um panorama geral do processo inclusivo nas 

escolas.  

Dessa forma, também responderam aos questionários quatro diretores (sendo 

que um respondeu individualmente e os outros três optaram por responder junto com 

as equipes de gestão das escolas) e ainda, quatro famílias.  

Alguns professores das salas de recursos e das salas integradas foram 

observados apenas com o objetivo de acrescentar maiores informações para a 

elaboração da análise final, portanto não houve registro de suas participações 

diretas no estudo. 

Objetivando preservar a identidade dos sujeitos da pesquisa, os professores, 

diretores, pais e alguns alunos mencionados pelos professores foram caracterizados 

com nomes fictícios. As escolas foram denominadas “A”, “B”, “C” e “D”, lembrando, 

que cada uma delas pertence a uma região diferente no município, a saber: escola 

“A” – bairro Riacho Grande; escola “B” – bairro Assunção; escola “C” – Centro e 

escola “D” – Parque Imigrantes.  

 Na seqüência são apresentados os sujeitos da pesquisa. 
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 Quadro 1: Caracterização dos sujeitos da pesquisa – Professores  

 

Professor 

 

sexo/ 

idade 

 

escola 

 

ensino médio / 

ano de conclusão 

 

nível superior/ 

ano de conclusão 

 

Especialização/ 

ano de conclusão 

 

1. Luís 

 

Mas. 

31 anos 

 

“A” 

 

Magistério 

1998 

 

Pedagogia 

2004 

 

 

2.. Solange 

 

Fem. 

29 anos 

 

“A” 

 

Magistério 

 

Pedagogia 

 

 

3. Meire 

 

Fem. 

34 anos 

 

“B” 

 Direito - 1999 

(não respondeu quanto à 

educação) 

 

 

4. Paula 

 

Fem. 

23 anos 

 

“C” 

 

Magistério 

2001 

 

Pedagogia 

2004 

 

 

5. Sílvia 

 

Fem. 

39 anos 

 

“C” 

 

Magistério 

1985 

 

Pedagogia 

1988 

 

 

6. Miriam 

 

Fem. 

28 anos 

 

“D” 

  

Pedagogia 

2001 

 

Gestão de Pessoas 

2007 

 

7. Sonia 

 

Fem. 

28 anos 

 

“D” 

  

Pedagogia 

2002 

Psicopedagogia 

Instit. e Clínica         

2007 

 

8. Vania 

 

Fem. 

26 anos 

 

“D” 

 

Magistério 

1994 

 

Pedagogia 

2004 

 

Psicpopedagogia 

2007 

 

9. Rita 

 

Fem. 

48 anos 

 

“D” 

      Letras 

(não respondeu quanto à 

formação para as séries 

iniciais) 
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Quadro 2: Caracterização dos sujeitos da pesquisa – Diretores 

 

Diretor 

 

Sexo/idade  

 

Escola 

 

Formação / Ano de conclusão 

 

Tempo como diretor 

 

Rose    

 

Fem 

54 anos 

 

“A” 

 

Pedagogia 

 

16 anos 

 

 

Jorge 

 

Masc 

46 anos 

 

 

“B” 

 

Pedagogia (1986) 

Didática (1990) 

Violência (1998) 

Mestrado em Educação (2005) 

 

 

6 anos 

 

Eunice 

 

Fem 

50 anos 

 

“C” 

 

Pedagogia 

(1978) 

 

(respondendo pela 

direção) 

 

Marli 

 

Fem 

32 anos 

 

    “D” 

 

Licenc. Plena em Ciências (1995) 

Pedagogia (1998) 

Superv. Escolar (2002) 

 

4 anos 

 

 

 

Quadro 3: Caracterização dos sujeitos da pesquisa – Famílias 26 (pais e/ou responsáveis) 

 

Sujeito 

 

Sexo/idade  

 

Escola 

 

Número de filhos  

Filho que está em situação 

de inclusão 

 

Rosa 

(mãe) 

 

Fem 

26 anos 

 

“A” 

 

1 

 

1º 

 

Alice 

(mãe) 

 

Fem 

34 

 

“A” 

 

1 

 

1º 

 

Cláudio 

(pai) 

 

Masc  

40 

 

“B” 

 

1 

 

1º 

 

Neide 

(mãe) 

 

 

Fem 

34 

 

“C” 

 

2 

 

1º 

 

                                                 
26 Não foi possível entregar questionários para famílias da escola “D”. 
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5.3. Coleta de dados 

 

 

Dois métodos foram adotados para a coleta de dados: o primeiro, ocorreu 

através de contato direto com o ambiente e com os sujeitos pesquisados. As 

informações foram anotadas e analisadas posteriormente. O registro adotado foi o 

de natureza contextual, isto é, as observações foram utilizadas para descrever a 

ação docente nas salas que possuem alunos em situação de inclusão.  

O segundo método utilizado procurou fidelidade máxima aos testemunhos, 

pois: “o recurso a esses depoimentos permite a exploração dos conhecimentos das 

pessoas, e também de suas representações, crenças, valores, opiniões, 

sentimentos, esperanças, desejos etc.” (Laville & Dione, 1999, p. 183). Como esses 

testemunhos podem ser coletados através de entrevistas e questionários, neste 

estudo foram utilizados os dois recursos. 

Foram elaborados e distribuídos três questionários diferentes: um para os 

professores, outro para os diretores e outro para os pais de alunos que se 

encontram em situação de inclusão nas escolas regulares. Dessa forma, foi possível 

uma visão ampla dos significados que se entrecruzam no processo inclusivo. Os 

questionários encontram-se anexos.   

Cabe ressaltar que 100% deles foram devolvidos, fato que denotou grande 

interesse por parte dos sujeitos pesquisados em contribuir, não somente com o 

desenvolvimento desta pesquisa, mas principalmente, com o processo inclusivo 

educacional, por sua carência de discussão e reflexão.  Os questionários foram 

realizados através de perguntas abertas para que os sujeitos da pesquisa pudessem 

exprimir seu pensamento pessoal utilizando suas próprias palavras. Os principais 

itens analisados foram: 

 

a) Número de alunos da classe e número de alunos em situação de inclusão; 

b) Conhecimento das deficiências dos alunos com vistas à prática pedagógica; 

c) Existência ou não de orientação e/ou apoio ao professor (equipe de gestão, 

equipe técnica, estagiária);  

d) Existência ou não de dificuldades, queixas e conflitos; 

e) Funcionamento do trabalho coletivo (equipes, comunidade escolar, família); 

f) Desenvolvimento das ações pela escola (discussões sobre o tema, 
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flexibilização curricular, recursos humanos, didáticos etc) e  

g) Sugestão/opinião dos educadores sobre a inclusão. 

 

  A entrevista foi estruturada na forma de um questionário, com o diferencial de 

que, neste caso, as respostas fornecidas pelo entrevistado foram gravadas em fita 

de áudio. Esse recurso foi utilizado somente para um professor através de seleção, a 

qual foi determinada por meio das observações que expressaram um significado 

maior para a análise.  

Da mesma forma que os questionários, a entrevista ocorreu com perguntas 

abertas, sem o uso de alternativas, e o entrevistado pode falar livremente. Este 

método por ser flexível, permitiu a reestruturação das questões e até a 

exemplificação das mesmas para auxiliar o entrevistado. Desse modo, outras 

questões puderam ser formuladas quando necessário. As respostas foram 

transcritas na íntegra e encontram-se anexas. 

 

 

5.4. Análise dos dados 

 

 

De acordo com Alves (1991), há que se organizar os dados através de um 

processo continuado e interativo “no qual a interpretação e o foco da observação 

irão se ajustando mutuamente” (p. 60) identificando dimensões e estabelecendo 

relações que desvendem os significados. As informações de todos os envolvidos na 

pesquisa foram analisadas para que as interpretações não ficassem restritas às 

salas de aula, considerando-se, que o processo inclusivo demanda articulações 

entre todos os participantes da comunidade escolar. 

Para a análise dos dados foram realizados os seguintes procedimentos: 

1. Leitura do material de observação, organização das respostas dos 

questionários e transcrição de fitas cassetes.  
 

2. Levantamento de aspectos dos questionários respondidos pelos 

professores 

1. Análise da ótica de cada professor. 
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3. Levantamento de aspectos dos questionários respondidos pelos 

diretores 

1. Análise das ações administrativas. 
 

4. Levantamento de aspectos dos questionários respondidos pelas famílias 

1. Análise da relação família/professor 
 

5. Levantamento de aspectos da entrevista 

1.  Análise da entrevista. 
 

6. Reflexão geral sobre as análises realizadas. 

 

 
5.4.2. Levantamento de aspectos dos questionários respondidos pelos 
professores27 
 
 

Os quadros apresentados a seguir trazem aspectos levantados dos 

questionários e as respostas de cada professor que referem-se aos seguintes 

critérios: 

§ Número de alunos em sala / números de alunos em situação de inclusão; 

§ Conhecimento da deficiência do(s) alunos; 

§ Orientação recebida; 

§ Apoio em sala de aula – estagiário (a) de inclusão; 

§ Discussão sobre a inclusão em HPTCs; 

§ Dificuldades e/ou facilidades para a realização do trabalho para alunos com 

deficiência; 

§ Percepções dos professores em relação ao desenvolvimento dos alunos; 

§ Sugestões dos professores para o processo inclusivo. 

 

Vale ressaltar que neste momento não se pretendeu realizar qualquer análise. 

O objetivo foi apresentar as respostas e fazer, quando necessário, algumas 

observações pertinentes, para melhor esclarecê-las.  
 
                                                 
27 As respostas foram transcritas procurando fidelidade máxima aos sujeitos pesquisados e os questionários 
respondidos encontram-se na íntegra nos anexos. As letras entre parênteses que seguem os nomes dos 
professores referem-se às suas respectivas escolas.  
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Quadro 4 – Número de alunos em sala / número de alunos em situação de inclusão 

Prof. 

Luís  

(A) 

Profª 

Solange 

(A) 

Profª 

Meire 

(B) 

Profª 

Paula 

(C) 

Profª 

Silvia 

(C) 

Profª 

Miriam 

(D) 

Profª 

Sonia 

(D) 

Profª 

Vânia 

(D) 

Profª 

Rita 

(D) 

26 

1 

24 

2 

27 

1 

28 

1 

27 

1 

27 

3 

25 

1 

--- 

1 

20 

2 

 

 

Conforme se pode observar, todas as salas observadas que possuem alunos 

em situação de inclusão têm número reduzido de alunos em relação às demais: 1 

sala com 20 alunos; 1 com 24; 1 com 25; 2 com 26; 3 com 27 e 1 com 28. A 

professora Vânia não respondeu o número total de alunos, entretanto, nas 

observações realizadas em sua sala, verificou-se a presença de 28 alunos.  

 

 

Quadro 5 – Conhecimento da deficiência do(s) alunos 

Prof.  Luís (A) Paralisia cerebral (cadeirante). 

Profª Solange (A) Paralisia cerebral (diagnosticado) e retardo mental (ainda 

em estudos). 

Profª Meire (B) Síndrome de Down. 

Profª  Paula (C) Motora / não fala / cognitiva, muitas vezes socialização. 

Profª Silvia (C) Autismo. 

Profª Miriam (D) Deficiente visual, Síndrome de Down e o outro em fase de 
avaliação. 

Profª Sonia (D) Paralisia cerebral. 

Profª Vânia (D) Paralisia cerebral / deficiência mental. 

Profª Rita (D) Síndrome psquiátrica e a outro está em fase de avaliação. 

 
 
 

Todos os professores são informados pela equipe de gestão da sua escola, por 

intermédio da EOT, sobre as deficiências de seus alunos. Tal aspecto considera 

esse conhecimento como essencial para o desenvolvimento da prática pedagógica, 

com vistas à adequação das atividades propostas. Entretanto, há que se ter muita 

cautela para não incorrer num processo de estigmatização desses alunos, rotulando-

os pela sua deficiência e não observando o que pode e deve ser trabalhado com ele. 
 

Quadro 6 – Orientação recebida 
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Prof.  Luís (A) Da PAP uma por bimestre 

Profª Solange (A) Da coordenadora do fundamental e do infantil, sempre que 

necessário. 

Profª Meire (B) Não recebe orientação. 

Profª  Paula (C) Uma vez por bimestre da professora da sala de recursos. 

Profª Silvia (C) Não recebe orientação. 

 
Profª Miriam (D) 

Quatro vezes ao ano, em conselhos de classe e quando há 
visitas de especialistas. 

Profª Sonia (D) Da coordenadora e da professora da sala de recursos. 

Profª Vânia (D) Nos conselhos de classe e em algumas itinerâncias de 

especialistas. 

Profª Rita (D) Não recebe orientação que vá ao encontro das suas 

expectativas. 

 

 

As respostas evidenciam diferentes procedimentos nas escolas quanto à 

orientação oferecida aos professores. Há que se observar que, dentro de uma 

mesma escola, encontram-se essas diferenças. A razão pode estar relacionada 

tanto às necessidades especiais apresentadas pelos alunos quanto às necessidades 

desveladas pelos professores. 
 

 

Quadro 7 – Apoio em sala de aula – estagiário (a) de inclusão 

Prof.  Luís (A) Possui estagiária fixa. 

Profª Solange (A) Possui estagiária fixa. 

Profª Meire (B) Não possui estagiária. 

 

Profª  Paula (C) 

Possui estagiária três vezes por semana, em média, por uma 
hora e meia/dia. 
 

 

Profª Silvia (C) 

Possui estagiária três vezes por semana, em média, por duas 
horas/dia. 
 

 
Profª Miriam (D) 

Não possui estagiária diariamente (não relatou quantas vezes 
por semana). 
 

Profª Sonia (D) Diariamente não (não relatou quantas vezes por semana). 

Profª Vânia (D) Possui estagiária duas vezes por semana. 

Profª Rita (D) Possui estagiária fixa das 13 às 16 hs. 

 

Conforme mencionado anteriormente, a contratação dos estagiários é realizada 

pela Secretaria de Educação, que atende às solicitações da equipe de gestão e da 
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EOT, após avaliação dos relatórios dessas equipes quanto à necessidade desse 

apoio nas escolas. O critério para distribuição dos estagiários de apoio à inclusão 

varia de acordo com cada escola e com o número de alunos em situação de inclusão 

que elas possuem. O que se pode observar é que, na medida em que os 

professores relatam suas dificuldades e necessidades, as escolas procuram, dentro 

das possibilidades, “repartir” esse apoio entre eles, visto que não há um estagiário 

para cada sala, por isso, há professores com estagiárias fixas e outros com 

estagiárias volantes. 

 
 

Quadro 8 – Discussão sobre a inclusão em HPTCs 

 
Prof.  Luís (A) 

Afirmou que aconteceram discussões com o grupo de professores 
com os alunos de inclusão e também com o grupo todo, 
inclusive funcionários. 
 

Profª Solange (A) Respondeu que quando necessário sim, os casos são passados 
para o grupo em geral. 
 

Profª Meire (B) De acordo com ela, não há discussão sobre inclusão. 

Profª  Paula (C) Afirmou que sim, de uma forma geral. Nunca discutem um aluno 
e a discussão é sempre aberta. 
 

 

Profª Silvia (C) 

Respondeu que em alguns momentos discutem sobre a 
reestruturação do sistema de ensino, com o objetivo de fazer 
que a escola se torne aberta às diferenças. 
 

Profª Miriam (D) Segundo ela, não há discussão sobre inclusão. 
 

Profª Sonia (D) Respondeu que são realizadas discussões através de textos e 
vídeos, propondo a reflexão sobre o assunto. 
 

Profª Vânia (D) De acordo com ela, em alguns HTPCs falaram sobre a inclusão, 
mais no sentido de sensibilização do tema. 
 

Profª Rita (D) Afirmou que nos HTPCs houve filmes de sensibilização à 
inclusão, mas nada que fosse ao encontro das suas 
expectativas. 
 

 
 

Há que se considerar que muitos assuntos são discutidos nos HTPCs. Apesar 

dos professores reconhecerem esse fator, todos demonstraram interesse de ocupar 

esse horário, com mais freqüência, como um espaço de formação e de orientação. 

 
 

Quadro 9 – Dificuldades e/ou facilidades para a realização do trabalho para alunos com deficiência 
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Prof.  Luís (A) 

Encontra muita facilidade, pois o aluno responde a todas as 
tentativas e isso o ajuda a traçar metas. 
 

 

Profª Solange (A) 

Depois de várias tentativas com sucesso ou não, está com mais 
facilidade. Segundo ela, o aluno necessita de alternativas 
previamente elaboradas, pois ele lê mas não fala. 
 

 

Profª Meire (B) 

Afirma que atualmente não, pois as necessidades que a aluna 
requer, ela já aprendeu ao longo da profissão. 
 

 

Profª  Paula (C) 

Hoje está mais tranqüila, no início tinha medo de cobranças ou 
de não saber lidar com a aluna, mas que só o tempo a ajudou. 
 

 

Profª Silvia (C) 

Uma estagiária de inclusão todos os dias facilitaria o seu 
trabalho,porque além desse aluno, tem que dar conta dos 
demais, principalmente quando o aluno está incluído numa sala 
de alfabetização. Afirma que “é difícil dar conta de tudo!” 
 

 
 

Profª Miriam (D) 

Encontra diversas dificuldades por se tratar de inclusões que 
apresentam graus e dificuldades variadas e também, por se 
tratar de uma sala com uma diversidade grande de alunos, cada 
qual com suas necessidades e, na maioria das vezes, sem 
auxílio. 
 

 

Profª Sonia (D) 

As dificuldades encontradas são no sentido de estar atenta ao 
aluno de inclusão, sem que a turma fique “excluída”. A 
facilidade para ela é a grande vontade do seu aluno aprender 
sempre vencendo os desafios. 
 

 

Profª Vânia (D) 

Teve muita dificuldade, pois o aluno passou por um problema 
emocional muito grande. 
 

 

Profª Rita (D) 

Afirma que o trabalho poderia ser mais fácil se o aluno não se 
comportasse da forma com que se comporta.  
 

 

As respostas evidenciam a influência de vários fatores que serão discutidos 

posteriormente. No entanto, vale destacar, entre eles, a especificidade de cada 

caso, que só poderá ser analisado, se considerarmos todos os aspectos que se 

entrecruzam no processo inclusivo. Portanto, apontar facilidades ou dificuldades 

requer uma análise muito mais complexa do que uma mera observação dos 

professores com os alunos que se encontram em situação de inclusão nas escolas. 
 

Quadro 10 – Percepções dos professores em relação ao desenvolvimento dos alunos 

 
Prof.  Luís (A) 

Notou grandes avanços na questão de sociabilização, 
compreensão e respostas às histórias e função social do livro, 
entre outras que vão além das certezas e entendimento. 
 

 

Profª Solange (A) 

Observou um desenvolvimento lento, com obstáculos conseqüentes 
das trocas de remédios, falta de diagnóstico etc. Mas 
considera sempre possível. 
 

 Afirmou observar um desenvolvimento excelente, pois além da 
aluna  estar 100% integrada à sala de aula, os pais contribuem 
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Profª Meire (B) bastante e há um acompanhamento com fono, psico e terapia 
ocupacional fora da escola. 
 

 

Profª  Paula (C) 

Hoje acredita que dentro das limitações da aluna, a mesma 
tenha tido seus avanços. 
 

 

Profª Silvia (C) 

 Afirma que o aluno apresentou avanços significativos, embora 
lento em sua aprendizagem. Quando entrou em sua sala não se 
comunicava. Hoje sua integração é excelente tanto com os 
colegas como os demais funcionários. 
 

 
Profª Miriam (D) 

Aponta que apesar de necessitarem de um acompanhamento mais 
individualizado e no momento isso não existir, devido à falta 
de condições, de modo geral, os alunos tiveram avanços. 
 

 

Profª Sonia (D) 

Afirma que a única dificuldade é motora, pois o aluno está 
alfabético, produz pequenos textos e em todas as áreas de 
conhecimento realiza as atividades da sala (exceto matemática, 
pois precisa do auxílio do concreto e da professora). 
 

 

Profª Vânia (D) 

Observa que o aluno precisa de um tempo maior, mas é muito 
gratificante ver sua evolução. 
 

 

 

 

Profª Rita (D) 

Relata que o desenvolvimento do aluno é visível e que quem o 
conhecia antes e o vê hoje sabe que ele cresceu, que é mais 
comunicativo, sorri muitas vezes, fala com pessoas diferentes 
sabe o nome das crianças, abraça as professoras e as crianças. 
Procura ensinar-lhe que pode abraçar e beijar com calma, que 
não precisa ser agressivo, e ele tem melhorado, às vezes 
“escapa” e depois quando é chamado à atenção, pede desculpas 
ou volta a abraçar e beijar com mais cuidado. 
 

 

Todos os professores observaram avanços em seus alunos. Essa visão 

desvela o reconhecimento de que existem possibilidades de um trabalho que traz 

resultados benéficos para os alunos que se encontram em situação de inclusão. 

Mesmo cientes de que, muitas vezes, esse desenvolvimento é “diferente” dos 

demais alunos, denotam satisfação por perceberem que, apesar das dificuldades 

encontradas, sempre há progressos. 

 

 
Quadro 11 – Sugestões dos professores para o processo inclusivo 

 
Prof.  Luís (A) 

- Capacitação de professores; 
- Acompanhamento “direto” da EOT aos professores e aos alunos. 

 

 

 

Profª Solange (A) 

- Principalmente, formação de professores; 
-Atendimento de especialistas com maior facilidade, de 
preferência com especialistas para atender menos escolas, ou 
seja, maior número destes profissionais e localizados, senão 
na escola, o mais próximo possível; 
- O trio gestor empenhado na educação inclusiva facilita, dá 
respaldo e serve como exemplo para os demais profissionais. 

 Acredita que não devemos falar em inclusão, pois é alguém de 
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Profª Meire (B) 

fora que vem e deve ser adaptado ao grupo e sim em INTEGRAÇÃO, 
alguém que fará parte do grupo. Acredita ainda ser de suma 
importância a formação do professor, pois o que lhe ajudou foi 
ter tido a experiência de ter trabalhado em uma Clínica de 
Reabilitação Infantil por 2 anos e ter assessoria direta de 
uma fono, psicóloga e terapeuta ocupacional. (grifo da professora) 

 

 

Profª  Paula (C) 

- Que o aluno tenha atendimento fora do horário da aula; 
- Horários reduzidos – dependendo da inclusão (adaptações dos 
horários); 
- Que haja sugestões de atividades práticas; 
- Estagiários mais tempo em sala de aula; 
- Trabalho em parceria com os pais. 

 

Profª Silvia (C) 

-Estagiária de inclusão diariamente; 
- Número de alunos reduzido; 
- Acompanhamento de especialistas como psicólogas, 
fonoaudiólogas. 

 
 

Profª Miriam (D) 

- Auxílio constante dentro de sala de aula (estagiária);  
- Redução o número de alunos por sala e o número de inclusões; 
- Cursos de aperfeiçoamento para os professores dentro do 
horário de trabalho. 

 

Profª Sonia (D) 

 

- Atendimentos (se necessário) por uma equipe multidisciplinar 
(previsto na LDB); 
- Incluir realmente, quando isto for possível, pois existem 
casos que os outros alunos são prejudicados. 

Profª Vânia (D) - Redução do número de alunos na sala 

Profª Rita (D) - Respeito pelas crianças especiais, que não queiram incutir, 
em suas cabeças o que não pode ser naquele momento;  
- Respeito ao professor;  
- Trabalho de inclusão com dignidade, com recursos 
diferenciados; 
- Respaldo “psicológico” para o professor que às vezes precisa 
de colo, de alguém com tempo para escutar suas frustrações, 
suas deficiências, suas queixas com a sala; 
- Pontuações que sejam pertinentes e que vão contribuir com a 
realidade e não com a teoria. 

Ao responderem sobre este aspecto, os professores demonstraram claramente 

aquilo que lhes é necessário para que, efetivamente, possam desenvolver um 

trabalho mais adequado, que atenda às peculiaridades de cada aluno que está em 

situação de inclusão.  

Nesse sentido, a opinião sobre o processo inclusivo é colocada de forma 

positiva, mesmo considerando todos os fatores que se constituem, ainda, como 

dificuldades para a realização de uma educação responsiva a todos os alunos e não 

somente, àqueles que possuem deficiência.  

A partir das respostas dos questionários e das observações do trabalho 

desenvolvido com os alunos em situação de inclusão nos diversos espaços 

escolares, pode-se estabelecer algumas considerações sobre a ótica dos 

professores quanto ao processo inclusivo escolar, conforme se demonstra a seguir. 
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5.4.2.1. Análise da ótica de cada professor  

 

 

A partir das respostas dos questionários e das observações do trabalho 

desenvolvido com os alunos em situação de inclusão nos diversos espaços 

escolares, pode-se estabelecer algumas considerações sobre a ótica dos 

professores quanto ao processo inclusivo escolar. 

 

ESCOLA “A” 

 

v Prof. Luis (questionário e observações): 

Favorável à inclusão de alunos com deficiência no ensino regular. Não vê 

dificuldades no seu trabalho, pois sente-se apoiado. À medida que vai conhecendo o 

aluno, avalia as suas possibilidades e necessidades. Demonstra interesse, procura 

respostas, é criativo, articula -se com a estagiária (fixa), com a equipe de gestão, 

com a professora da sala de recursos e com a família. Faz a inclusão do aluno com 

os colegas de sala e com os das demais salas também. Sua maior queixa é a falta 

de um apoio técnico especilizado. Retrata suas experiências com alunos em 

situação de inclusão como enriquecedoras não só para ele, mas também para todos 

os que convivem com esses alunos na comunidade escolar.   Por sua postura , por 

seus conceitos e por seus procedimentos, foi selecionado para a entrevista. 

 

v Prof. Solange (questionário e observações): 

Segundo ela, era anteriormente mais resistente à inclusão, agora mostra-se 

favorável. Recebe total apoio da equipe de gestão. É sensível, busca alternativas, 

ariticula-se com a estagiária da sala (fixa), com a professora da sala de recursos e 

também com a família. Acredita que apesar dos obstáculos, é possível incluir 

quando se realiza um trabalho coletivo, com apoio e com o oferecimento de recursos 

especializados para o aluno. Sente falta, assim como o professor Luis, de apoio da 

equipe técnica especializada para o desenvolvimento de práticas mais adequadas. 

 

 

ESCOLA “B” 
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v Prof. Meire (questionário e observações): 

É favorável à inclusão de alunos com deficiência na sala regular, desde que 

não haja um comprometimento mais acentuado. Sua aluna está totalmente 

incluída e o trabalho desenvolvido com ela é igual ao dos demais alunos. 

Somente em alguns momentos Meire realiza um trabalho mais individualizado 

com a aluna, mas fica atenta o tempo todo às suas necessidades. Tal postura 

é reflexo de experiências anteriores numa clínica de reabilitação, pois afirma 

que não recebe orientação alguma da escola e sente -se solitária por isso, 

contando apenas com o apoio da família. Afirma que sentiria mais 

dificuldades se tivesse um aluno com uma deficiência mais severa, 

justamente pela inexistência de suporte na escola. 

 

ESCOLA “C” 

 

v Prof. Paula (questionário e observações): 

No início tinha medo de não saber lidar com a inclusão de alunos com 

deficiência. Atualmente sente-se mais tranqüila. Trabalha com atividades 

diferenciadas com sua aluna, que tem um comprometimento cognitivo mais 

severo. Sente falta de mais orientações, principalmente da equipe de gestão. 

Reivindica estagiária por mais tempo e sugestão de atividades práticas, o que 

demonstra sua preocupação em atender a aluna nas suas necessidades. 

Apesar de encontrar dificuldades, mostra-se favorável à inclusão e considera 

que o aluno deve receber atendimento especializado em período contrário. 

 

v Prof. Silvia (questionário e observação): 

Mostra-se favorável à inclusão de deficientes em sala regular. É muito 

comprometida com o desenvolvimento de todos os alunos. Trabalha de forma 

tranqüila, apesar do aluno que está em situação de inclusão circular o tempo 

todo pela sala de aula, o que, segundo Silvia, não interfere nas atividades dos 

colegas que já se habituaram com esse comportamento do aluno. Quando ele 

recebe um atendimento individualizado, permanece sentado por mais tempo e 

consegue realizar as propostas que lhe são oferecidas. É muito carinhosa e 

mostra-se bastante preocupada com o futuro desse aluno que está há dois 

anos com ela. Comenta que se tivesse uma estagiária diariamente poderia se 
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dedicar mais a ele e que dessa forma, outros avanços seriam observados. 

Sente-se sem apoio e sofre com isso. Sua maior motivação é o próprio aluno. 

 

ESCOLA “D” 

 

v Prof. Miriam (questionário): 

Como não houve observação em sala, a análise foi feita a partir das respostas 

fornecidas no questionário. Mostra-se favorável à inclusão, porém sente-se 

solitária, sem apoio e sem orientação. Possui três alunos em situação de 

inclusão num total de 27 alunos, por isso ressalta diversas dificuldades. No 

entanto, consegue observar avanços nos alunos e demonstra querer 

desenvolver um trabalho mais efetivo, por isso reivindica o apoio diário de uma 

estagiária. 

 

v Prof. Sonia (questionário e observações): 

Acredita na inclusão de alunos com deficiência no ensino regular, mas desvela 

dificuldades para atender a todos os alunos. Preocupa-se em desenvolver um 

trabalho mais individualizado que o aluno requer, porém sente-se culpada por 

excluir nesses momentos os demais alunos, entre eles, alguns que 

demonstram ter grandes dificuldades de aprendizagem e, no entanto, não são 

atendidos nas suas necessidades, porque o aluno que está em situação de 

inclusão toma muito do seu tempo e ela não consegue gerenciar todos os 

problemas da sala. O apoio recebido vem somente da coordenadora 

pedagógica. Sonia menciona o cuidado que se deve ter e cita que é preciso ter 

clareza quanto ao real significado do que está estabelecido na LDB. 

 

 

v Prof. Vania (questionário e observações): 

Apesar de relatar as dificuldades que encontrou com o aluno que está em 

situação de inclusão, é bastante favorável e otimista quanto ao processo 

inclusivo. Sensibiliza-se ao falar do aluno e acredita no seu desenvolvimento. 

Está fazendo pós-graduação (Psicopedagogia) porque quer ajudar seus alunos 

e compreender melhor suas necessidades. Procura respostas para suas 

dúvidas, é interessada e trabalha de maneira muito tranqüila, mas da mesma 
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forma que a professora Sonia, acaba por “abandonar” em alguns momentos os 

demais alunos, para dar maior atenção ao aluno que se encontra em situação 

de inclusão. Busca apoio da coordenação e da família desse aluno. 

 

v Prof. Rita (questionário e diálogo informal com a pesquisadora): 

Com uma fala bastante contundente, Rita descreve as inúmeras dificuldades 

encontradas para desenvolver seu trabalho. Apesar de ter uma sala bem 

reduzida (20 alunos) se comparada às demais, possui dois alunos em situação 

de inclusão. Um deles, de acordo com ela, tem síndrome psiquiátrica. Seu 

depoimento é angustioso, pois desvela muitos conflitos. Afirma que concorda 

com a inclusão de deficientes no ensino regular, mas não acredita na inclusão 

de casos mais severos, com problemas de condutas típicas, principalmente 

porque seu aluno mostra-se agressivo com ela e com os colegas da sala, que 

por isso o evitam o tempo todo. Apesar de compreender suas necessidades, 

Rita não consegue estabelecer para ele uma rotina mais adequada. Sente-se 

desrespeitada pela equipe de gestão, que a “obriga” a ficar com o aluno 

mesmo contra a sua vontade (inclusão imposta). Fala também em desrespeito 

com o aluno que deveria (segundo ela) estar num espaço menor (classe 

integrada) com atividades direcionadas às suas necessidades especiais, onde 

ele pudesse desenvolver suas habilidades de forma mais lúdica. Mostra sua 

indignação com a inclusão quando ressalta: -“Eu não posso excluir um aluno, 

mas posso excluir dezenove!”.  

 

 

Alguns pontos merecem ser destacados, haja vista, a complexidade do 

contexto inclusivo. O fato de alguns professores terem afirmado que não sentem 

dificuldades com os alunos que se encontram em situação de inclusão pode estar 

diretamente relacionado a alguns fatores, entre eles, ao tipo de necessidade 

especial que esses alunos apresentam. Vale lembrar que todos os indivíduos são 

ricos em complexidade e possuem características singulares, portanto, com 

especificidades próprias, que precisam ser consideradas de modo particular. Não há 

como estabelecer parâmetros entre o que sentem os professores, cujos alunos 

apresentam necessidades especiais diferenciadas.  
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Para uns o trabalho pode ser considerado fácil, mesmo sem orientação e sem 

estagiário(a) de apoio, como é o caso da professora Meire da escola “B”, que tem 

uma aluna com Síndrome de Down, cujo potencial cognitivo não se diferencia dos 

demais alunos.   Para ela, não há dificuldades, pois a aluna necessita apenas de 

uma atenção mais individualizada em alguns momentos.  

Outros dois professores – Luis e Solange, ambos da escola “A” - relataram, 

entretanto, que independente das necessidades educacionais que o aluno 

apresente, há grandes possibilidades de se desenvolver com ele um trabalho eficaz.  

Há que se evidenciar aqui a estrutura escolar, a orientação freqüente, as estagiárias 

fixas e os serviços de apoio especializados presentes nessa escola.  

Já para as duas professoras da escola ”C”, Paula e Silvia, que não possuem 

estagiários todos os dias e não recebem a orientação com a mesma freqüência que 

os da escola “A”, as opiniões são contrárias. Paula não vê dificuldades, enquanto 

Silvia relata que “é impossível dar conta de tudo!” 

 À exceção da professora Sonia da escola “D” as demais, Miriam, Rita e Vania 

afirmaram sentir dificuldades na prática pedagógica com os alunos que apresentam 

necessidades educacionais especiais, independente de terem ou não uma 

deficiência, apesar de se mostrarem favoráveis à inclusão dos mesmos. 

É oportuno ressaltar, face a essas concepções dos professores, que a ação 

docente está também diretamente relacionada à sua constituição histórica, seus 

valores e conceitos individuais e à sua formação profissional. 

 Portanto, são muitas as variáveis que se entrecruzam no atendimento dos 

alunos que estão em situação de inclusão, as quais determinam o grau de 

dificuldade/facilidade que os professores retratam em sua ótica sobre a inclusão: 

diferentes necessidades que demandam ações diferenciadas; existência ou não de 

condições favoráveis para a prática pedagógica e a subjetividade do professor. 

Tais aspectos remetem às concepções de Masini (2004) ao retratar as 

necessidades no processo de inclusão quanto à responsabilidade dos que estão 

diretamente envolvidos nele para que: 

 

 

• Cada um conheça seus próprios limites, pessoais e de 
formação, e no que pode contribuir para a inclusão da 
criança com deficiência; 
• Sejam examinadas as condições e limites da escola; 
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• Sejam analisadas as formas possíveis para que a inclusão 
se realize em benefício da criança deficiente; 
• Os projetos educacionais se façam em uma dialética 
teoria/prática, em uma constante avaliação do que ocorre 
com uma criança com deficiência (p. 33). 

 
 
 

Outro ponto que se faz importante mencionar, é que apesar de todos os 

professores se colocarem favoráveis à inclusão de deficientes em suas salas, ainda 

são necessários muitos esclarecimentos sobre as propostas da inclusão, no que se 

refere aos diversos espaços a serem utilizados pelo aluno que requer atendimento 

educacional especializado (sala comum, integrada ou escola especial) e qual deve 

ser o profissional responsável por tal atendimento, considerando que existem 

divergências para os casos de alunos com deficiências mais severas, como 

mencionaram as professoras Meire da escola “B” e Rita da escola “D”. A visão 

distorcida da responsabilidade por determinado aluno se é do ensino comum ou do 

ensino especial, precisa urgentemente ser clarificada. 

Nesse contexto, vale discorrer aqui sobre a Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO), realizada em 2002, que é um documento que reconhece, nomeia 

e codifica os títulos e descreve as características das ocupações do mercado de 

trabalho brasileiro. Ao descrever os agrupamentos das profissões para os 

professores, a CBO classifica em grupos distintos os Professores de Educação 

Especial (para todas as deficiências) e os Professores do Ensino Fundamental (de 

nível médio ou superior, para as séries iniciais ou de 5ª a 8ª séries), sem ao menos 

mencionar nas descrições sumárias que estes últimos, considerando a educação 

inclusiva, podem ministrar aulas para alunos com as chamadas necessidades 

educacionais especiais. Tal fato reitera a dicotomia existente entre as duas 

modalidades de ensino, e dá margem ao acesso condicional de alguns alunos à 

classe comum lembrando os moldes da integração, além de causar estranhamento, 

pois vale lembrar que a proposta de inclusão já vem se fortalecendo desde meados 

da década de 1990.  

De qualquer forma, os professores observados neste estudo demonstraram que 

têm investigado quais os domínios de conhecimento dos seus alunos, para 

desenvolverem uma prática pedagógica mais adequada às suas necessidades e 

esse, sem dúvida, constitui-se num aspecto muito positivo, pois revela que o aluno 
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que se encontra em situação, está sendo considerado nas suas especificidades e 

não se encontra meramente ocupando um espaço na sala de aula. 

A seguir, apresentam-se as respostas dos questionários realizados com os 

diretores das escolas. Para que se possa ter uma visão das escolas investigadas, o 

quadro abaixo apresenta alguns dados que devem ser considerados na análise: 
 

Quadro 12: Caracterização das escolas -  ano de referência 2006 

 

Escola 

 

Localização 

(bairro) 

 

Número de 

alunos 

(aproximado) 

 

Número de alunos em 

situação de inclusão 

 

Sala de 

recursos 

 

Sala(s) 

integrada(s) 

 

“A” – EI28 e 

EF29 

 

Riacho Grande 

 

895 

 

7 

 

Sim 

 

Sim  

 

“B” – EI e EF 

 

Assunção 

 

1053 

 

22 

 

Sim 

 

Sim  

 

“C” - EF 

 

Centro 

 

750 

 

17 

 

Sim  

 

Sim  

 

“D” - EF 

Parque 

Imigrantes 

 

770 

 

29 

 

Sim 

 

Não  

5.4.3. Levantamento de aspectos dos questionários respondidos pelos 

diretores / trio gestor30 

 
Os quadros apresentados a seguir trazem aspectos levantados dos 

questionários e as respostas dos diretores/equipe de gestão que referem-se aos 

seguintes critérios: 

 
§ Distribuição dos professores para as salas que possuem alunos em situação 

de inclusão; 

§ Existência de trabalhos para integrar professores comuns e especialistas; 

§ Discussão sobre a inclusão nos HTPCs; 

§ Apoio aos professores; 

§ Adaptações curriculares que auxiliam o professor no desenvolvimento do seu 

                                                 
28 Educação Infantil 
29 Ensino Fundamental 
30 As respostas foram transcritas procurando fidelidade máxima aos sujeitos pesquisados e os questionários 
respondidos encontram-se na íntegra nos anexos. Com exceção da escola “B”, todos os diretores optaram por 
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trabalho; 

§ Sugestões para o processo inclusivo; 

 

Assim como no procedimento anterior, quanto ao levantamento de aspectos 

dos questionários dos professores, neste momento não se pretendeu realizar 

qualquer análise sobre o que responderam os diretores. O objetivo foi apresentar as 

respostas e fazer, quando necessário, algumas observações pertinentes, para 

melhor esclarecê-las. 
 
 
Quadro 13: Critérios de distribuição dos professores para as salas que possuem alunos em situação 

de inclusão 

 
ESCOLA “A” 

Faz uma pesquisa antes da atribuição de sala em que o 
professor faz suas opções por turmas e se deseja trabalhar com 
aluno NEE. 
 

 
ESCOLA “B” 

A escola afirma que já tem uma cultura sobre a inclusão e não 
existe necessidade de tal critério. 
 

 
ESCOLA “C” 

Observa o perfil, a disponibilidade, o envolvimento e 
compromisso para aqueles alunos que necessitam de intervenções 
específicas. 
 

 
ESCOLA “D” 

A equipe da escola (gestão) procura observar o perfil do 
professor bem como a avaliação do trabalho realizado 
anteriormente. 
 

As escolas “A”, “C” e “D” afirmaram que observam o perfil de cada professor, 

dando-lhe liberdade de escolha para trabalhar com alunos em situação de inclusão. 

Tal critério reitera a preocupação das equipes de gestão, não somente em 

possibilitar ao professor um trabalho condizente com sua vontade expressa, mas 

também, com o aluno que estará sob a mediação desse professor. Já a escola “B” 

respondeu não haver critério algum e afirma que não há necessidade, visto que 

todos os professores já têm uma cultura inclusiva.  

 
 
 

Quadro 14: Existência de trabalhos para integrar professores comuns e especialistas 
 
 
 
 

ESCOLA “A” 

Conforme afirma a equipe, o trabalho de recurso é feito em 
parceria com o professor, o aluno é observado na sala e existe 
reunião com o professor, equipe de gestão e professor de 
recursos para análise do desenvolvimento pedagógico e 
encaminhamentos necessários para a continuidade do trabalho. 
No dia-a-dia precisam intervir (acalmar professores). Os 
alunos NEE que são PC por exemplo, são mais “visíveis” suas 

                                                                                                                                                         
responder juntamente com a equipe de gestão (trio gestor) por considerarem que a inclusão é sempre discutida 
coletivamente. As escolas estão caracterizadas por letras. 
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necessidades nas inclusões. Os alunos com problemas 
comportamentais são mais difíceis de se ver como inclusão e 
algumas vezes são vistos como alunos indisciplinados. 
 

 
ESCOLA “B” 

A direção afirma que não existe esse trabalho, pois não têm 
especialistas na área, e que às vezes os professores das salas 
integradas são consultados. 
 

 
 

ESCOLA “C” 

A equipe de gestão afirma que sim. Em reuniões pedagógicas, em 
HTPC (Horário de Trabalho Coletivo) oferecem formações com 
tema específico “inclusão”. Em Conselho de ano / ciclo 
realiza-se troca de experiências / encaminhamentos onde há o 
envolvimento dos professores comuns/ especialistas / equipe 
técnica e trio gestor. 
 

 
 
 
 

ESCOLA “D” 

A equipe de gestão afirma que esse trabalho existe por meio da 
itinerância que é realizada com a professora especialista da 
sala de recursos. A reunião é feita uma vez por semana com 
acompanhamento da PAP e/ou junto com diretor e PAD, para 
discussão do trabalho com os alunos da sala. Nessas reuniões 
são discutidos pontos de observação do trabalho pela 
professora especialista, pela PAP. São encaminhadas tarefas de 
ordem pedagógica para com o aluno bem como para o professor 
refletir e realizar mudanças na prática visando sempre o 
melhor atendimento ao aluno e grupo sala. 
 

 
 
 

Com exceção da escola “B” que respondeu não ter especialistas na área, as 

outras escolas afirmaram realizar reuniões em diversos momentos nos quais 

procuram articular a equipe de gestão e professores das salas regulares com os 

demais especialistas tanto das salas de recursos, das salas integradas e das EOTs.  

 
 
 

Quadro 15: Discussão sobre a inclusão nos HTPCs  
 
 

ESCOLA “A” 

Afirmou que a discussão é feita sempre que necessário. Durante 
2004 o plano de formação para a escola foi a diversidade. 
Participaram dessa formação toda a equipe da escola. O espaço 
utilizado foi o HTPC e reuniões pedagógicas. Como houve poucas 
trocas no grupo fazem agora intervenções mais precisas 
mediante as dificuldades apresentadas. 
 

 
ESCOLA “B” 

Respondeu que com freqüência é “meio” difícil, e que o melhor 
momento é no conselho de ciclo. 
 

   
ESCOLA “C” 

Afirmou que no início do ano letivo planejam as reuniões de 
formação em inclusão. 
 

 
 

ESCOLA “D” 

Afirmou que sim, porém avaliam que é necessário retomar uma 
formação com assessoria para subsidiar tanto o trabalho da 
equipe de gestão quanto dos professores. A formação sempre é 
discutida e montada no início do ano com as próprias 
professoras junto à equipe de formação da escola (PAP, PABE e 
PAPE).   
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Conforme se pode observar, não existe nos momentos do HTPC um espaço 

específico para tratar sobre as dúvidas que os professores possuem sobre as 

questões da inclusão ou sobre as dificuldades que eles sentem com alguns alunos. 

Ao contrário, a escola “A” afirmou que as discussões são feitas a partir das 

necessidades dos professores e que nos HTPCs não havia muitas trocas; a escola 

“B” afirmou que nos HTPCs é difícil e a discussão se dá nos Conselhos de 

Ciclo/Classe, e as escolas “C” e “D” afirmaram que as reuniões ocorrem somente no 

início do ano, junto com o planejamento.  

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 16: Apoio aos professores 

 
 
 

ESCOLA “A” 

Afirmou que é o trabalho em parceria, que para atenderem a 
diversidade e é essencial garantir espaços para a troca. Isto 
ocorre nos conselhos de classes, em reuniões com professores 
que atendem alunos com NEE, estagiários de apoio à inclusão. 
No dia-a-dia os professores são atendidos pela equipe de 
gestão sempre que precisarem. Em relação às adaptações de 
materiais, a equipe de gestão viabiliza as compras. 
 

 
ESCOLA “B” 

Considerou que o processo ocorre através das experiências 
vividas por todos e que são elencados, e que se tomam as 
providências necessárias no âmbito macro e micro. 
 

   
 
 
 
 
 
 
ESCOLA “C” 

Afirmou que para respaldo há um atendimento com a Equipe de 
Orientação Técnica (quinzenalmente e semanalmente quando 
necessitam de ajuda específica). A escola também oferece 
atendimento aos pais em reuniões individuais, em alguns 
momentos acompanhados da Equipe de Orientação Técnica e em 
outros com a professora do regular e concomitantemente com a 
professora especialista e alguém do trio gestor. Realizam 
reuniões de parceria com médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, 
terapeutas ocupacionais e  com a AVAPE (Associação para 
Valorização e Promoção do Excepcional) a fim de selecionarem 
encaminhamentos que contribuem para melhor rendimento do 
aluno. Em HTPCs reúnem-se professor especialista / professor 
do regular / trio gestor para planejamento e encaminhamento a 
serem realizados quinzenalmente com o intuito de melhor 
acompanhamento do trabalho oferecido ao aluno e as 
possibilidades ainda não trabalhadas. 
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ESCOLA “D” 

Afirmou que procuram apoiar de diversas formas: conversas 
individuais e coletivas com pais, formação em HTPC, 
devolutivas através do registro de trabalho dos professores. 
Para o ano seguinte, estão planejando um grupo de estudos com 
pais, professores, Conselho de Escola e APM para avançarem nas 
discussões deste âmbito: estudos de legislação, práticas, 
ações etc. 
 

 
 
 
 

As escolas “A”, “C” e “D” afirmaram que oferecem total apoio aos professores 

de diversas formas, em diversos momentos. Já a escola “B” afirmou que o apoio 

ocorre através das experiências de todos. Tal aspecto reitera a negativa da 

professora dessa escola sobre a não existência de apoio ou orientação ao seu 

trabalho.  

 
 
 
 
 
 

Quadro 17: Adaptações curriculares que auxiliam o professor no desenvolvimento do seu trabalho 
 
ESCOLA “A” 

Respondeu que as modificações de pequeno porte são realizadas 
pelos professores e que para as modificações de grande porte, 
existe necessidade de mudanças a nível de Secretaria de 
Educação. 
 

 
ESCOLA “B” 

Afirmou que o currículo passa por uma instância maior  e o que 
a escola faz é uma adaptação dos objetivos e conteúdos. 
 

   
ESCOLA “C” 

Afirmou que contemplam a redução de conteúdos curriculares por 
acreditarem que se faz necessário neste momento. 
 

 
 

ESCOLA “D” 

Afirmou que acreditam que seja necessário realizar as 
adaptações curriculares, porém ainda não tem orientação 
oficial de “como” fazer. Sendo assim, realizam de acordo com 
seus conhecimentos, planejando objetivos específicos e 
resgatando o currículo quando a criança necessita. 

 
 
 

Todas as escolas afirmaram que as adaptações de grande porte são de 

competência da Secretaria da Educação. O que as escolas fazem é redução de 

conteúdos planejamento de objetivos específicos. 

 
 

Quadro 18: Sugestões para o processo inclusivo 
 

 
 
 

A palavra chave é parceria: família, professores, estagiários, 
EOT, comunidade. A diversidade já faz parte da escola, não 
existe sala homogênea, o tempo todo o professor precisa lidar 
com as diferenças sejam físicas, emocionais ou ritmos de 
aprendizagem. Os alunos com NEE em um primeiro momento 
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ESCOLA “A” 

necessitam serem vistos na sua diversidade e nas suas 
possibilidades para que sua participação no contexto seja 
efetivada. No período de adaptação / conhecimento o professor 
precisa de apoio (equipe de gestão, EOT, família) para que 
possa investir no pedagógico do aluno. A nível de Secretaria 
(Municipal / Estadual) uma parceria para Formação Continuada 
para os professores. Esta formação precisa ser no enfoque da 
aprendizagem e não da deficiência. A aprendizagem de qualquer 
aluno está relacionada no que oferecer e nas intervenções. 
Para os alunos com NEE é preciso instrumentalizar o professor 
nesse fazer pedagógico. Deve-se atenção especial dentro da 
formação para os alunos NEE que apresentam dificuldades 
comportamentais como é o caso dos TDAH. É possível capacitar o 
professor para aprender a lidar com esses alunos, pois do 
contrário ele é visto como aluno indisciplinado. É preciso 
entender e fazer efetivar-se o direito de todos no ensino 
regular. Também é preciso dar suporte: sala de recursos, 
estagiária de apoio à inclusão, agilidade para os atendimentos 
de saúde para que dele precise (fono, T.O. etc...). Não se faz 
educação sozinho, na palavra educação está implícito o outro. 
Por isso o professor não pode ficar sozinho, precisa de apoio 
para oferecer um planejamento que provoque aprendizagem. 

 
 

ESCOLA “B” 

- Sair do discurso teórico e ir para a prática; 
- Buscar parceiros no processo: Secretaria da Educação, pais, 
comunidade; 
- Garantir estagiários de inclusão em um número adequado; 

- Investir na formação para uma cultura inclusiva. 

   
ESCOLA “C” 

Algumas medidas contribuem com a inclusão: a escola apresentar 
flexibilização quanto aos procedimentos pedagógicos, as 
medidas avaliativas e a metodologia. 
 

 
 
 
 
 

ESCOLA “D” 

- redução do número de alunos em todas as salas (+/- 25); 
- acompanhamento de equipes multidisciplinares do 
Departamento: OP, Fono, Assist. Social, Psico, T.O., sendo 
estas com número reduzidos de escolas para acompanhamento. 
- Formação continuada e cursos para os professores e equipes / 
grupos de trabalho; 
- Grupos de formação e apoio aos pais; 
- Atualização da legislação vigente e criação de nova que 
respalde nossa prática; 
- Auxiliar de sala. 

 
 
 
Alguns pontos em comum puderam ser evidenciados nas respostas das 

administrações escolares que são favoráveis não só ao professor, mas ao processo 

inclusivo em geral e são aqui destacados: 

 
Ø Apoio ao professor (escola “A”); 

Ø Parceria / trabalho coletivo (escolas “A” e”B”); 

Ø Formação inicial e continuada (escolas “A”, “B” e “D”); 

Ø Estagiários de inclusão em número adequado (escolas “A”, “B” e “D”); 
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Ø Flexibilização dos procedimentos pedagógicos – avaliação e metodologia 

(escola “C”); 

Ø Redução do número de alunos em todas as salas: +/- 25 (escola “D”); 

Ø Acompanhamento de EOT com mais freqüência (escola “D”); 

Ø Apoio aos pais (escola “D”); 

Ø Atualização da legislação vigente que respalde as práticas pedagógicas e 

administrativas (escola “D”). 

 
 
 
 
 
 

5.4.3.1. Análise das ações administrativas 

 
 

É oportuno lembrar que as quatro escolas investigadas foram indicadas como 

algumas das que têm obtido êxito na implementação das práticas inclusivas no 

município de São Bernardo do Campo. Como de fato se comprovou, a cultura 

inclusiva se faz presente em todas elas. De acordo com o que nos aponta Santos 

(apud Alves, 2006), a cultura inclusiva deve ser entendida... 

 

 
 ... não como uma nova metodologia, mas sim em seu 
sentido mais amplo, como um paradigma educacional, um 
conjunto de princípios que vem progressivamente sendo 
defendido em documentos oficiais nacionais e internacionais 
e em experiências pedagógicas, como forma de alcance de 
relações mais igualitárias nas sociedades e como forma de 
combate às práticas excludentes (p.84). 
 
 
 

Considerando o professor como principal foco deste estudo, a análise 

apresentada a seguir remete às ações que a direção e/ou equipe de gestão realizam 

com o objetivo de dar sustentação a esse professor. Conforme já foi mencionado, o 

estabelecimento de assistência aos professores é um dos fatores fundamentais na 

construção (ou reforma) da escola que se propõe a ser inclusiva (Mittler, 2003).  

Todas as escolas nas quais a pesquisa se desenvolveu mostraram-se totalmente 

favoráveis à inclusão de alunos com deficiência nas salas regulares, no entanto, 
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ainda avaliam a Educação Especial como necessária para determinados casos.Para 

as equipes de gestão, uma educação inclusiva demanda muitas transformações, há 

que se rever os conceitos, as formas de avaliar, para poder se pensar numa escola 

que possa, de fato, atender à diversidade de todos os alunos de forma satisfatória.   

A partir das observações realizadas nestas escolas e das respostas dos 

questionários, procurou-se estabelecer uma análise de como as medidas adotadas 

pela administração escolar podem auxiliar o professor no processo inclusivo.   

 

 

 

 

v Escola “A” 

Essa escola trata a diversidade no Projeto Político Pedagógico Educacional. De 

acordo com a evolução dos alunos, são traçados alguns objetivos para o 

professor. As modificações são feitas de acordo com as reflexões e conclusões 

das reuniões entre equipe de gestão, professores especialistas e professores 

comuns. É uma escola que tem obtido, apesar das dificuldades encontradas, um 

trabalho bem-sucedido de inclusão. Considera o professor em todas as suas 

necessidades, procurando dar-lhe suporte para que possa desenvolver seu 

trabalho. Segundo a Coordenadora Pedagógica: “- Não se faz educação sozinho. 

Por isso o professor precisa de apoio para oferecer um planejamento que 

provoque aprendizagem”. A fala dos professores comprova esse acolhimento. 

Sentem-se amparados diante dos espaços abertos para a cooperação e o 

diálogo, o que lhes propicia solidariedade e criatividade. Nesse contexto de apoio 

e valorização ao professor, observa-se um trabalho com estímulos e habilidades 

para ensinar a todos os alunos, sem exceção. Palavra-chave da escola: parceria. 

 

v Escola “B” 

De acordo com a direção existe uma cultura inclusiva na escola que é 

fundamental para que se possa atender a todos os alunos. O Projeto Político 

Pedagógico Educacional é construído a partir da avaliação sistemática do ensino 

e aprendizagem. No caso dos alunos em situação de inclusão, existe uma ficha 

adaptada de rendimento escolar do aluno, a qual é repensada durante o ano e os 

objetivos vão sendo modificados de acordo com o que aluno “pode dar”. Apesar 
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da parceria com a Secretaria da Educação, com os pais e com a comunidade ter 

ser mencionada pela direção, não se observou, nas respostas e na fala da 

professora investigada, qualquer suporte ao seu trabalho, com exceção das 

trocas de experiências com a professora especialista da sala integrada. 

 

v Escola “C” 

Nesta escola, tudo é discutido pelo trio gestor (direção, assistente de direção e 

coordenação pedagógica). De acordo com essa equipe, existe um processo 

contínuo de avaliação dos alunos que se encontram em situação de inclusão e 

as professoras das classes integradas se interagem com as do ensino regular 

para lhe darem respaldo. A coordenação pedagógica ressalta que o professor 

passa por períodos muito difíceis e até sofríveis na fase de aceitação de que a 

avaliação não pode ser a mesma para todos os alunos. Há, portanto, que se 

modificar (ou acrescentar) os objetivos que se pretende alcançar com esses 

alunos. Por isso, o apoio ao professor deve ser constante. No entanto, as duas 

professoras investigadas nessa escola mostraram-se solitárias nesse processo, 

evidenciando, ainda, a necessidade de um acompanhamento mais próximo para 

a efetivação de suas práticas. 

 

v Escola “D” 

As discussões sobre a inclusão são freqüentes nessa escola onde a meta é 

abranger a diversidade de todos os alunos. O comprometimento com o ensino de 

qualidade é constante e facilmente observado na equipe de gestão, que tem 

enfrentado muitos desafios, um deles, o de compreender se o espaço onde se 

encontra o aluno com deficiência está lhe oferecendo o que, de fato, ele merece. 

A coordenação procura auxiliar as professoras nas suas dificuldades, entretanto, 

observa-se que existem contrapontos a serem revistos: de um lado, a equipe que 

desvela grande preocupação com a inclusão escolar; de outro, professoras que 

se dizem sem respaldo para o desenvolvimento de seu trabalho.  

 

 

5.4.4. Levantamento de aspectos dos questionários respondidos pelas 
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famílias31 

 
 

Os quadros apresentados a seguir trazem aspectos levantados dos 

questionários e as respostas das famílias e/ou responsáveis pelos alunos que se 

encontram em situação de inclusão e referem-se aos seguintes critérios: 

 
§ Participação nas reuniões; 

§ Avaliação do trabalho realizado pelo professor com o aluno; 

§ Acolhimento às diferenças pela escola ; 

§ Existência de trabalho de apoio às famílias; 

§ Reivindicações para melhoria do ensino oferecido. 

Neste momento não se pretendeu realizar qualquer análise sobre o que 

responderam as famílias. O objetivo, conforme os procedimentos anteriores, foi 

apresentar as respostas e fazer, quando necessário, algumas observações 

pertinentes, para melhor esclarecê-las. 

 

 
Quadro 19: Quanto à participação dos pais nas reuniões 

Família “X” / Escola “A” Afirmou que quem vai para a reunião é a tia do aluno, 
pois a mãe dele é deficiente auditiva e não sabe ler 
direito. 
 

Família “Y” – Escola “A” Respondeu que vai a todas as reuniões. 
 

Família “W” – Escola “B” Afirmou que vai, sempre que possível. 
 

Família “Z” – Escola “C” Afirmou que procura participar de todas as reuniões, 
quando não é possível, procura conversar com a 
professora. 
 

 

 

Conforme se pode observar, todas as famílias afirmaram que procuram 

participar de todas as reuniões, o que demonstra interesse e preocupação com a 

educação de seus filhos.  
 

Quadro 20: Quanto à avaliação do trabalho realizado pelo professor com o aluno 

                                                 
31 As respostas foram transcritas procurando fidelidade máxima aos sujeitos pesquisados e os questionários 
respondidos encontram-se, na íntegra, nos anexos.  
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Família “X” / Escola “A” 

Respondeu que o desenvolvimento do aluno é muito bom. 
Achavam que ele não ia se adaptar, mas consideram que 
ele está muito desenvolvido. Afirmaram que quando ele 
vai tomar banho já sabe que vai para a escola e fica 
muito feliz. 
 

 

Família “Y” – Escola “A” 

Afirmou que considera muito bom porque eles procuram 
ajudar o aluno. Eles fazem de tudo por essas crianças 
aqui na escola, que se precisar de material 
diferente, eles compram. 
 

Família “W” – Escola “B” Respondeu que considera bom. 
 
 

Família “Z” – Escola “C” Afirmou que a escola está colaborando muito no 
desenvolvimento da aluna. 
 

 

Todas as famílias afirmaram que têm observado avanços no desenvolvimento 

de seus filhos. 
Quadro 21: Quanto ao acolhimento às diferenças pela escola 

 

Família “X” / Escola “A” 

Respondeu que todos receberam o aluno com muito 
carinho, desde a direção até os funcionários, e ainda 
afirma que todos querem saber tudo sobre ele. 
 

 

Família “Y” – Escola “A” 

Respondeu que no começo as crianças estranharam o 
aluno, e com o passar do tempo, as professoras foram 
explicando que ele não andava e não falava, mas 
entendia tudo. Depois de uns três meses eles já 
estavam acostumados. As professoras e os funcionários 
sempre o trataram normalmente, como tratam as outras 
crianças.Algumas mães ainda tem preconceito (duas ou 
três) mas eu não ligo, falei para uma delas que o meu 
filho tinha o mesmo direito que o filho dela de estar 
na escola. Falei isso porque ela disse para uma outra 
mãe que não sabia o que essas crianças estavam 
fazendo aqui. Agora os alunos gostam muito do João 
ele ajudam em tudo: eles lê para ele, jogam bola pra 
ele, fazem ele participar de tudo. 
 

Família “W” – Escola “B” Respondeu que não há discriminação e que existe muito 
interesse em transmitir o ensino à aluna. 
 
 

Família “Z” – Escola “C” Afirmou que há muita atenção e carinho. 
 

 

Com exceção da família “Y” que afirmou que somente no início os outros 

alunos estranharam a presença do seu filho na escola, as demais famílias afirmaram 

que seus filhos foram bem recebidos na escola, com muito carinho e sem 

discriminação. 

 
Quadro 22: Quanto à existência de trabalho de apoio às famílias 
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Família “X” / Escola “A” 

Afirmou que quando precisam sim, mas em conjunto com 
outras famílias não tem trabalho nenhum. 
 

 

Família “Y” – Escola “A” 

Respondeu que houve uma reunião com a professora da 
sala de recursos com as mães dos alunos que usam essa 
sala, mas que não existe um trabalho de grupo com as 
famílias e que disso, eles sentem falta. 
 

Família “W” – Escola “B” Afirmou que sim. 
 

Família “Z” – Escola “C” Afirmou que sim, quando a aluna começou, tiveram 
várias conversas. 
 

 

Todas as famílias afirmaram que são atendidas quando sentem necessidade, 

porém responderam também, que não existe um trabalho freqüente de grupo para 

apoio às famílias, como espaço de diálogo e troca de experiências. 

 

 
Quadro 23: Quanto à reivindicação para melhoria do ensino oferecido 

 

Família “X” / Escola “A” 

Respondeu que não há melhor trabalho do que esse que 
está sendo feito com o aluno, e que é ótimo. O aluno 
está muito mais ativo do que quando chegou à escola e 
agradecem a Deus por tudo isso. 
 

 

Família “Y” – Escola “A” 

Afirmou que a escola é boa em tudo, que o aluno está 
bem enquadrado e tem tudo que precisa: sala de artes, 
de informática, de lego e sala de recursos. Reiterou 
que sente falta de uma reunião com as famílias que 
têm filhos com deficiência para trocar idéias ou 
dialogar. 
 

Família “W” – Escola “B” (não respondeu) 
 

Família “Z” – Escola “C” Afirmou que gostaria que a aluna continuasse nesta 
escola porque se adaptou bem e que na escola anterior 
isso não havia ocorrido. 
 

 

Com exceção da família “W” que não respondeu, as demais famílias estão 

satisfeitas com o trabalho realizado com seus filhos e consideram o espaço dentro 

da escola regular o melhor para eles. 

 

 

5.4.4.1. Análise da relação família/professor 
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A partir das respostas dos questionários e dos diálogos informais estabelecidos 

entre as famílias e a pesquisadora, pode-se afirmar que o trabalho realizado com os 

alunos em situação de inclusão nessas escolas é considerado satisfatório por todas 

as famílias investigadas. Tal fato pode ser traduzido como sinônimo de acolhimento 

pela escola, principalmente quando as famílias referem-se aos professores. 

Observou-se entre eles uma relação muito forte que supera as expectativas quanto 

ao trabalho.  O aspecto que mais se evidenciou foi o fato desses alunos 

freqüentarem uma escola regular, o que traz para as famílias investigadas a 

sensação de direitos e oportunidades iguais aos dos outros alunos, num ambiente 

em que eles não devem ser discriminados.  

Uma das famílias da escola “A” comentou que na comunidade ao redor da 

escola, seu filho é conhecido e todos brincam com ele na rua. As crianças, que o 

conhecem da escola, sabem das suas limitações (o aluno tem paralisia cerebral e é 

cadeirante), mas também conhecem o que ele é capaz de fazer e por isso, o incluem 

nas brincadeiras de forma muito natural. Essa mesma família responsabiliza o 

professor por essa atitude das outras crianças: “- Foi o Prof. Luís que ensinou para 

os outros alunos que todos nós somos diferentes, por isso meu filho convive muito 

bem com todos e é feliz!”.  

 

 

5.4.5. Levantamento de aspectos da entrevista32 

 

 

Conforme já mencionado, após as observações realizadas o Prof.Luis foi 

selecionado para a entrevista. Na seqüência são apresentados os principais 

aspectos levantados da entrevista que referem-se aos seguintes critérios: 

§ A escolha da profissão; 

§ Experiências com alunos com deficiência; 

§ Apoio da estagiária; 

§ O apoio da equipe de gestão e da equipe técnica; 

§ Dificuldades dos professores para lidar com a inclusão; 

§ Opinião/sugestão para a inclusão. 

                                                 
32 A entrevista foi transcrita sem correções, procurando fidelidade máxima ao entrevistado e encontra-se na 
íntegra em anexo. Os nomes das pessoas e das escolas são fictícios. 
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Assim como nos procedimentos anteriores, neste momento não se pretendeu 

realizar qualquer análise sobre as respostas do professor. O objetivo foi realizar, 

quando necessário, algumas observações pertinentes (que estão entre parênteses) 

para melhor esclarecê-las. 

 

1. O por quê da escolha da profissão 
É curioso porque é difícil ter homem no magistério e eu nunca imaginei que 

eu fosse dar aula, mas, é...desde pequeno eu sempre ensinei todo mundo, 

assim...eu tinha facilidade pra aprender as coisas, daí eu ensinava meus 

primos, meus irmãos... Aí meu pai falava: -“Olha, quando tiver a prova do 

CEFAM você vai prestar.” E sempre falava: -“Você vai dar aula”. ...eu 

entrei no estágio, entrei na sala e tinha um menininho lá que apanhava do 

pai, assim..., aí eu me encantei com ele e aí, eu criei um vínculo de 

afetividade com ele e ele comigo e quando terminou o estágio, foi muito 

emocionante nos últimos dias, ele chorou muito...sabe...mas no primeiro dia 

eu já falei: -“Eu vou dar aula, eu preciso dar aula.” 

 

 

(O Prof. Luis, desde o início de sua formação já tinha interiorizado que queria  e 

que precisava dar aula.) 
 

2. As primeiras experiências com alunos com deficiência. 
...tive lá no “Lago Azul” um aluno que era da sala integrada...é... ele 

tinha deficiência mental leve...que eles falam “DM” e ele...ele também 

criou um vínculo comigo. Eu nem me lembro como, mas ele gostava muito de 

mim. Eu fiquei muito preocupado, fiquei preocupadíssimo.... E ele conseguiu 

assim... se adaptar, né? Ele não teve grandes evoluções em relação à 

aprendizagem, mas ele conseguiu se adaptar à sala, que eu acho que era o 

objetivo maior. Mas nem eu dava conta disso, eu nem sabia o que tava 

fazendo com ele. Eu só sabia que a gente tinha um vínculo e que a gente 

tava querendo que ele se desse bem na minha sala e eu ia tentando adaptá-lo 

às questões que tinham na sala e... ele ficou comigo até o final do ano e 

quando me perguntaram o que era pra ser feito com ele no ano seguinte, eu 

falei que ele devia ia pra uma 1ª série (regular). Eu tive uma deficiente 

visual, que foi naquela turma que eu peguei de agosto lá no “Canto Verde”. 

Na hora em que me falaram: -“Tem uma deficiente visual na sala”, eu fiquei 

morrendo de medo, eu nunca tinha trabalhado, eu pensei: “O que é que eu vou 

fazer?” Mas o apoio que o CADV (Centro de Apoio ao Deficiente Visual) me 
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deu foi excelente. Foi uma experiência que nos deixou muito felizes em 

relação à inclusão. 

 

(Passou por algumas escolas, teve experiência no Estado e foi aceitando e 

aprendendo com os desafios que encontrou pelo caminho. Relatou emocionado as 

experiências positivas que teve com os casos de alunos com deficiência.) 

3. Rodrigo, o maior desafio. 
... na hora em que me falaram do Rodrigo, eu fiquei com certo receio. Eu 

falei assim: -“Meu Deus, é um aluno que vai pra 1ª série, ele tem paralisia 

cerebral, é cadeirante, como é que eu vou fazer essa criança evoluir?” O 

meu medo não era de adaptá-lo na sala, o meu medo maior era no final do 

ano, quando me perguntassem o que o Rodrigo evoluiu, o que é que eu ia 

falar?  Meu medo era como fazer ele evoluir... no dia em o Rodrigo veio na 

minha sala eu fiquei emocionadíssimo... Aí eu fui aprendendo, eu fui 

conhecendo o Rodrigo(...). Eu fui me apropriando de tudo o que ele 

conseguia, apesar de ter no relatório que a professora deixou no portfólio 

dele, tinha coisas que na prática só, eu ia perceber. Tive um pouco de medo 

na hora da alimentação, fui tentando...e no final do primeiro bimestre eu 

tava assim... 

 

(Sua preocupação em buscar o melhor para os seus alunos desvela o 

comprometimento que ele tem como professor. Ele ressalta a todo o momento que 

todos aprendem com a diversidade, admite que ele mesmo aprendeu muito e que a 

inclusão beneficia tanto o próprio professor e os outros alunos, quanto beneficia 

aquele que está em situação de inclusão.) 

 

 

4. O período de adaptação com Rodrigo. 
Foi o primeiro bimestre inteiro e ainda não tinha contato com a Silvana, 

que era da sala de recursos, o único apoio que eu tinha era a Mara e a 

Corina que eram a minha PAP do Fundamental e do Infantil e...não tinha 

ainda vindo ninguém observar o Rodrigo, nada. A gente só foi tentando as 

possibilidades, acerto e erro. Esse dá, esse não dá....e ele tinha pouco 

material, ele tinha assim...um material que ele trouxe do Infantil, mas era 

pouco. Eu utilizava esse material, mas eu não sentia muita eficiência, 

colocava pra riscar alguma coisa, perguntava, eu ia tendo noção da 

compreensão dele, de quando era sim, de quando era não, de quando ele 

queria, de quando ele não tava bem. Quando ele não chegava bem, eu já 
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percebia. (...) Se você me perguntar o que eu tenho do Rodrigo, eu tenho um 

Plano de Ação, eu tenho um relatório, tenho toda a documentação que mostra 

que o trabalho foi feito, mostra que eu pesquisei, que eu fui atrás, mas o 

principal pra mim, do meu trabalho com o Rodrigo, é a questão afetiva, é a 

questão de ter adaptado o Rodrigo ao Ensino Fundamental. Acho que a questão 

teórica vem agora... porque agora o Rodrigo está no Fundamental, agora ele 

tem uma noção do que é uma rotina, eu pretendo que ele evolua mais esse 

ano, agora! 

 

(A princípio, o professor propôs para o aluno um ambiente acolhedor, onde ele 

pudesse estar em todos os grupos com uma participação efetiva. Após o período de 

adaptação, com regras e rotinas estabelecidas, reconhece a possibilidade de 

desenvolver um trabalho pedagógico com o aluno.) 

 

   

5. A inclusão de Rodrigo em outros grupos. 
... eu colocava o Rodrigo num grupo de alunos que iam “dar conta” dele, eu 

colocava a Cecília num outro grupo e pegava um outro grupo com mais 

dificuldades. Eu sabia que ia intervir com aqueles de maneira pra 

alfabetizá-los, a Cecília ia fazer com aquele grupo sanasse as questões de 

texto e o Rodrigo ia estar completo ali, naquele outro grupo, porque eles 

faziam as coisas e participavam ao Rodrigo: -“Ah, Rodrigo, e se a gente 

colocasse assim...”. Mesmo o Rodrigo Sá dando a risadinha, ele só dando a 

levantadinha (com a mão) eles já falavam: - “Ah, o Rodrigo achou legal, ele 

gostou!”. Eram alunos mais maduros, que já conheciam Rodrigo... aí o 

Rodrigo participava, porque eles faziam esse gancho. E aí ficou muito legal 

o trabalho. 

 

(Apesar das dificuldades do aluno, o professor, ao realizar o trabalho em 

grupos, possibilita sua inclusão e a aproximação com os demais alunos da sala. O 

convívio diário com o aluno faz com que os colegas o conheçam e também o 

auxiliem, num processo de reciprocidade de aprendizagem.) 

 

 

6. O apoio da estagiária. 
A Cecília era uma estagiária do grupo, não uma estagiária do Rodrigo... mas 

ela ficava muito preocupada com o Rodrigo, ela achava que tinha que estar 

ali o tempo todo com o Rodrigo (...). Ela tentava garantir o quê? Que 
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naqueles momentos em que eu estava dando atividade que é da lousa, que é 

mais sistematizada e o Rodrigo não ia copiar, aí ela tentava garantir os 

outros recursos. Eu nem precisava falar nada, ela já estava tão assim... eu 

olhava, ela já estava lá com ele, eu via que era alguma coisa pertinente ao 

que eu estava fazendo, e que o Rodrigo não estava saindo...(fora das 

atividades da sala) 

 

(Seu trabalho com a estagiária mostra que ele não faz dela um apoio só para o 

aluno e sim, para a classe toda, dessa forma, o aluno não é discriminado, pois todos, 

em determinados momentos, contam com a ajuda dela também.) 

 

 

7. As contribuições de Rodrigo para outros alunos.  
...a gente pensou no Rodrigo nesse agrupamento, eu pensei: “Eu preciso 

colocar alguém que escreva, pro Rodrigo ter interesse pela escrita, eu já 

queria que ele tivesse interesse, que ele já pegasse no lápis”.  Então eu 

coloquei o André, que era um dos alunos muito perfeitos em relação à 

escrita e aí eu fiquei muito feliz. Porque o André mudou, que ele era um 

aluno bem “agitadinho”, ele começou a ficar muito preocupado com o Rodrigo, 

muito mais calmo. Então foi ao contrário: o Rodrigo não se interessava pela 

escrita ainda, mas ele conseguiu fazer com que o André mudasse e não o 

André fazer com que o Rodrigo mudasse. (...)o Rodrigo trouxe contribuições 

para os outros alunos, muitas contribuições!  A mãe do André veio falar 

comigo: -“Ai, o André fala do Rodrigo, mas ele fala tanto...” 

 

(Isso reitera que a inclusão traz benefícios para todos os alunos e não somente 

aos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais.) 

 

8. O apoio da equipe de gestão. 
Eu tive em relação à Mara, em relação à Corina, em relação à Rose, que é o 

trio gestor aqui da escola. Tudo o que eu precisava, as dúvidas...o que 

elas não sabiam, elas falavam: -“Vamos pensar, vamos fazer alguma coisa! 

Mas tem que fazer assim, Luis.” Então assim...sanar minhas dúvidas ou então 

pensar junto comigo, esse foi o apoio que eu tive. 

 

(Mostra-se muito satisfeito com a equipe de gestão (apesar de ter respondido 

no questionário que recebe somente uma orientação por bimestre da PAP) e em 

contrapartida, enfatiza sua frustração pela falta de uma orientação técnica mais 
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específica.) 

9. O sentimento em relação à falta de um apoio técnico. 
Em relação ao apoio extra-escolar (EOT), assim como eu tive no caso do 

CADV, esse apoio foi praticamente nulo! Esse eu não tive, por quê? Não sei 

se por conta de que o trabalho tava dando certo, eu acho que não vieram, 

mas eu queria. Eu sentia falta: -“Vem alguém aqui observar, trocar idéias”. 

(...) não veio fono, não veio psicóloga, não veio ninguém. Eu sabia que eu 

tava acertando, porque eu ia pela questão emocional, eu via que o Rodrigo 

estava feliz. Ele tava feliz e tava evoluindo, a gente percebia que no 

começo do ano ele não fazia isso, agora ele faz. Então eu sabia que eu tava 

acertando por conta desses resultados, mas não porque alguém vinha me 

falar... eu acho que é obrigação delas (das especialistas da EOT) e elas 

têm que chegar no professor e falar: -“Eu vou observar o Rodrigo hoje”. Eu 

quero isso! Tem professor que não quer na sala, eu quero, quero que vá lá e 

fale: -“Olha, mas por que é que nesse momento você faz isso com o Rodrigo? 

Será que não é mais legal assim? Você já tentou fazer assim?”. Porque a 

minha falta com o Rodrigo agora é essa, a questão técnica. Eu vou atrás, eu 

pesquiso, mas e a rede? E esse apoio que eu deveria ter?  

 

(Pode-se observar claramente que o professor Luis, apesar de ser respaldado 

freqüentemente pela equipe de gestão, mostra-se indignado com a falta de um apoio 

mais especializado). O professor ressalta: 

 

 

...eu acho que é obrigação delas (das especialistas da EOT) 
e elas têm que chegar no professor e falar: -‘Eu vou observar 
o Rodrigo hoje’. Eu quero isso! Tem professor que não quer 
na sala, eu quero, quero que vá lá e fale: -‘Olha, mas por que 
é que nesse momento você faz isso com o Rodrigo? Será 
que não é mais legal assim? Você já tentou fazer assim? 
(parênteses meus) 

 

 

Tal aspecto remete às observações de Nóvoa (1992):  

 
O diálogo entre os professores é fundamental para 
consolidar troca de saberes emergentes da prática 
profissional. Mas a criação de redes coletivas de trabalhos 
constitui, também, um fator decisivo de socialização 
profissional e de afirmação de valores próprios da profissão 
docente. O desenvolvimento de uma nova cultura 
profissional dos professores passa pela produção de 
saberes e de valores que dêem corpo a um exercício 
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autônomo da profissão docente” (p. 26). 
10.  O interesse em ajudar Rodrigo. 

...cada vez que eu ia fazer um relatório do Rodrigo, eu entrava em alguns 

sites, eu comprava livros sobre isso, aí eu lia, eu via outras 

experiências. Aí eu falava: -“Cecília, eu li tal coisa...vamos tentar fazer 

isso com o Rodrigo?”. Então a gente ia tentando em cima das coisas que eu 

via, que ela ouvia. Ela também foi uma pessoa que foi atrás das coisas, 

muito atrás das coisas! 

 

(Todos aprendem com a inclusão, mas é preciso ter compromisso com a 

aprendizagem de todos os alunos.) 

 

 

11.  A opinião em relação aos outros professores que sentem dificuldades para 

lidar com a inclusão. 
Eu acho que é uma questão de formação...a partir do momento que eu me 

formei, que eu decidi que ia trabalhar dando aula, eu gosto muito de dar 

aula. Eu vou atrás de coisas pra qualquer aluno, não precisa ser um 

cadeirante, um deficiente, eu vou atrás de coisas pro meu melhor aluno, 

porque eu também não quero que ele fique parado. Eu tenho que ter esse 

comprometimento de ir atrás e é uma questão de formação. Vai dar muito 

trabalho? Vai...não é só aceitar, aceitar, todo mundo aceita, é você 

aceitar estar preparado pra não ter apoio. Ela (a pessoa) vai ter que estar 

consciente de que ela vai ter que ir atrás. (...) tem gente que não dá 

certo, é por conta disso. Porque ou a pessoa não aceita isso e ela não quer 

ir atrás ou ela não aceita essa inclusão de “imagem” e ela vai atrás. Eu 

vou atrás, eu vou atrás e brigo, pergunto... 

 

(Quando questionado sobre o por quê de sua facilidade em trabalhar com a 

inclusão, se comparado à fala de muitos professores que se mostram resistentes, 

sem motivação, ele afirma que essa “é uma questão de formação”.) 

 Novamente podemos trazer as concepções de Nóvoa (1992) que se refere ao 

desenvolvimento profissional dos professores, que são estimulados em sua 

formação a serem professores reflexivos para assumirem a responsabilidade por seu 

próprio desenvolvimento atuando como... 

 

 
 ...protagonistas na implementação das políticas educativas. 
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(...). As situações que os professores são obrigados a 
enfrentar (e a resolver) apresentam características únicas, 
exigindo portanto respostas únicas: o profissional 
competente possui capacidades de autodesenvolvimento 
reflexivo (p. 27, grifos do autor). 

 

 

12. Comentário sobre a falsa inclusão. 
...eu nunca vou aceitar uma inclusão...é...de “imagem”! 'Pras pessoas verem 

o Rodrigo lá dentro, e eu trancar a minha porta e o Rodrigo ficar lá as 

quatro horas, cinco horas que seja, sem ter o mínimo de interação com a 

atividade ou com a turma. E tem gente que aceita a inclusão dessa forma: -

“Ah, deixa ele aí, quietinho, na dele, ele tá lá, nem ele me dá trabalho, 

nem eu dou pra ele”. Eu nunca ia aceitar isso! 

 

(Critica a inclusão “de imagem”, que ele denomina como aquela que 

desconsidera o aluno que se encontra em situação de inclusão na sala, e aponta 

três fatores para uma inclusão de sucesso: boa vontade de toda a comunidade 

escolar, respaldo ao professor e troca de experiências através de reuniões e 

discussões que envolvam não só a escola, mas as famílias também, com as quais 

ele estabelece grande interação para troca de idéias.) 

 

13. O que é preciso para que a inclusão ocorra, de fato. 
1º ponto: boa vontade, não é nem aceitar a inclusão. É a equipe escolar 

pensar “nós vamos ter que fazer de tudo por esse aluno, então vamos fazer 

por ele, seja ele cadeirante ou não.” E nessa escola tem de tudo, por isso 

é que eu não saio daqui. Moro aqui em São Bernardo, já pensei em mudar, mas 

não mudo! A escola tem muito boa vontade, não é só cadeirante, não é só o 

deficiente visual, qualquer aluno que entrar aqui, que apresente uma 

dificuldade qualquer, a equipe toda se mobiliza! As respostas, elas não 

têm, mas elas vão atrás junto com a gente. As PAPs, a diretora... 
Você tem que ter respaldo dentro da escola, respaldo fora da escola, acho 

que tem que ter todo o respaldo da EOT, independente de estar dando certo, 

como eu falei, tem que ter esse respaldo e...além da boa vontade e do 

respaldo, o professor tem que ter a saga de ir atrás mesmo, de pesquisar, 

de não só aceitar o aluno, mas investigar o seu trabalho, aprender com 

aquele trabalho. Eu aprendi muito com o Rodrigo, muito, muito, muito. 
O espaço físico que tem que estar adaptado, as questões de rotina que a 

escola tem que se dispor a adaptar o que for pra mudar, o professor tem que 

ter essa visão de mudar a rotina, então a questão...todos os recursos que 
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você imaginar têm que ter, independente de usar ou não. Recursos todos, 

materiais, físicos, têm que ter. Mas eu acho que o principal pra mim é a 

boa vontade, é você ter comprometimento com o seu trabalho... , ter 

discussões em cima desses alunos e das experiências das salas, eu acho que 

essas discussões são muito boas. A escola tem que estar aberta pra discutir 

tudo. A gente tá falando dos que têm deficiência, mas a gente tá se 

preparando pra atender bem todo mundo aqui, mesmo os que não têm 

deficiência, a gente quer atender da melhor maneira possível! 

 

(É de fato, um professor responsável, comprometido. Isso é reiterado nas suas 

palavras, quando aponta: -“A escola tem que estar aberta para discutir tudo”.) 

 

 

5.4.5.1. Análise da entrevista 

 

  
Não resta dúvidas de que a reflexão é fator determinante para o professor que 

deseja que a inclusão ocorra realmente. É a sua formação atrelada à construção de 

sua identidade ao longo de sua história de vida, que vai delinear sua atuação 

pedagógica e a maneira como ele vai enfrentar os desafios e as diversidades. No 

entanto, esse processo não é (e nem pode ser) solitário.  É por meio da interação 

que se encontram respostas (ou estratégias) para a resolução de problemas. 

A postura desse professor, seus conceitos sobre a inclusão, sua atuação 

pedagógica e seu comprometimento são, de fato, merecedores das referências 

positivas que lhe são atribuídas pela escola e pelas famílias de todos os seus 

alunos. É ativo, é criativo, é participante e, sobretudo, faz cobranças visando o 

desenvolvimento de um trabalho com qualidade para todos os alunos, reiterando o 

princípio maior da inclusão, que não se refere somente aos alunos com deficiência, 

mas a toda a diversidade existente na sala de aula, ao procurar contemplar as 

necessidades de cada aluno: “Eu vou atrás de coisas ‘prá’ qualquer aluno, não 

precisa ser um cadeirante, um deficiente, eu vou atrás de coisas ‘pro’ meu melhor 

aluno porque eu também não quero que ele fique parado. Eu tenho que ter esse 

comprometimento de ir atrás”.  De fato, até o melhor aluno tem as suas 

necessidades...  
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Pode-se finalizar estas considerações ressaltando a importância que o 

professor possui no processo de construção de culturas inclusivas. Ele pode ajudar a 

influenciar e difundir valores inclusivos em todo o contexto escolar, na medida em 

que participa coletivamente suas experiências, por isso, há que se valorizar suas 

ações e prover para ele todas as condições que lhe possibilitem desenvolver sua 

prática pedagógica com dinamismo e responsabilidade. 

 

 

5.4.6. Reflexão geral sobre as análises realizadas 

 

 

A partir dos aspectos levantados e das considerações ressaltadas foram 

realizadas as análises respectivas. Objetivando uma reflexão sobre todos os dados 

coletados, podemos retomá-los com base na bibliografia consultada para esta 

pesquisa. É oportuno reiterar que as análises foram direcionadas para o professor, 

nesse sentido, buscaram a articulação das ações existentes no sistema escolar que 

ele considera relevantes para o desenvolvimento do seu trabalho no contexto 

inclusivo.  

A inclusão é fato, é realidade que vem acontecendo nas escolas (não podemos, 

todavia, ter uma visão ingênua de que ela já aconteceu) e há, portanto, que se 

aprender com ela de forma crítica e dinâmica, para que ela “não se configure apenas 

em retomada de antigas propostas não realizadas na sua totalidade” (Prieto, 2006, 

p. 42).  

Todas as escolas e todos os professores investigados mostraram-se favoráveis 

à inclusão de alunos com deficiência nas classes do ensino regular, e apesar de 

alguns desvelarem mais dificuldades do que outros, a inclusão já não parece tão 

“assustadora” ou tão “ameaçadora” como antes. Um dos pressupostos para essa 

afirmação pode estar apoiado na reestruturação do Programa de Inclusão do 

município de São Bernardo do Campo, que em 2004 estabeleceu a escola regular 

como porta de entrada para todos os alunos. A partir de então, gradativamente, 

alunos que eram anteriormente encaminhados para o Setor de Diagnóstico com 

destino às escolas da Educação Especial, passaram a ser matriculados no ensino 

regular, para posterior avaliação de suas necessidades especiais ou não.  
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Com a chegada contínua de alunos com deficiência nas classes comuns, o 

discurso inclusivo se propagou nas escolas e o professor, nesse contexto, precisou 

aprender a rever os seus conceitos para libertar-se da angústia e do medo do 

desconhecido. A esses sentimentos podemos acrescentar a necessidade da 

compreensão da luta pela garantia de direitos e da igualdade de oportunidades 

orquestrada nacional e internacionalmente. Nesse sentido, vale ressaltar as 

concepções de Mazzotta (2006 b): 

 

 

A ninguém é lícito, pois, ignorar sua responsabilidade por sua 
própria inclusão e dos demais nos mais variados espaços 
sociais. Mesmo porque, o respeito a si e ao outro se revela 
nas atitudes e ações manifestadas direta e indiretamente nas 
relações humanas privadas ou públicas pondo sem causa 
sempre a obrigação de responder pelo que diz ou faz, isto é, 
a sua responsabilidade em quaisquer situações da vida 
social (p. 1) 

 

 

A seguir evidenciam-se os eixos que emergiram das análises: 

• A redução do número de alunos nas salas que possuem alunos em situação 

de inclusão é um dos fatores imprescindíveis para que o professor possa 

desenvolver um trabalho com mais qualidade. Tal procedimento foi observado nas 

salas dos nove professores investigados, confirmando o que dispõe a Resolução 

SEC nº 34/2004 sobre parâmetros de número de alunos nas classes da Rede 

Municipal em seu Art. 1º que define os seguintes critérios para o ensino 

fundamental, conforme indicações no Caderno de Educação Municipal – Validação 

(2006, p. 62-63): 

 

Classificação etária                     número de alunos por classe 
    1º ano do ciclo I                                              32 

 2º ano do ciclo I                                              32 
 1º ano do ciclo II                                             35 
 2º ano do ciclo II                                             35 
 
 

Essa mesma Resolução no Art. 2º estabelece que: “para haver redução do 

número de alunos por motivo de inclusão de aluno com deficiência, é necessária a 

análise da Equipe Escolar, da Equipe de Orientação técnica e da Chefia Imediata” 
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(p. 63). Conforme se pode observar no item 5.5.2.1. desta pesquisa, o maior número 

observado nas salas foi de 28 alunos. 

 

• O suporte ao professor feito pela equipe de gestão também é fundamental 

para a ação docente. Sem este, ele se sente desmotivado e solitário. Esse aspecto 

foi também bastante evidenciado pelos professores, reiterando o que nos aponta 

Masini (2004) sobre a importância do apoio ao professor, como uma das condições 

para que a inclusão ocorra.  

 

• As famílias, nesse contexto, embora tenham sido destacadas por poucos 

professores, representam um subsídio igualmente indispensável no oferecimento de 

informações para o trabalho pedagógico, pois ao se sentirem acolhidas quando 

dividem a responsabilidade da educação de seus filhos, permitem diferentes formas 

de atuação, desvelando suas expectativas e possibilidades de trabalho.  

 

• As equipes de Orientação Técnica (EOTs) são itinerantes e suas visitas às 

escolas restringem-se às equipes de gestão e aos professores das salas de recursos 

que fazem as articulações com os professores das salas comuns. Na opinião dos 

professores, sem exceção, as EOTs, por serem constituídas de especialistas, 

deveriam auxiliá-los mais diretamente. 

Tal procedimento está estabelecido no Caderno de Educação Municipal – 

Validação (2006), como uma das prioridades das EOTs, conforme já visto 

anteriormente, mas que é oportuno ser citado novamente: “Acompanhar e oferecer 

suporte técnico às equipes de gestão, professores e estagiários de apoio à inclusão, 

quanto ao trabalho a ser desenvolvido com os alunos” (grifo meu, p. 9). 

Esse aspecto vem ao encontro de um dos dez elementos citados por Shaffner e 

Buswell (1999) quanto ao desenvolvimento de redes de apoio: “as equipes de apoio 

devem atender tanto aos professores quanto aos alunos que precisem de estímulo e 

assistência e podem assumir várias configurações” (p. 74-6). Em consonância com 

esse procedimento, Stainback e Stainback (1999) ressaltam o trabalho em equipe 

que “envolve indivíduos de várias especialidades trabalhando juntos para planejar e 

implementar programas para diferentes alunos em ambientes integrados” (p. 22)  
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• O estagiário de apoio à inclusão é outro fator relevante, pois possibilita ao 

professor e aos alunos um atendimento mais individualizado em determinados 

momentos, além de mais qualitativo para todos os alunos e não somente para os 

que se encontram em situação de inclusão. Isto pode ser observado nas salas que 

possuem estagiárias fixas (a do Prof. Luis e a da Prof. Solange, ambos da Escola 

“A”). Nas demais salas, em que os estagiários são volantes, dependendo da 

necessidade do aluno que está em situação de inclusão, ou este fica excluído, ou 

então, se a professora estiver com esse aluno, os demais ficam excluídos. A Prof. 

Sonia da escola “A” relata suas dificuldades e afirma não ter estagiária diariamente: - 

“As dificuldades encontradas são no sentido de estar atenta ao aluno de inclusão, 

sem que a turma fique ”excluída”. Outra professora que afirma sentir mais 

dificuldades com o trabalho e que não tem estagiária todos os dias é a Prof. Silvia da 

escola “C”. Segundo ela: -“Estagiária de inclusão todos os dias facilitaria o trabalho 

do professor que além deste aluno, tem que dar conta dos demais, principalmente 

quando o aluno está incluído na sala de alfabetização. É difícil dar conta de tudo! 

O número de estagiários de apoio à inclusão está sendo ampliado 

gradativamente para atender a demanda nas escolas. Apesar de todas as escolas 

investigadas possuírem estagiários, esse número parece ser insuficiente. 

 

• Na opinião dos professores, a reflexão e a discussão sobre os alunos que se 

encontram em situação de inclusão precisam ser mais freqüentes nas escolas entre 

todos os sujeitos envolvidos (equipes de gestão, professores comuns e 

especialistas, membros das EOTs  e estagiárias de inclusão). Nesse aspecto o 

HTPC poderia, de forma mais sistematizada, constituir-se num espaço formativo, 

onde todos pudessem esclarecer suas dúvidas, trocar experiências, participar de 

palestras etc (formação continuada). 

É importante frisar que a prática pedagógica se constrói, além da relação com 

os seus valores pessoais, por meio da relação de trocas com o outro, num processo 

de reflexão contínua. E é aí que o professor se apropria de novas estratégias para o 

enfrentamento dos problemas e desafios que se apresentam e têm como resultado a 

melhoria dos procedimentos.  

Dessa forma, podemos remeter às considerações de Pimenta (1999), que 

discorre sobre a importância da prática reflexiva e da formação continuada no 

próprio local de trabalho dos professores: 
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A formação de professores na tendência reflexiva se 
configura como uma política de valorização do 
desenvolvimento pessoal-profissional dos professores e das 
instituições escolares, uma vez que supõe condições de 
trabalho propiciadoras da formação contínua dos 
professores, no local de trabalho, em redes de autoformação, 
e em parceria com outras instituições de formação (p.31,) 

 

 

• O oferecimento de recursos especializados em horários diferenciados para os 

alunos que apresentem essas necessidades, também foi bastante evidenciado pelos 

professores como forma de apoio ao trabalho que eles desenvolvem em sala com 

esses alunos. A Lei de Diretrizes e Bases – LDB 9.394/9696 prevê em seu Art. 58 o 

oferecimento desses serviços. Vale mencionar também as normatizações presentes 

na Resolução nº 2/2001 – Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica, nas quais se fundamentam os critérios adotados pela Secretaria 

de Educação de São Bernardo do Campo, que asseguram: 

 

 
IV - serviços de apoio pedagógico especializado, realizado, 
nas classes comuns, mediante: 
a) atuação colaborativa de professor especializado em 
educação especial; 
b) atuação de professores-intérpretes das linguagens e 
códigos aplicáveis; 
c) atuação de professores e outros profissionais itinerantes 
intra e interinstitucionalmente; 
d) disponibilização de outros apoios necessários à 
aprendizagem, à locomoção e à comunicação. 
V - serviços de apoio pedagógico especializado em salas de 
recursos, nas quais o professor especializado em educação 
especial realize a complementação ou suplementação 
curricular, utilizando procedimentos, equipamentos e 
materiais específicos. 
 

 
Este, a meu ver, constitui-se num dos principais eixos do processo inclusivo 

sobre o qual devemos nos debruçar se quisermos que a diversidade dos alunos 

seja, de fato, contemplada com uma educação que atenda as suas necessidades, 

pois a inclusão, conforme foi ressaltada por vários autores no decorrer da pesquisa, 

não pode consistir apenas na permanência dos alunos com deficiência no ensino 

regular. É oportuno reiterar aqui o que Mazzotta (1982) evidencia: “são as 

necessidades educacionais individuais, globalmente consideradas, confrontadas 

com os serviços educacionais existentes na comunidade, que devem subsidiar a 
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definição da via para a educação de qualquer pessoa” (p. 18). Isto implica em avaliar 

as necessidades de cada aluno, e a partir delas, disponibilizar, quando necessário, 

serviços que promovam o desenvolvimento das suas potencialidades, pois esse 

deve ser o principal mote da inclusão: fazer com que cada educando possa se sentir 

incluído na escola através da sua plena participação em tudo o que ela pode (e 

deve) oferecer. 

O diagrama a seguir demonstra a ótica dos professores quanto à execução de 

um trabalho inclusivo com qualidade: 

 

 
 

                                                                      
 
 
 

 
 
 

Professor  
 
 
 

Aluno 
 
 
 

  

 
             
 
Fig. 2 Aspectos levantados como apoio ao professor que possui alunos em situação de inclusão. 
 
 
 

 

Finalizando a análise pode-se considerar que as escolas investigadas têm 

procurado atender e solucionar, na medida do possível, os problemas que se 

apresentam no cotidiano escolar. Muitos conflitos ainda permeiam esse cenário, 

entretanto, espera-se que a construção da prática inclusiva produza uma educação 

consciente para todos na busca coletiva de superação das barreiras. Não nos 

esqueçamos, porém, de que embora muitos caminhos já tenham sido trilhados de 

forma significativa quanto à universalização do acesso à escola básica, ainda há 

muito que se fazer com relação à permanência nela.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de analisar a ótica dos professores 

das salas comuns no ensino regular que possuem alunos em situação de inclusão, 

mais especificamente, alunos com deficiência que apresentam necessidades 

educacionais especiais. 

 

Ao trazer para a discussão o histórico (ainda que breve) da educação das 

pessoas com deficiência procurou-se estabelecer uma relação dos avanços 

adquiridos por aquela população historicamente excluída da escola e da sociedade, 

com a que ainda hoje luta para ver seus direitos assegurados, de forma a 

participarem com igualdade de oportunidades em todos os espaços sociais. 

 

Com o percurso da Educação Especial no Brasil, refletindo as ações de países 

como os Estados Unidos e a Europa, buscou-se o registro dos importantes 

movimentos e iniciativas que antecederam o atual contexto inclusivo. Ignorar tais 

ações seria desmerecer todo o processo histórico da Educação Especial que 

permeou o conjunto de mudanças dos conceitos existentes acerca das pessoas com 

deficiência e que contribuiu significativamente para a intensificação de movimentos 

sociais e políticos, numa perspectiva de respaldo legal por meio da interlocução de 

documentos nacionais e internacionais associados a uma ideologia favorável aos 

direitos humanos e à superação de barreiras para a inclusão de diferentes minorias. 

 

Na abordagem da Educação Inclusiva, os vieses empregados mostraram a 

convergência sobre o fato de que a inclusão é realmente necessária, contudo 

procuraram ressaltar também, a preocupação de muitos educadores com a forma  

como ela vem sendo concretizada. Nesse contexto, foram apontados alguns 

desdobramentos: a mera inserção de alunos com deficiência nas salas comuns do 

ensino regular; os discursos inclusivos que se contrapõem à realidade educacional 

brasileira; as políticas educacionais que determinam transformações inseridas num 

cenário de falta de recursos humanos e materiais e as ações necessárias para a 
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efetivação de uma educação que atenda, efetivamente, à diversidade de todos os 

alunos. 

 

Em meio a esse panorama de inovações e desafios, a pesquisa focalizou o 

professor das classes comuns, evidenciando a relevância do seu papel no contexto 

inclusivo, e seus receios diante da responsabilidade que lhe foi atribuída pela 

educação de alunos que apresentam necessidades especiais sem a devida 

modificação na estrutura escolar. 

 

Contrapondo-se à idéia de que esse professor deve ser especialista em todos 

os alunos, como apregoam os defensores da inclusão incondicional, a pesquisa 

buscou ressaltar a importância do oferecimento de recursos especializados que 

possam dar sustentação à prática docente inclusiva, considerando, principalmente, 

que sejam assegurados os direitos dos alunos que apresentem a necessidade desse 

atendimento especializado.  

 

A pesquisa desenvolveu-se nas escolas da rede pública do Ensino 

Fundamental (séries iniciais) de São Bernardo do Campo, justamente pela política 

educacional adotada por esse município, que reitera a manutenção dos serviços 

especializados, numa atitude que desvela responsabilidade e respeito aos alunos 

que deles necessitem, estando, portanto, em consonância com os objetivos deste 

estudo.  

 

A opção de se realizar a pesquisa em escolas indicadas como bem-sucedidas 

foi proposital. A intenção foi apresentar exemplos positivos, mesmo entendendo que 

isso não garante a generalização para o ensino, mas ao menos, espera-se que 

contribuam para a reflexão daqueles que porventura, ao se apropriarem deste 

estudo, estejam cientes de que as possibilidades existem sim, basta que para isso, 

todos tenhamos um comprometimento com um novo fazer pedagógico, que 

ressignifiquemos as nossas práticas, que ajudemos a transformar a escola que aí 

está e, sobretudo, que construamos um modelo de educação inclusiva pautando-nos 

no respeito às bases históricas, legais e políticas inerentes às pessoas com 

deficiência.  
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Embora muitas dessas ações transformadoras dependam de um conjunto de 

ações em nível de sistema de ensino, acredita-se que o apontamento da 

necessidade dessas mudanças deve ser persistente e incansável.   

 

Objetivando realizar uma análise que pudesse expressar os aspectos 

levantados de forma ampla e fiel, considerou-se necessário investigar também os 

demais sujeitos da comunidade escolar, como os diretores das escolas e as famílias 

de alguns dos alunos observados. A ação dos professores das salas integradas e 

das salas de recursos serviu como instrumento contribuidor na elaboração das 

análises, porém, a participação direta desses profissionais não foi registrada na 

pesquisa, considerando que a ênfase foi dada aos professores das salas comuns. 

 

A hipótese inicial deste estudo era a de que os professores do ensino regular 

sentiam-se despreparados e incapacitados para lidar com esse alunado, numa 

escola igualmente despreparada. No entanto, conforme se pode observar através 

das investigações realizadas e das análises evidenciadas, os resultados mostraram-

se bastante positivos ao desvelarem a aceitação dos professores e demais sujeitos 

da comunidade escolar quanto à inclusão dos alunos com deficiência em suas salas. 

 

Tal fato traduz-se como um avanço significativo no processo inclusivo e embora 

todos tenhamos consciência de que ainda estamos distante da escola que 

sonhamos como a ideal, há que se concordar que as escolas estão procurando se 

mobilizar no sentido de buscar alternativas para o atendimento à diversidade e 

nesse contexto, o princípio inclusivo tem sido contemplado.  

 

É importante frisar que a entrada de alunos com deficiência nas salas comuns 

do ensino regular, tem “obrigado” os professores a repensarem sua prática. Nesse 

novo olhar, os alunos com dificuldades de aprendizagens, que até há bem pouco 

tempo atrás eram considerados fracassos escolares, têm deixado se serem assim 

vistos (se comparados ao desafio maior, que são os alunos com comprometimentos 

mais acentuados) e têm recebido uma atenção mais individualizada. Esse aspecto 

vem ao encontro das expectativas da proposta inclusiva, em que se observa a 

ampliação do conceito necessidades educacionais especiais para além daqueles 
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alunos que apresentam disfunções, limitações ou deficiências, atingindo também a 

camada de alunos anteriormente negligenciados por muitos educadores.  

 

A pesquisa ressaltou a cultura inclusiva nas escolas investigadas, e nesse 

contexto, algumas considerações puderam ser evidenciadas. 

 

Em relação à matrícula de alunos com deficiência nas salas comuns pode-se 

afirmar que esta vem se ampliando gradativamente e, com isso, as modificações na 

estrutura escolar têm sido providenciadas – apesar das dificuldades e ainda num 

nível não totalmente satisfatório – nas questões de acessibilidade, tanto na 

desobstrução de barreiras arquitetônicas, quanto na provisão de recursos materiais 

e humanos.  

 

Nesse mesmo sentido, um aspecto que se mostrou fortemente acentuado foi a 

quebra de barreiras atitudinais, trabalhada com os professores e demais integrantes 

da comunidade escolar, que tem buscado a sensibilização de todos os sujeitos 

envolvidos para a necessária tomada de consciência e responsabilidade coletiva 

para a construção de uma sociedade menos excludente. A repercussão desse 

movimento se faz presente na postura dos professores ao se colocarem como 

favoráveis à inclusão de todos os alunos, inclusive os que possuem deficiência. 

 

Da análise dos dados emergiram alguns eixos que constituíram a ótica dos 

professores para o desenvolvimento de suas práticas inclusivas com vistas às 

necessidades de todos os alunos: 

- respaldo da equipe de gestão; 

- apoio direto da Equipe de Orientação Técnica; 

- estagiário(a) de apoio;  

- maior interação com as famílias; 

- espaço formativo no local de trabalho; 

- redução do número de alunos; 

- recursos especializados para os alunos de inclusão.  

 

Há que se ter consciência de que os eixos levantados podem contribuir 

efetivamente para uma educação de qualidade para todos, mas também ressalta-se 
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a necessária percepção de que eles demandam transformações no sistema de 

ensino e dependem do financiamento de políticas públicas educacionais, o que 

parece ser uma difícil empreitada. Por isso, é preciso haver uma ação coletiva com a 

qual todos nós temos uma parcela de responsabilidade. 

 

Em síntese, esta pesquisa pretendeu registrar – fundamentada nos diversos 

aspectos que constituem o panorama educacional dos alunos que apresentam 

necessidades educacionais, particularmente os que possuem deficiência – a opinião 

dos professores sobre o ensino desse alunado.   

 

Dar voz ao professor, nesse contexto, foi com o intuito de trazer para a 

discussão suas inquietações, suas reivindicações, suas concepções e, também, 

suas necessidades, considerando-o como um sujeito capaz de reproduzir novas 

culturas, novos conhecimentos, novos saberes, enfim, novas respostas educacionais 

que possam atender às especificidades de seus alunos. 

 

Para encerrar este momento de reflexão, retorno (e aqui utilizo-me da primeira 

pessoa) à introdução desta pesquisa: minha relação com a inclusão. 

 

Como mãe de uma jovem com deficiência, conheci de perto o universo da 

Educação Especial que contemplou muitas de suas necessidades, porém, outras se 

perderam com o tempo, num imaginário de expectativas não concretizadas.  Uma 

delas, foi a busca por sua inclusão numa escola comum. Por vezes imaginei como 

teria sido o seu desenvolvimento se ela tivesse tido a oportunidade de conviver com 

crianças “normais” que poderiam lhe servir de modelos para outras aprendizagens. 

Mas aprendi, com o passar dos anos, que nos dois espaços ela teria perdas. Na 

escola especial, seria privada do direito de estar num ambiente mais formador, 

menos segregado; na escola regular, não teria recebido um atendimento direcionado 

às suas peculiaridades e sua inclusão seria de “faz-de-conta”. Optei então, por 

elencar suas prioridades e estas, só encontraram respostas na escola especial. E a 

partir daí, a inclusão tornou-se um objetivo do qual eu não desisti, mas uma inclusão 

que fizesse sentido, com uma aprendizagem significativa e que trouxesse benefícios 

àqueles que dela necessitassem.  
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Como conselheira de um órgão que existe para a defesa dos direitos da pessoa 

com deficiência tenho procurado buscar a equiparação de oportunidades, por meio 

da articulação de ações entre a sociedade civil e os representantes do poder 

público, principalmente, no que se refere às questões da inclusão educacional.  

 

Como educadora, levo discursos inclusivos de possibilidades de um novo fazer 

pedagógico, e da necessidade de se considerar as diferenças individuais, 

evidenciando, sobretudo, a capacidade de cada um e entendendo que sempre 

houve e sempre haverá alunos que aprendem de maneira diferente. 

 

Finalmente como pesquisadora, somo a experiência enriquecedora de ter 

conhecido o trabalho de escolas que desvelaram comprometimento e preocupação 

com um atendimento que contemple as necessidades de todos os alunos, especiais 

ou não, confirmando dessa forma que vale a pena insistir na luta. É preciso investir 

na expansão da inclusão e vislumbrar um futuro mais digno e mais igualitário, numa 

sociedade ainda, infelizmente, tão marcada por desigualdades. 

 

Minha filha hoje tem 26 anos, ainda se beneficia dos serviços da Educação 

Especial, e reconheço todos os esforços que foram realizados nesse espaço para 

que ela tivesse acesso a uma educação responsiva às suas características. Para ela 

não houve a possibilidade de inclusão, mas certamente, tal acontecimento tem 

norteado o meu caminho e representa a principal justificativa dos meus esforços, no 

sentido de que outros alunos com deficiência possam, não simplesmente estar numa 

escola inclusiva, mas que nela encontrem a educação que verdadeiramente 

necessitam. 

 

A concepção de inclusão educacional adotada nesta pesquisa fundamentou-se 

nos diversos significados existentes, procurando a realização de uma prática 

pedagógica apoiada de forma consciente, cautelosa e responsável, que propicie 

trocas significativas entre todos os sujeitos envolvidos nesse processo.  
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ANEXO 1 – MODELO DE QUESTIONÁRIO ELABORADO PARA ANÁLISE DO 
PROCESSO DE INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA REDE REGULAR 
MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
 

Prezado Professor, 

 

O processo de inclusão de alunos com deficiência no ensino regular tem sido objeto de 
inúmeros estudos e debates muito polêmicos e polarizados, principalmente, quando se transpõe a 
teoria para a prática ou o discurso para a realidade educacional. Com base nesses pressupostos este 
questionário foi elaborado para os professores da rede pública municipal de São Bernardo do Campo, 
e constitui-se como material essencial para a pesquisa que venho desenvolvendo. Para que possamos 
contribuir com esse processo, é necessário que suas respostas sejam sinceras, claras e criteriosas. 
Objetivando colocá-lo à vontade para expressar sua opinião e sugestões, esclareço que não há 
necessidade de identificação. Sua transparência é de extrema importância neste momento, pois é 
através das respostas que poderemos analisar o processo e colaborar para que a inclusão educacional 
se efetive com a qualidade que a legislação determina. Se necessário, utilize também o verso das 
folhas para as respostas. Grata pela colaboração. 

 
 

Maria José de Oliveira Russo 
Mestranda em Educação 

 da Universidade Metodista de São Paulo 
 

 
Idade:____________________                                
Formação:__________________________________________________   ano:  ___________ 
                 __________________________________________________   ano:____________ 
                __________________________________________________  ano:____________ 
              
 
1. Quantos alunos há na sua sala de aula? Quantos estão em situação de inclusão? 
__________________________________________________________________________ 
 
 
2. Qual  deficiência ele (s) apresenta (m)? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
3. O trabalho realizado com os alunos em situação de inclusão é diferenciado? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
4. Você recebe orientação para desenvolver esse trabalho? De quem? Com qual 

periodicidade? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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5. Você possui estagiária para auxiliar- lhe no trabalho diariamente? Caso positivo, explique 
como vocês realizam o trabalho. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
6. Nos HTPCs há discussão sobre a inclusão desses alunos? De que forma? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
7. Você tem encontrado dificuldades/facilidades para realizar seu trabalho com esse (s) 

aluno(s)? Quais? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
8. Como você pode descrever o desenvolvimento do (s) seu (s) aluno (s) com deficiência? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
9. De quais os recursos/serviços a escola dispõe para dar atendimento a esses alunos? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
10. O que você sugere para contribuir com a inclusão dos alunos com deficiência no ensino 

regular? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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ANEXO 2 – MODELO DE QUESTIONÁRIO ELABORADO PARA ANÁLISE DO PROCESSO 
DE INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA REDE REGULAR MUNICIPAL DE 
ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
 

Ilmº Sr. Diretor: 

 

O processo de inclusão de alunos com deficiência no ensino regular tem sido objeto de 
inúmeros estudos e debates muito polêmicos e polarizados, principalmente, quando se transpõe a 
teoria para a prática ou o discurso para a realidade educacional. Com base nesses pressupostos este 
questionário foi elaborado para os diretores da rede pública municipal de São Bernardo do Campo, e 
constitui-se como material essencial para a pesquisa que venho desenvolvendo. Para que possamos 
contribuir com esse processo, é necessário que suas respostas sejam sinceras, claras e criteriosas. 
Queremos colocá-lo à vontade para expressar sua opinião e sugestões. Sua transparência é de extrema 
importância neste momento, pois é através das respostas que poderemos analisar o processo e 
colaborar para que a inclusão educacional se efetive com a qualidade que a legislação determina. Se 
necessário, utilize também o verso das folhas para as respostas. Grata pela colaboração, 

 
 
 
 

Maria José de Oliveira Russo 
Mestranda em Educação 

 da Universidade Metodista de São Paulo 
 
 
 
 
Idade:____________________                               Tempo como diretor escolar: ___________ 
Formação:__________________________________________________   ano:  ___________ 
                 __________________________________________________   ano:____________ 
                __________________________________________________  ano:____________ 
                 __________________________________________________   ano:____________ 
 
1. Quanto aos aspectos estruturais: 
a) Quais critérios são utilizados para a enturmação dos  alunos com deficiência? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

b) Qual a localização da sala de aula dentro da escola para esses alunos? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

c) Quais os critérios de distribuição dos professores para as salas que possuem alunos com 
deficiência? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

d) Os professores possuem liberdade de escolha? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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2. Quanto aos aspectos pedagógicos: 

a) Como são oferecidos os recursos que os alunos com deficiência necessitam no ambiente 
escolar?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

b) Existe um trabalho coletivo que integre professores comuns e especialistas?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

c) A escola modifica os sistemas de apoio de acordo com as necessidades desses alunos? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

3. Quanto aos aspectos organizacionais: 

a) Como foram estabelecidos os objetivos no Projeto Pedagógico Político Educacional que a 
escola pretende alcançar para alunos com deficiência? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

b) A inclusão é discutida com freqüência nos HTPCs? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

c) Qual o processo de ajuda/apoio aos professores, alunos e pais, objetivando a remoção de 
barreiras para a aprendizagem nos planos estrutural, atitudinal e pedagógico? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

d) A escola modifica o currículo na medida do necessário para a remoção de barreiras para a 
aprendizagem dos alunos com deficiência? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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4. Quanto aos aspectos sociais: 

a) Como se concretiza o sistema de comunicação entre a escola inclusiva e a comunidade? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

b) Há uma estimulação para a plena participação dos alunos com deficiência na vida escolar, 
inclusive nas atividades extracurriculares?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

c) A escola considera os pais de alunos com deficiência uma parte plena da comunidade 
escolar de tal forma que eles também possam experienciar o senso de pertencer? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

d) O que você sugere para contribuir com a inclusão dos alunos com deficiência no ensino 
regular? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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ANEXO 3 – MODELO DE QUESTIONÁRIO ELABORADO PARA ANÁLISE DO PROCESSO 
DE INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA REDE REGULAR MUNICIPAL DE 
ENSINO PÚBLICO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
 

 

Prezados pais e/ou responsáveis: 

 
 
 Este questionário foi elaborado para as famílias que possuem alunos com deficiência em 
situação de inclusão nas escolas regulares da rede pública municipal de São Bernardo do Campo, e 
constitui-se como parte essencial da pesquisa que venho desenvolvendo. Para que possamos contribuir 
com esse processo, é necessário que suas respostas sejam as mais sinceras possíveis. Sua identificação 
é opcional. Se necessário, utilize também o verso das folhas para suas respostas. Grata pela 
colaboração, 
 
 

Maria José de Oliveira Russo 
Mestranda em Educação  

da Universidade Metodista de São Paulo  
 
 
 
 

Idade do pai:  ___________           da mãe:___________           responsável: _____________ 

Número de filhos: ______________ 

O filho que está em situação de inclusão é o (marque com um x): 

1º (  )   2º (  )   3º (  )   4º (  )   5º (  )   6º (  )   7º (  )    

 

1. Qual é a idade de seu (sua) filho(a)? 
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. Qual a série que freqüenta?  
___________________________________________________________________________ 
 
 
3. Há quanto tempo ele(a) está nessa escola? 
___________________________________________________________________________ 
 
 
4. Como ele(a) foi encaminhado para essa escola? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
5. Ele(a) também utiliza a  sala de recursos ou de apoio pedagógico? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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6. Você costuma participar das reuniões na escola para saber sobre o desenvolvimento do 
seu (sua) filho(a)? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
7. De quanto em quanto tempo acontecem essas reuniões?  
___________________________________________________________________________ 
 
 
8. O que o professor fala sobre o trabalho realizado com seu (sua) filho(a)? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
9. Como você avalia o trabalho desenvolvido com o (a) seu (sua) filho (a)? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
10. Como a escola (professores, funcionários e alunos) recebeu o(a) seu (sua) filho(a)? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
11. Existe na escola um trabalho de apoio para as famílias conversarem sobre as possíveis 

dificuldades dos filhos que estão em situação de inclusão?   
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
12. Esse espaço está reservado para alguma reivindicação ou sugestão que você queira fazer 

para melhorar o processo educacional de seu(sua) filho(a). 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
(Este preenchimento  é opcional) 

Nome:______________________________________________________________________ 
Responsável por: _____________________________________________________________ 
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ANEXO 4 – QUESTIONÁRIOS33 RESPONDIDOS PELOS PROFESSORES 
 
 
PROFESSOR 1 - LUÍS 
 
Idade: 31 
Formação: Pedagogia (PUC)                                                                
ano:  2004 
                            
1.Quantos alunos há na sua sala de aula? Quantos estão em situação de inclusão? 
26 alunos e 1 inclusão 
 
 
2. Qual  deficiência ele (s) apresenta (m)? 
 
Paralisia cerebral (cadeirante). 
 
 
3. O trabalho realizado com os alunos em situação de inclusão é diferenciado? 
 
Sim, de acordo com as suas necessidades e possibilidades. 
 
 
4. Você recebe orientação para desenvolver esse trabalho? De quem? Com qual 
periodicidade? 
 
Orientações da PAP (uma por bimestre). 
 
 
5. Você possui estagiária para auxiliar- lhe no trabalho diariamente? Caso positivo, explique 

como vocês realizam o trabalho. 
 
Sim, durante a diversificada faço as orientações, analisamos a rotina, e as 
possibilidades para o dia. Em alguns momentos ela realiza com ele 
diretamente, em outros eu realizo. 
 
 
6. Nos HTPCs há discussão sobre a inclusão desses alunos? De que forma? 
 
Aconteceram discussões somente com o grupo de professores com os alunos de 
inclusão e também com o grupo todo, inclusive funcionários. 
 
 
7. Você tem encontrado dificuldades/facilidades para realizar seu trabalho com esse (s) 
aluno(s)? Quais? 
 
Muita facilidade, pois o mesmo responde a todas as tentativas e isso ajuda 
a traçar metas. 
8. Como você pode descrever o desenvolvimento do (s) seu (s) aluno (s) com deficiência? 
 
Em específico, grandes avanços na questão de sociabilização, compreensão e 
                                                 
33 As respostas foram transcritas na íntegra, sem correções, procurando fidelidade máxima aos textos. Os nomes 
que aparecem são fictícios objetivando preservar a identidade dos sujeitos envolvidos.  
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respostas (histórias) função social do livro e outras que vão além das 
nossas certezas e entendimento. 
 
 
9. De quais os recursos/serviços a escola dispõe para dar atendimento a esses alunos? 
 
Materiais comprados e confeccionados, rampas, elevador, cadeira de rodas. 
 
 
10. O que você sugere para contribuir com a inclusão dos alunos com deficiência no ensino 
regular? 
 
- Capacitação de professores; 
- Acompanhamento “direto” da EOT aos professores e aos alunos. 
 
 
PROFESSOR 2 – SOLANGE    
 
Idade: 29 anos                              
Formação: Magistério – Colégio Anchieta                                         ano:     (não 
respondeu) 
                    Pedagogia – Fundação Santo André                           ano:  

(não respondeu) 

              
1. Quantos alunos há na sua sala de aula? Quantos estão em situação de inclusão? 
 
24 alunos e 2 em situação de inclusão. 
 
 
2. Qual deficiência ele (s) apresenta (m)? 
 
Paralisia cerebral (diagnosticado) 
Retardo mental (ainda em estudos – fazendo exames). 
 
 
3. O trabalho realizado com os alunos em situação de inclusão é diferenciado? 
 
Sim, cada um tem um modo de trabalhar. 
 
 
4. Você recebe orientação para desenvolver esse trabalho? De quem? Com qual 
periodicidade? 
 
Sim, minha coordenadora do fundamental  e também da coordenadora do 
infantil. Sempre que necessário, posso procura-las a qualquer momento são 
muito prestativas. 
 
5. Você possui estagiária para auxiliar- lhe no trabalho diariamente? Caso positivo, explique 
como vocês realizam o trabalho. 
 
Sim, com o aluno de paralisia cerebral, pois precisa de acompanhamento 
constante e de intermédio de alguém para a realização de atividades e na 
alimentação. Realizamos em parceria dou sugestões de como trabalhar 
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determinada atividade e preparamos juntas boa parte delas. 
 
 
6. Nos HTPCs há discussão sobre a inclusão desses alunos? De que forma? 
 
Quando necessário sim, se o aluno está em contato constante com a escola, 
ou se caso é um aluno que precisa sair algumas vezes da sala ou que sai da 
sala sem consentimento da professora, esses casos são passados para o grupo 
em geral. 
 
 
7. Você tem encontrado dificuldades/facilidades para realizar seu trabalho com esse (s) 
aluno(s)? Quais? 
 
Depois de várias tentativas com sucesso ou não, estou com maior facilidade. 
Ele necessita de alternativas previamente elaboradas, pois ele lê mas não 
fala. 
 
 
8. Como você pode descrever o desenvolvimento do (s) seu (s) aluno (s) com deficiência? 
 
Lento, com obstáculos (trocas de remédios etc.), falta de diagnóstico, mas 
sempre possível. 
 
 
9. De quais os recursos/serviços a escola dispõe para dar atendimento a esses alunos? 
 
Sala de recursos, recursos tecnológicos (sala de informática), materiais 
adaptados conforme orientação da terapeuta ocupacional e por nós conforme 
nossas necessidades para alcançar nossos objetivos.  
 
 
10. O que você sugere para contribuir com a inclusão dos alunos com deficiência no ensino 
regular? 
 
- Principalmente, formação de professores.  
- Atendimento de especialistas com maior facilidade. De preferência com 
especialistas para atender menos escolas, ou seja, maior número destes 
profissionais e localizados, senão na escola, o mais próximo possível. 
- O trio gestor empenhado na educação inclusiva facilita, dá respaldo e 
serve como exemplo para os demais profissionais. 
 
 
 
PROFESSOR 3 – MEIRE  
 
Idade: 34 
Formação: Direito (não respondeu quanto `a Educação)               ano:  1999 
 
1. Quantos alunos há na sua sala de aula? Quantos estão em situação de inclusão? 
 
27 alunos, uma aluna inclusa. 
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2. Qual  deficiência ele (s) apresenta (m)? 
 
Síndrome de Down. 
 
 
3. O trabalho realizado com os alunos em situação de inclusão é diferenciado? 
 
Em alguns momentos, pois a aluna estava em proceso de alfabetização, 
diferente dos outros alunos que já se encontravam alfabéticos. 
 
 
4. Você recebe orientação para desenvolver esse trabalho? De quem? Com qual 
periodicidade? 
 
Não.  
 
 
5. Você possui estagiária para auxiliar- lhe no trabalho diariamente? Caso positivo, explique 
como vocês realizam o trabalho. 
 
Não. 
 
 
6. Nos HTPCs há discussão sobre a inclusão desses alunos? De que forma? 
 
Não. 
 
 
7. Você tem encontrado dificuldades/facilidades para realizar seu trabalho com esse (s) 
aluno(s)? Quais? 
 
Este ano não, pois as necessidades que a aluna requer eu já aprendi ao 
longo da profissão. 
 
 
8. Como você pode descrever o desenvolvimento do (s) seu (s) aluno (s) com deficiência? 
 
Excelente, pois além de estar 100% integrada à sala de aula, os pais 
contribuem bastante e há um acompanhamento com fono, psico e terapia 
ocupacional fora da escola. 
 
 
9. De quais os recursos/serviços a escola dispõe para dar atendimento a esses alunos? 
 
Apenas reforço pedagógico. 
 
10. O que você sugere para contribuir com a inclusão dos alunos com deficiência no ensino 
regular? 
 
Acredito que não devemos falar em inclusão, pois é alguém de fora que vem e 
deve ser adaptado ao grupo e sim em INTEGRAÇÃO, alguém que fará parte do 
grupo. Acredito ainda ser de suma importância a formação do professor, pois 
o que me ajudou foi ter tido a experiência de ter trabalhado em uma Clínica 
de Reabilitação Infantil por 2 anos e ter assessoria direta de uma fono, 
psicóloga e terapeuta ocupacional. 
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PROFESSOR 4 – PAULA  
 

 
Idade:23                            
Formação:Magistério                                                                                      ano:  2001 
                 Pedagogia                                                                                         ano:   2004 
                 
 
 
 
1. Quantos alunos há na sua sala de aula? Quantos estão em situação de inclusão? 
 
28 alunos, 1 inclusão 
 
 
2. Qual  deficiência ele (s) apresenta (m)? 
 
Motora / não fala / cognitiva , muitas vezes socialização. 
 
3. O trabalho realizado com os alunos em situação de inclusão é diferenciado? 
 
Sim, totalmente. 
 
 
4. Você recebe orientação para desenvolver esse trabalho? De quem? Com qual 
periodicidade? 
 
Pelo menos uma vez por bimestre tendo orientações da professora da sala de 
recurso e nos conselhos conversamos sobre as inclusões. 
 
5. Você possui estagiária para auxiliar-lhe no trabalho diariamente? Caso positivo, explique 
como vocês realizam o trabalho. 
 
Mais ou menos 3 vezes por semana em média uma hora e meia, eu planejo as 
atividades e ele explica, como é um estagiário comprometido com o trabalho, 
sempre nos traz sugestões. 
 
 
6. Nos HTPCs há discussão sobre a inclusão desses alunos? De que forma? 
 
Sim, de uma forma geral. Nunca pegamos um aluno e a discussão é sempre 
aberta. 
 
7. Você tem encontrado dificuldades/facilidades para realizar seu trabalho com esse (s) 
aluno(s)? Quais? 
 
Hoje está mais tranqüilo, no início tinha medo de cobranças ou de não saber 
lidar com a Bruna mas só o tempo me ajudou. 
 
8.Como você pode descrever o desenvolvimento do (s) seu (s) aluno (s) com deficiência? 
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Hoje acredito que dentro das limitações da Bruna ela tenha tido seus 
avanços. 
 
 
9. De quais os recursos/serviços a escola dispõe para dar atendimento a esses alunos? 
 
Eu só vejo claramente, sala de recursos. 
 
 
10. O que você sugere para contribuir com a inclusão dos alunos com deficiência no ensino 
regular? 
 

- Que o aluno tenha atendimento fora do horário da aula; 
 
- Horários reduzidos – dependendo da inclusão (adaptações dos 

horários); 
 

- Sugestões de atividades práticas; 
 

- Estagiários mais tempo em sala de aula; 
 

- Trabalhos em parcerias com os pais. 
 
 
 

PROFESSOR 5 – SILVIA  
 
Idade: 39 
Formação: Magistério                                                             
ano:  1985 
                    Pedagogia                                                                                   ano:  1988 
 
1. Quantos alunos há na sua sala de aula? Quantos estão em situação de inclusão? 
 
27 alunos, sendo um de inclusão. 
 
 
2. Qual  deficiência ele (s) apresenta (m)? 
 
Autismo. 
 
3. O trabalho realizado com os alunos em situação de inclusão é diferenciado? 
 
Sim, a prática realizada com o aluno é adaptada às suas necessidades. 
 
4. Você recebe orientação para desenvolver esse trabalho? De quem? Com qual 
periodicidade? 
 
Não.  
 
5. Você possui estagiária para auxiliar-lhe no trabalho diariamente? Caso positivo, explique 
como vocês realizam o trabalho. 
 
Sim, a estagiária de inclusão auxilia-me 3 vezes por semana aproximadamente 
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2 horas. O trabalho realizado por ela é direcionado e orientado pela 
professora. 
 
 
6. Nos HTPCs há discussão sobre a inclusão desses alunos? De que forma? 
 
Em alguns momentos discutimos sobre a reestruturação do sistema de ensino, 
com o objetivo de fazer que a escola se torne aberta às diferenças. 
 
 
7. Você tem encontrado dificuldades/facilidades para realizar seu trabalho com esse (s) 
aluno(s)? Quais? 
 
Estagiária de inclusão todos os dias facilitaria o trabalho do professor 
que além deste aluno, tem que dar conta dos demais, principalmente quando o 
aluno está incluído na sala de alfabetização. É difícil dar conta de tudo! 
 
 
8.Como você pode descrever o desenvolvimento do (s) seu (s) aluno (s) com deficiência? 
 
O aluno apresentou avanços significativos, embora lento em sua 
aprendizagem. Quando entrou em minha sala não se comunicava, hoje sua 
integração é excelente tanto com os colegas como os demais funcionários. 
 
 
9. De quais os recursos/serviços a escola dispõe para dar atendimento a esses alunos? 
 
Sala de recursos (fora do horário de aula) uma vez por semana. 
 
10. O que você sugere para contribuir com a inclusão dos alunos com deficiência no ensino 
regular? 
 
- Estagiária de inclusão diariamente; 
- Número de alunos reduzido; 
- Acompanhamento de especialistas como psicólogas, fonoaudiólogas. 

 
 
 
PROFESSOR 6 – MIRIAM   
 
Idade: 28 anos 
Formação: Pedagogia (em Orientação Educacional)                                 ano:  2001 
                     Pós-Graduação (Gestão de Pessoas)                                           ano:  2007 
                 
              
 
1. Quantos alunos há na sua sala de aula? Quantos estão em situação de inclusão? 
 
Ao todo, atualmente são 27 alunos, com 3 inclusões. 
 
 
2. Qual deficiência ele (s) apresenta (m)? 
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Uma é deficiente visual, a outra é portadora da Síndrome de Down e o outro 
está em fase de avaliação. 
 
 
3. O trabalho realizado com os alunos em situação de inclusão é diferenciado? 
 
Sim, necessita ser. 
 
 
4. Você recebe orientação para desenvolver esse trabalho? De quem? Com qual 
periodicidade? 
 
Quatro vezes ao ano (geralmente em conselhos de classe) e quando há visita 
de especialista. 
 
 
5. Você possui estagiária para auxiliar- lhe no trabalho diariamente? Caso positivo, explique 
como vocês realizam o trabalho. 
 
No momento não tenho uma estagiária fixa para me auxiliar. 
 
 
6. Nos HTPCs há discussão sobre a inclusão desses alunos? De que forma? 
 
Não. 
7. Você tem encontrado dificuldades/facilidades para realizar seu trabalho com esse (s) 
aluno(s)? Quais? 
 
Sim, encontro diversas dificuldades por se tratar de inclusões que 
apresentam graus e dificuldades variadas e também, por se tratar de uma 
sala com uma diversidade grande de alunos, cada qual com suas necessidades 
e sem um auxílio na maioria das vezes. 
 
 
8. Como você pode descrever o desenvolvimento do (s) seu (s) aluno (s) com deficiência? 
 
Apesar de necessitarem de um acompanhamento mais individualizado e no 
momento não existir devido à falta de condições que impedem isto, de modo 
geral, eles tiveram avanços em seus desenvolvimentos. 
 
 
9. De quais os recursos/serviços a escola dispõe para dar atendimento a esses alunos? 
 
Quanto à estrutura física não existe adaptações, mas para a deficinet 
visual há adaptações de livros e acompanhamento de especialista, porém as 
visitas são feitas 2 a 3 vezes ao ano. 
 
 
10. O que você sugere para contribuir com a inclusão dos alunos com deficiência no ensino 
regular? 
 
O auxílio constante dentro de sala de aula (estagiária) pois os alunos com 
deficiência geralmente não conseguem acompanhar a sala pois o seu 
desenvolvimento é mais lento e requer mais atenções. Outra alternativa é 



 

 

 

161 

reduzir o número de alunos e o número de inclusões. E fornecer, 
constantemente, cursos de aperfeiçoamento para os professores e se possível 
dentro do horário de trabalho, visto que, como o salário é muito baixo, 
esse profissional tem a necessidade de dobrar ou até triplicar os horários 
de trabalho. 
 
 
PROFESSOR 7 – SONIA  
 
Idade: 28 anos 
Formação: Pedagogia (Orientação Educacional)                                       ano:  2002 
                    Psicopedagogia Institucional e Clínica                                    ano:  2006 
                 
              
1. Quantos alunos há na sua sala de aula? Quantos estão em situação de inclusão? 
 
25 alunos, em situação de inclusão 1. 
2. Qual deficiência ele (s) apresenta (m)? 
 
Paralisia cerebral. 
 
 
3. O trabalho realizado com os alunos em situação de inclusão é diferenciado? 
 
Sim, porém a formação dada pela prefeitura é pouca e sendo assim depende 
muito do professor. 
 
 
4. Você recebe orientação para desenvolver esse trabalho? De quem? Com qual 
periodicidade? 
 
A orientação é feita pela coordenadora da U.E., quando esta percebe a 
necessidade, mas a professora da sala de recurso como é itinerante fica 
difícil a comunicação e quando esta se propõe a faze-lo não há o tempo 
necessário para atender a demanda. 
 
 
5. Você possui estagiária para auxiliar- lhe no trabalho diariamente? Caso positivo, explique 
como vocês realizam o trabalho. 
 
Diariamente, não, pois a demanda é grande e o número de estagiários de 
inclusão reduzido. 
 
 
6. Nos HTPCs há discussão sobre a inclusão desses alunos? De que forma? 
 
São realizadas através de textos e vídeos, nos propondo a refletir sobre o 
assunto. 
 
 
7. Você tem encontrado dificuldades/facilidades para realizar seu trabalho com esse (s) 
aluno(s)? Quais? 
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As dificuldades encontradas são no sentido de estar atenta ao aluno de 
inclusão, sem que a turma fique “excluída”. A facilidade no meu caso é a 
grande vontade que este aluno possui em aprender, sempre vencendo desafios. 
 
 
8. Como você pode descrever o desenvolvimento do (s) seu (s) aluno (s) com deficiência? 
 
A única dificuldade é motora, pois ele está alfabético, produz pequenos 
textos e em todas as áreas de conhecimento realiza as atividades da sala 
(exceto matemática, precisa do auxílio do concreto e da professora). 
 
 
9. De quais os recursos/serviços a escola dispõe para dar atendimento a esses alunos? 
 
Somente a sala de recurso, pois as visitas da EOT são centradas em alunos 
que possuem mais dificuldades. 
10. O que você sugere para contribuir com a inclusão dos alunos com deficiência no ensino 
regular? 
 
A palavra “inclusão” já faz a exclusão, tendo em vista que este aluno já é 
na hora da matrícula, diferente. Segundo a LDB a inclusão é citada, porém 
também nesta lei estão previstos atendimentos (se necessário) por uma 
equipe multidisciplinar, o que ainda é uma ilusão. Temos que ter claro este 
compromisso “incluindo” realmente, quando isto for possível, pois existem 
casos que os outros alunos são prejudicados. 
 
 
PROFESSOR 8 - VANIA  
 
Idade: 26 
Formação: Magistério                                                                               ano:  1994 
                 Pedagogia                                                                                ano: 
2004 
1. Quantos alunos há na sua sala de aula? Quantos estão em situação de inclusão? 
 
26 alunos  1 aluno de inclusão 
 
 
2. Qual deficiência ele (s) apresenta (m)? 
 
Paralisia cerebral atáxica e deficiência mental (segundo o relatório da 
AVAPE). 
 
 
3. O trabalho realizado com os alunos em situação de inclusão é diferenciado? 
 
Há algumas adaptações curriculares em Língua Portuguesa e Matemática. 
 
 
4. Você recebe orientação para desenvolver esse trabalho? De quem? Com qual 
periodicidade? 
 
Nos conselhos de classe, em algumas itinerâncias. 
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5. Você possui estagiária para auxiliar- lhe no trabalho diariamente? Caso positivo, explique 
como vocês realizam o trabalho. 
 
A estagiária vai na minha sala 2 vezes por semana, ela ajuda muito me 
auxiliando com os alunos. 
 
6. Nos HTPCs há discussão sobre a inclusão desses alunos? De que forma? 
 
Este ano tivemos alguns HTPCs falando sobre a inclusão mais no sentido de 
sensibilização do tema. 
 
 
7. Você tem encontrado dificuldades/facilidades para realizar seu trabalho com esse (s) 
aluno(s)? Quais? 
 
Tive muita dificuldade, pois o aluno passou por um problema emocional muito 
grande. 
 
 
8. Como você pode descrever o desenvolvimento do (s) seu (s) aluno (s) com deficiência? 
 
Ele precisa de um tempo maior mas é muito gratificante ver sua evolução. 
 
 
9. De quais os recursos/serviços a escola dispõe para dar atendimento a esses alunos? 
 
Além de muita criatividade do professor, no laboratório de informática 
foram feitas algumas adaptações para atender melhor nossos alunos. 
 
 10. O que você sugere para contribuir com a inclusão dos alunos com deficiência no ensino 
regular? 
 
Que as salas tenham menos alunos para que todos sejam incluídos no processo 
de ensino e aprendizagem. 
 
 
PROFESSOR 9 - RITA 
 
 
Idade: 48 anos 
Formação: Licenciatura Plena em Letras                                       ano:  (não 
respondeu) 
        (também não respondeu se tem outra formação como Magistério ou 
Pedagogia) 
              
 
1. Quantos alunos há na sua sala de aula? Quantos estão em situação de inclusão? 
 
Hoje tenho na sala 20 alunos. Tenho um aluno “diagnosticado” Carlos e outra 
que está em fase diagnóstica.  
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2. Qual deficiência ele (s) apresenta (m)? 
 
O aluno apresenta Síndrome psiquiátrica. 
 
 
3. O trabalho realizado com os alunos em situação de inclusão é diferenciado? 
 
O trabalho com o aluno é diferenciado, porém não tivemos muitos avanços 
pedagógicos, os avanços que obtivemos com o aluno foi na parte oral, pois o 
aluno pouco falava quando o recebi. Hoje este aluno fala tudo o que quer o 
que sente, o que gosta, relata o seu final de semana com suas fantasias, 
mas fala tudo. 
 
 
4. Você recebe orientação para desenvolver esse trabalho? De quem? Com qual 
periodicidade? 
 
Talvez a minha ansiedade e expectativa quanto a orientação para este 
trabalho tenha sido muita, e diferente do que eu esperava. Tive orientação 
de pessoas quanto a rotina e atividades que eu muitas vezes não conseguia 
aplicar por causa da agitação do aluno. Por conta de orientações saí muitas 
vezes da sala de aula, tive problemas por achar que estava no caminho 
“errado”. Acredito que o aluno em questão tem condições futuras de ser 
alfabetizado, mas hoje não ainda, acho que ele tem outro caminho a 
percorrer antes disso. 
 
  
5. Você possui estagiária para auxiliar- lhe no trabalho diariamente? Caso positivo, explique 
como vocês realizam o trabalho. 
 
Tenho estagiária para auxiliar-me. A princípio todos os dias no período, 
depois até as 16:00 horas. Às vezes conseguíamos trabalhar com o aluno, 
outras vezes o aluno se recusa a fazer atividades, outras que foi a maior 
parte do ano o aluno chega agressivo, batendo em todos e até na professora. 
Mesmo conversando com ele, segurando-o para não bater nos outros não 
adiantava. O aluno precisa de movimento corporal, precisa de atividades 
diferentes das que os outros 19 precisavam, não existe um meio de fazer uma 
adaptação de currículo para a classe e ele, pelo menos no momento. Tenho 
certeza que futuramente este aluno chegue a se alfabetizar, mas não é hora 
ainda, poderia sim e é claro que junto com a dança e outras atividades 
corporais que precisamos inserir atividades de alfabetização desde que as 
atividades “extra-classe” fossem mescladas com as de alfabetização. 
 
 
6. Nos HTPCs há discussão sobre a inclusão desses alunos? De que forma? 
 
Nos HTPCs hove filmes da sensibilização a inclusão, mas nada que fosse de 
encontro as minhas expectativas. 
 
 
7. Você tem encontrado dificuldades/facilidades para realizar seu trabalho com esse (s) 
aluno(s)? Quais? 
 
O trabalho poderia ser mais fácil se o aluno não se comportasse da forma 
que se comporta. É claro que não é porque quer. A criança precisa de 
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atividades diversas as que a escola oferece, jogos, brincadeiras, pinturas, 
desenhos, histórias, etc., precisa sim de coisas agradáveis e isto com 
certeza hoje não o é para ele. Volto a repetir seria se mesclássemos com 
atividades de movimentos. 
 
 
8. Como você pode descrever o desenvolvimento do (s) seu (s) aluno (s) com deficiência? 
 
Seu desenvolvimento é visível, quem o conhecia antes, e quem o vê hoje sabe 
que ele cresceu, que é mais comunicativo, sorri muitas vezes, fala com 
pessoas diferentes sabe o nome das crianças, abraça as professoras e as 
crianças às vezes ao seu modo, com muita agressividade, que procuro 
ensinar-lhe que ele pode abraçar e beijar com calma, que não precisa ser 
agressivo, e ele tem melhorado, às vezes escapa e depois quando é chamado a 
atenção ele pede desculpas ou volta a abraçar e beijar com mais cuidado. 
 
 
9. De quais os recursos/serviços a escola dispõe para dar atendimento a esses alunos? 
 
Temos a sala de recursos em que a professora Elizabete fica com ele algumas 
horas na semana, é bom, o aluno sente-se em casa e com a sua ajuda temos 
resolvido alguns problemas. 
 
 
10. O que você sugere para contribuir com a inclusão dos alunos com deficiência no ensino 
regular? 
 
A sugestão é que as pessoas tenham respeito por nossas crianças especiais, 
que não queiram incutir, em suas cabeças o que não pode ser naquele 
momento. Que respeitem o professor e não coloque em cheque quem não gosta e 
quem acredita em um trabalho de inclusão, mas com dignidade, com recursos 
diferenciados. Todos temos o nosso momento, todos temos como ajudar, como 
contribuir para com este ou qualquer outro aluno e não é colocando o 
professor na cruz é que vamos conseguir isto. As pessoas para realizarem 
este trabalho necessitam de respaldo até “psicológico” quando digo 
psicológico é que não precisam de ninguém para “chutar-lhe o traseiro” , 
mas às vezes precisam de colo, de alguém com tempo para escutar suas 
frustrações, suas deficiências, suas queixas com a sala, pedir sugestões, 
que elas são até dadas, mas talvez não é a que esperamos do outro lado. Não 
é como tenho visto e vivido, você já teve as orientações, agora é com você. 
Você já viu isto? E aquilo? Por quê? Você tem que dar conta disto e de 
outras coisas. Não é que o professor não queira, no meu caso é que a 
situação não deixa. Não posso amarrar a criança na cadeira, ou deixa-la 
bater nas crianças, morder as crianças, atirar o que tem na mão contra os 
outros, bater em mim, chutar cadeiras e mesas, ou mesmo pegar o material 
das crianças e jogar no lixo. Eu não posso excluir um aluno, mas posso 
excluir dezenove! Não gosto desta posição, portanto é necessário, estudos, 
trabalhos, toda ajuda, e todo colo que precisar. Enfim pontuações que sejam 
pertinentes e que vão contribuir com a realidade e não com a teoria. 
 
 
 
PROFESSOR 10 (Sala de recursos)34 
                                                 
34 Esta professora fez questão de responder ao questionário. Suas respostas foram anexadas, pois também trazem 
contribuições, no entanto, elas não foram inseridas na tabulação dos dados, pois seu trabalho é diferenciado da 
professora da sala regular.  
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Idade: 46 anos 
Formação:  Pedagogia – Educação Especial (habilitação em DM)            ano:  1996 
                   
              
1. Quantos alunos há na sua sala de aula? Quantos estão em situação de inclusão? 
 
Atendo 20 alunos do regular em diferentes Unidades Escolares. 
 
 
2. Qual deficiência ele (s) apresenta (m)? 
 
A maioria não possui diagnóstico. 
 
3. O trabalho realizado com os alunos em situação de inclusão é diferenciado? 
 
Sim, há sempre a preocupação com a questão da alfabetização. 
 
 
4. Você recebe orientação para desenvolver esse trabalho? De quem? Com qual 
periodicidade? 
 
Atualmente efetuamos reuniões mensais com professoras que atendem alunos da 
mesma região (área de abrangência) e uma psicóloga e uma fonoaudióloga 
responsáveis pela área de abrangência. 
 
5. Você possui estagiária para auxiliar- lhe no trabalho diariamente? Caso positivo, explique 
como vocês realizam o trabalho. 
 
As estagiárias atuam com as professoras do ensino regular. Nas reuniões de 
itinerância (orientação às professoras do regular) às vezes as estagiárias 
participam. 
 
  
6. Nos HTPCs há discussão sobre a inclusão desses alunos? De que forma? 
 
Não. O que é uma pena, pois é um momento de formação, de troca de 
experiências. Os professores acabam trabalhando em pares e o meu 
planejamento é feito isoladamente. 
 
 
7. Você tem encontrado dificuldades/facilidades para realizar seu trabalho com esse (s) 
aluno(s)? Quais? 
 
Muitos alunos apresentam grande dificuldade para se alfabetizar em virtude 
de seus diferentes comprometimentos, mas o sistema escolar do município de 
SBC ainda demonstra resistência em rever o currículo desses alunos. 
8. Como você pode descrever o desenvolvimento do (s) seu (s) aluno (s) com deficiênc ia? 
 
Alguns alunos apresentam falhas na estruturação psíquica, dificuldades de 
concentração, falhas de concentração, entre outros. 
 
9. De quais os recursos/serviços a escola dispõe para dar atendimento a esses alunos? 
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A professora do regular não recebe formação específica. A estagiária de 
inclusão é uma aluna que deveria receber ensinamentos, mas que acaba se 
tornando a responsável pelo aluno inserido no regular. Único serviço 
atualmente é a sala de recursos. 
 
 
10. O que você sugere para contribuir com a inclusão dos alunos com deficiência no ensino 
regular? 
 
Reconhecer no professor do regular a vontade de trabalhar com a diversidade 
através de pesquisa, entrevista, cursos de formação, reuniões com a 
professora itinerante, com profissionais da EOT (Equipe de Orientação 
Técnica) do município de SBC e outros. Formação para as PAPs (Professor de 
Orientação Pedagógica) para que as mesmas possam oferecer às professoras 
que atendem alunos com N.E.E. (necessidades educativas especiais) 
orientação pedagógica, assim como as adaptações curriculares necessárias 
para que se tenha uma inclusão de fato e não somente uma inclusão 
obrigatória para atendimento à Lei maior. 
 
ANEXO 5 – QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS PELOS DIRETORES35 / EQUIPE 
 
 
 
ESCOLA “A” 
 
Idade: 54 anos                                                         Tempo como diretor escolar: 16 anos 
Formação: Pedagogia                                                                           ano:  (não respondeu) 
 
PAP – idade: 44 anos                                              Tempo como PAP:                 3 anos 
Formação: Pedagogia                                                                            ano: (não respondeu) 
 
 
 
1. Quanto aos aspectos estruturais: 
 
a) Quais critérios são utilizados para a enturmação dos alunos com deficiência? 
Tratamos a diversidade no PPE. Pelo nosso caminhar com alunos NEE, traçamos 
alguns objetivos para o professor, o 1º é ser o mediador para integrar o 
aluno ao grupo/classe. Esse educador é o primeiro e grande parceiro para 
que o aluno seja inserido no contexto da escola. Em relação à sala 
integrada os alunos participam da rotina como as demais salas. São 
desenvolvidos projetos em parceria com outras turas para possibilitar o 
trabalho com um grupo mais numeroso de parceiros.  
 

b) Qual a localização da sala de aula dentro da escola para esses alunos? 

Apenas mudamos a localização da sala caso o aluno apresente dificuldades 
motoras, do contrário o critério é igual. A sala integrada é próxima à 
                                                 
35 As respostas foram transcritas na íntegra, sem correções, procurando fidelidade máxima aos textos. Os nomes 
que aparecem são fictícios objetivando preservar a identidade dos sujeitos envolvidos. Com exceção de uma 
escola, todos os diretores optaram por responder juntamente com a equipe de gestão (trio gestor) por 
considerarem que a inclusão é sempre discutida coletivamente. As escolas foram caracterizadas por letras. 
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escada que dá acesso ao piso inferior pois geralmente encontram-se nestas 
turmas alunos com dificuldade motora. Os alunos de inclusão quando 
precisam, utilizam o elevador (interno) e rampa (parte externa). 
 

c) Quais os critérios de distribuição dos professores para as salas que possuem alunos com 
deficiência? 
É feita uma pesquisa antes da atribuição de sala em que o professor faz 
suas opções por turmas e se deseja trabalhar com aluno NEE. 
 

d) Os professores possuem liberdade de escolha? 
Dentro do possível sim, como colocado na questão anterior, procura-se 
respeitar também o tempo do educador para aceitar o desafio do trabalho com 
alunos NEE. 
 

 

2. Quanto aos aspectos pedagógicos: 

a) Como são oferecidos os recursos que os alunos com deficiência necessitam no ambiente 
escolar?  
Os alunos com NEE, geralmente precisam ter suporte no trabalho peedagógico. 
São oferecidos atendimentos na sala de recursos e estagiária de apoio caso 
o aluno necessite de acompanhamento e adaptações nos materiais mediante 
suas possibilidades. 

 

b) Existe um trabalho coletivo que integre professores comuns e especialistas?  
O trabalho de recurso é feito em parceria com o professor, o aluno é 
observado na sala e existe reunião com o professor, equipe de gestão e 
professor de recursos para análise do desenvolvimento pedagógico e 
encaminhamentos necessários para a continuidade do trabalho. No dia-a-dia 
temos que intervir (acalmar professores). Os alunos NEE que são PC por 
exemplo, são mais “visíveis” suas necessidades nas inclusões. Os alunos com 
problemas comportamentais são mais difíceis de se ver como inclusão e 
algumas vezes são vistos como alunos indisciplinados. 

 

c) A escola modifica os sistemas de apoio de acordo com as necessidades desses alunos? 
Sim, de acordo com as reflexões / conclusões dessas reuniões acima 
descritas são feitas modificações. O aluno atendido no recurso pode ter 
atingido os objetivos desse atendimento e ser encaminhado por exemplo, para 
o apoio pedagógico. 

 

3. Quanto aos aspectos organizacionais: 

a) Como foram estabelecidos os objetivos no Projeto Pedagógico Político Educacional que a 
escola pretende alcançar para alunos com deficiência? 
A diversidade faz parte do espaço escolar, procura-se atender a todos. Em 
relação aos alunos com NEE sentimos necessidade de traçar objetivos, os 
quais foram elaborados para o aluno e professor. Adotamos a frase de Danilo 
Gandin: “Não se compreende todo o caminho num grande passo. Novas estradas 
se abrem quando se persiste no caminhar”. E o que estamos fazendo 
aprendendo a lidar com a inclusão, lidando com ela, aceitando os desafios e 
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procurando soluções. Sempre na busca de promover avanços na aprendizagem.  

 

b) A inclusão é discutida com freqüência nos HTPCs? 
Sempre que necessário. Durante 2004 o plano de formação para a escola foi a 
diversidade. Participaram dessa formação toda a equipe da escola. O espaço 
utilizado foi o HTPC e reuniões pedagógicas. Como houve poucas trocas no 
grupo fazemos agora intervenções mais precisas mediante as dificuldades 
apresentadas. 

 

c) Qual o processo de ajuda/apoio aos professores, alunos e pais, objetivando a remoção de 
barreiras para a aprendizagem nos planos estrutural, atitudinal e pedagógico? 
É o trabalho em parceria, para atendermos a diversidade e é essencial 
garantir espaços para a troca. Isto ocorre nos conselhos de classes, em 
reuniões com professores que atendem alunos com NEE, estagiários de apoio à 
inclusão. No dia-a-dia os professores são atendidos pela equipe de gestão 
sempre que precisarem. Em relação às adaptações de materiais, a equipe de 
gestão viabiliza as compras. 
 

d) A escola modifica o currículo na medida do necessário para a remoção de barreiras para a 
aprendizagem dos alunos com deficiência? 
As modificações de pequeno porte são realizadas pelos professores. As 
modificações de grande porte, existe necessidade de mudanças a nível de 
Secretaria de Educação. 

 

4.Quanto aos aspectos sociais: 

a) Como se concretiza o sistema de comunicação entre a escola inclusiva e a comunidade? 
Os alunos com NEE participam de todos os eventos realizados com a 
comunidade. Sempre que surgem dúvidas com pais esclarecemos seus 
questionamentos. Quando o professor assume seu papel de parceiro para 
integrar o aluno; ele consegue também com a comunidade. 

 

b) Há uma estimulação para a plena participação dos alunos com deficiência na vida escolar, 
inclusive nas atividades extracurriculares?  
O aluno participa de todas as atividades dentro das suas possibilidades. 
Participam dos passeios de sua turma e para tal, temos a parceria com seus 
pais nos acompanhando. 

 

c) A escola considera os pais de alunos com deficiência uma parte plena da comunidade 
escolar de tal forma que eles também possam experienciar o senso de pertencer? 
Todos são considerados pertencentes ao grupo escola, inclusive damos 
atenção especial caso esses pais necessitem. 

 

d) O que você sugere para contribuir com a inclusão dos alunos com deficiência no ensino 
regular? 
A palavra chave é parceria: família, professores, estagiários, EOT, 
comunidade. A diversidade já faz parte da escola, não existe sala 
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homogênea, o tempo todo o professor precisa lidar com as diferenças sejam 
físicas, emocionais ou ritmos de aprendizagem. Os alunos com NEE em um 
primeiro momento necessitam serem vistos na sua diversidade e nas suas 
possibilidades para que sua participação no contexto seja efetivada. No 
período de adaptação / conhecimento o professor precisa de apoio (equipe de 
gestão, EOT, família) para que possa investir no pedagógico do aluno. A 
nível de Secretaria (Municipal / Estadual) uma parceria para Formação 
Continuada para os professores. Esta formação precisa ser no enfoque da 
aprendizagem e não da deficiência. A aprendizagem de qualquer aluno está 
relacionada no que oferecer e nas intervenções. Para os alunos com NEE é 
preciso instrumentalizar o professor nesse fazer pedagógico. Deve-se 
atenção especial dentro da formação para os alunos NEE que apresentam 
dificuldades comportamentais como é o caso dos TDAH. É possível capacitar o 
professor para aprender a lidar com esses alunos, pois do contrário ele é 
visto como aluno indisciplinado. É preciso entender e fazer efetivar-se o 
direito de todos no ensino regular. Também é preciso dar suporte: sala de 
recursos, estagiária de apoio à inclusão, agilidade para os atendimentos de 
saúde para que dele precise (fono, T.O., etc...). não se faz educação 
sozinho, a palavra educação está implícito o outro. Por isso o professor 
não pode ficar sozinho, precisa de apoio para oferecer um planejamento que 
provoque aprendizagem.  

 
 
 
ESCOLA “B” 
 
Idade: 46 anos                                                            Tempo como diretor escolar: 6 anos 
Formação: Pedagogia                                                                                          ano:  1986 
                  Pós – Didática                                                                           
ano:  1990 
                  Pós – Violência                                                                           
ano: 1998 
                   Mestrado em Educação                                                            
ano: 2005 
 
 
1. Quanto aos aspectos estruturais: 

 

a) Quais critérios são utilizados para a enturmação dos alunos com deficiência? 
Discussão prévia com o grupo, a maioria das vezes os professores até pedem 
para ficar a sala.  

 

b) Qual a localização da sala de aula dentro da escola para esses alunos? 
Dependendo da “inclusão”, verifica-se com a sala que melhor atende o aluno. 

 

c) Quais os critérios de distribuição dos professores para as salas que possuem alunos com 
deficiência? 
Não existe, a escola já tem uma cultura sobre a inclusão. 

 

d) Os professores possuem liberdade de escolha? 
Sim.  
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2. Quanto aos aspectos pedagógicos: 

 

a) Como são oferecidos os recursos que os alunos com deficiência necessitam no ambiente 
escolar?  
Discute-se com o professor e com a equipe da escola e equipe técnica. 

 

b) Existe um trabalho coletivo que integre professores comuns e especialistas?  
Não, pois não temos especialistas na área, às vezes os professores das 
salas integradas são consultados. 

 

c) A escola modifica os sistemas de apoio de acordo com as necessidades desses alunos? 
Sim, existe a necessidade de se fazer ajustes entre os conteúdos e o 
potencial do aluno. 

 

3. Quanto aos aspectos organizacionais: 

a) Como foram estabelecidos os objetivos no Projeto Pedagógico Político Educacional que a 
escola pretende alcançar para alunos com deficiência? 
Procura-se durante o processo avaliar sistematicamente o ensino e a 
prendizagem, a partir desse foco, foi construído o PPE.  

 

b) A inclusão é discutida com freqüência nos HTPCs? 
Com freqüência é meio difícil, o melhor momento é no conselho de ciclo.  

 

c) Qual o processo de ajuda/apoio aos professores, alunos e pais, objetivando a remoção de 
barreiras para a aprendizagem nos planos estrutural, atitudinal e pedagógico? 
O processo na verdade, ele ocorre através das experiências vividas por 
todos e que são elencados e toma-se as providências necessárias no âmbito 
macro e micro. 

 

d) A escola modifica o currículo na medida do necessário para a remoção de barreiras para a 
aprendizagem dos alunos com deficiência? 
O currículo passa por uma instância maior , o que a escola faz é uma 
adaptação dos objetivos e conteúdos. 

 

4. Quanto aos aspectos sociais: 

a) Como se concretiza o sistema de comunicação entre a escola inclusiva e a comunidade? 
Como a nossa escola é participativa a comunicação existe dentro do processo 
como um todo. Os alunos já estão inseridos nas salas, o diálogo existe 
através do conselho de escola, reunião de pais, palestras. 
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b) Há uma estimulação para a plena participação dos alunos com deficiência na vida escolar, 
inclusive nas atividades extracurriculares?  
Sim, ocorre pois todos são convidados a participar de todos as ações da 
escola. 

 

c) A escola considera os pais de alunos com deficiência uma parte plena da comunidade 
escolar de tal forma que eles também possam experienciar o senso de pertencer? 
Sim, como já citado, nesta escola já se tem uma cultura de particpação. 

d) O que você sugere para contribuir com a inclusão dos alunos com deficiência no ensino 
regular? 
- Sair do discurso teórico e ir para a prática; 
- Buscar parceiros no processo: Secretaria da Educação, pais, 
comunidade; 
- Garantir estagiários de inclusão em um número adequado; 
- Investir na formação para uma cultura inclusiva. 

 
 
 
 
ESCOLA “C” 
 
 
Idade: 50 anos                                              Tempo como diretor escolar: (não respondeu) 
Formação: Pedagogia                                                                                              ano:  1978 
                   
 
 
1. Quanto aos aspectos estruturais: 
 

a) Quais critérios são utilizados para a enturmação dos alunos com deficiência? 
Evitar ao máximo a segregação e ajustando de acordo com as necessidades e 
habilidades de cada aluno.  

 

b) Qual a localização da sala de aula dentro da escola para esses alunos? 
Pertencer ao agrupamento do ano / ciclo, integrando com as demais salas. 

 

c) Quais os critérios de distribuição dos professores para as salas que possuem alunos com 
deficiência? 
Observamos o perfil, a disponibilidade, o envolvimento e compromisso para 
aqueles alunos que necessitam de intervenções específicas. 

 

d) Os professores possuem liberdade de escolha? 
Praticamente a todos os professores são atribuídas classes com alunos com 
NEE, mas ainda temos professor que não tem perfil para desenvolver um 
trabalho apropriado. Acredito ser fundamental a plena aceitação dos alunos 
com NEE para que não ocorra a exclusão e efetive com mais sucesso a 
aprendizagem.  
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2. Quanto aos aspectos pedagógicos: 

 

a) Como são oferecidos os recursos que os alunos com deficiência necessitam no ambiente 
escolar?  
É realizado adaptação curricular, de acordo com as necessidades 
educacionais e habilidades de cada aluno, oferecendo conteúdos 
imprescindíveis de cada área. 

b) Existe um trabalho coletivo que integre professores comuns e especialistas?  
Sim. Em reuniões pedagógicas, em HTPC (Horário de Trabalho Coletivo) 
oferecemos formações com tema específico “inclusão”. Em Conselho de ano / 
ciclo realiza-se troca de experiências / encaminhamentos onde há o 
envolvimento dos professores comuns/ especialistas / equipe técnica e trio 
gestor. 

 

c) A escola modifica os sistemas de apoio de acordo com as necessidades desses alunos? 
Sim. As adaptações curriculares / a redução dos conteúdos / a redução de 
horário (quando necessário) / o melhor horário de recreio / da merenda / do 
atendimento em sala de recursos, entre outros apresentam a flexibilidade 
nos atendimentos. 

 

3. Quanto aos aspectos organizacionais: 

a) Como foram estabelecidos os objetivos no Projeto Pedagógico Político Educacional que a 
escola pretende alcançar para alunos com deficiência? 
Para os alunos com deficiência estabelece-se objetivos específicos nas 
Fichas de Rendimentos bimestrais.  

 

b) A inclusão é discutida com freqüência nos HTPCs? 
No início do ano letivo, planejamos as reuniões de formação em inclusão.  

 

c) Qual o processo de ajuda/apoio aos professores, alunos e pais, objetivando a remoção de 
barreiras para a aprendizagem nos planos estrutural, atitudinal e pedagógico? 
Para respaldo temos atendimento com a Equipe de Orientação Técnica 
(quinzenalmente e semanalmente quando necessitamos de ajuda específica), 
oferecemos atendimento aos pais em reuniões individuais, em alguns momentos 
acompanhados da Equipe de Orientação Técnica e em outros com a professora 
do regular e concomitantemente com a professora especialista e alguém do 
trio gestor. Realizamos reuniões de parceria com médicos, psicólogos, 
fonoaudiólogos, T.º, DV, com a AVAPE a fim de selecionarmos encaminhamentos 
que contribuem para melhor rendimento do aluno. Em HTPC reúnem-se professor 
especialista / professor do regular / trio gestor para planejamento e 
encaminhamento a serem realizados quinzenalmente com o intuito de melhor 
acompanhamento do trabalho oferecido ao aluno e as possibilidades ainda não 
trabalhadas. 
 

d) A escola modifica o currículo na medida do necessário para a remoção de barreiras para a 
aprendizagem dos alunos com deficiência? 
Sim. Contemplamos a redução de conteúdos curriculares por acreditar que se 
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faz necessário para o momento. 

 

4. Quanto aos aspectos sociais: 

a) Como se concretiza o sistema de comunicação entre a escola inclusiva e a comunidade? 
Nos eventos realizados na U.E. e nas reuniões de pais abordamos sutilmente 
destacando a naturalidade das ações. 

 

b) Há uma estimulação para a plena participação dos alunos com deficiência na vida escolar, 
inclusive nas atividades extracurriculares?  
Sim, para incluí-los é necessário tal atitude. 

 

c) A escola considera os pais de alunos com deficiência uma parte plena da comunidade 
escolar de tal forma que eles também possam experienciar o senso de pertencer? 
Evidente que a inclusão não é necessariamente somente das crianças com 
necessidades especiais, seus pais necessitam de orientações no sentido de 
serem “incluídos” também. 

 

d) O que você sugere para contribuir com a inclusão dos alunos com deficiência no ensino 
regular? 
Algumas medidas contribuem com a inclusão: a escola apresentar 
flexibilização quanto aos procedimentos pedagógicos, as medidas avaliativas 
e a metodologia. 

 
 
 
ESCOLA “D” 
 
Idade: 32 anos                                                                 Tempo como diretor escolar: 4 anos 
Formação: Licenciatura Plena em Ciências                                                          ano:  
1995 
                  Pedagogia                                                                                     
ano: 1998  
                  Supervisão Escolar (complement.)                                                
ano: 2002         
 
1. Quanto aos aspectos estruturais: 
 
a) Quais critérios são utilizados para a enturmação dos alunos com deficiência? 
Observamos: faixa etária, agrupamento produtivo, necessidades do aluno, 
perfil do professor, análise de relatórios anteriores e histórico e 
avaliação do professor anterior.  

 

b) Qual a localização da sala de aula dentro da escola para esses alunos? 
Na escola possuímos elevador, portanto, todas as salas ficam no andar 
superior. 
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c) Quais os critérios de distribuição dos professores para as salas que possuem alunos com 
deficiência? 
A equipe da escola (gestão) procura observar o perfil do professor bem como 
a avaliação do trabalho realizado anteriormente. 

 

d) Os professores possuem liberdade de escolha? 
Sim, portanto a equipe de gestão elenca alguns pontos de observação para o 
trabalho como: perfil, tempo de educação no magistério, interesse no 
desafio e projeto de trabalho. Há uma conversa anterior para esta escolha. 

 

2. Quanto aos aspectos pedagógicos: 

 

a) Como são oferecidos os recursos que os alunos com deficiência necessitam no ambiente 
escolar?  
De acordo com o plano de trabalho do professor realizado em conjunto com a 
equipe de formação: PAP, PAPE e PABE. Sempre que há necessidade após 
observação e análise dos mesmos. 

 

b) Existe um trabalho coletivo que integre professores comuns e especialistas?  
Sim, a itinerância que é realizada com a professora especialista da sala de 
recursos. Reunião feita uma vez por semana com acompanhamento da PAP e/ou 
junto com diretor e PAD, para discussão do trabalho com os alunos da sala. 
Nessas reuniões são discutidos pontos de observação do trabalho pela 
professora especialista, pela PAP. São encaminhadas tarefas de ordem 
pedagógica para com o aluno bem como para o professor refletir e realizar 
mudanças na prática visando sempre o melhor atendimento ao aluno e grupo 
sala.  

 

c) A escola modifica os sistemas de apoio de acordo com as necessidades desses alunos? 
Procura modificar dentro das observações realizadas pela equipe da escola 
junto com a EOT. Ex.: mudanças nos horários de atendimentos em sala de 
recursos, horários de aula etc. 

 

3. Quanto aos aspectos organizacionais: 

a) Como foram estabelecidos os objetivos no Projeto Pedagógico Político Educacional que a 
escola pretende alcançar para alunos com deficiência? 
Coletivamente, pautados nos princípios elencados no PPE e através das 
observações dos avanços desses alunos. Elencamos metas para serem 
alcançadas dentro do que acreditamos ser necessário ser estabelecido.  

 

b) A inclusão é discutida com freqüência nos HTPCs? 
Sim, porém avaliamos que é necessário retomar uma formação com assessoria 
para subsidiar tanto o trabalho da equipe de gestão quanto dos professores. 
A formação sempre é discutida e montada no início do ano com as próprias 
professoras junto à equipe de formação da escola (PAP, PABE e PAPE).   
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c) Qual o processo de ajuda/apoio aos professores, alunos e pais, objetivando a remoção de 
barreiras para a aprendizagem nos planos estrutural, atitudinal e pedagógico? 
Procuramos apoiar de diversas formas: conversas individuais e coletivas com 
pais, formação em HTPC, devolutivas através do registro de trabalho dos 
professores. Para o ano que vem, estamos planejando um grupo de estudos com 
pais, professores e Conselho de Escola e APM para avançar nas discussões 
deste âmbito. Estudos de legislação, práticas, ações etc. É necessário pois 
o tempo URGE!!  

 

d) A escola modifica o currículo na medida do necessário para a remoção de barreiras para a 
aprendizagem dos alunos com deficiência? 
Acreditamos que seja necessário realizar as adaptações curriculares porém  
ainda não temos orientação oficial de “como” fazer. Sendo assim, realizamos 
de acordo com nossos conhecimentos planejando objetivos específicos 
resagatando o currículo quando a criança necessita. 

 

 

4. Quanto aos aspectos sociais: 

a) Como se concretiza o sistema de comunicação entre a escola inclusiva e a comunidade? 
Através de reuniões de pais, encontros com a coordenação e/ ou direção, 
professores, EOT, quando necessário. 

 

b) Há uma estimulação para a plena participação dos alunos com deficiência na vida escolar, 
inclusive nas atividades extracurriculares?  
Sim, pois as atividades são proporcionadas a todos os alunos. 

 

c) A escola considera os pais de alunos com deficiência uma parte plena da comunidade 
escolar de tal forma que eles também possam experienciar o senso de pertencer? 
Consideramos que “todos” da comunidade escolar fazem parte da escola, porém 
fica difícil de avaliar o quanto os mesmos se sentem sujeitos deste fazer. 
Há pais mais participativos e outros não, sejam de inclusão ou não. 

 

d) O que você sugere para contribuir com a inclusão dos alunos com deficiência no ensino 
regular? 
- redução do número de alunos em todas as salas (+/- 25); 
- acompanhamento de equipes multidisciplinares do Departamento: OP, 
Fono, Assist. Social, Psico, T.O., sendo estas com número reduzidos de 
escolas para acompanhamento. 
- Formação continuada e cursos para os professores e equipes / grupos 
de trabalho; 
- Grupos de formação e apoio aos pais; 
- Atualização da legislação vigente e criação de nova que respalde 
nossa prática; 
- Auxiliar de sala. 
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ANEXO 6 – QUESTIONÁRIOS36 RESPONDIDOS PELAS FAMÍLIAS  
 
 
FAMÍLIA “X” – ESCOLA “A” 
 
 
Idade do pai:  ---        da mãe:26 (deficiente auditiva)        responsável: avó – 48 anos      

Número de filhos: 1 

O filho que está em situação de inclusão é o (marque com um x): 

1º ( x )   2º (  )   3º (  )   4º (  )   5º (  )   6º (  )   7º (  )    

 

1. Qual é a idade de seu (sua) filho(a)? 
 
8 anos. 
 
2. Qual a série que freqüenta?  
 
1ª série. 
 
3. Há quanto tempo ele(a) está nessa escola? 
 
3 anos. 
 
4. Como ele(a) foi encaminhado para essa escola? 
 
Eu procurei a direção da escola pos os meus filhos já estudavam aqui e 
conversei sobre o meu neto e a diretora disse que eles estavam atendendo 
alunos como ele e fez a matricula dele. 
 
5. Ele(a) também utiliza a  sala de recursos ou de apoio pedagógico? 
 
Ele utiliza a sala de recurso duas vezes por semana no mesmo período porque 
ele faz terapia de manhã e fica muito cansativo.    
 
6. Você costuma participar das reuniões na escola para saber sobre o desenvolvimento do seu 
(sua) filho(a)? 
 
Quem vem para a reunião é a tia dele, minha filha, pois eu não sei ler direito e a mãe dele é 
deficiente auditiva.  
 
7. De quanto em quanto tempo acontecem essas reuniões?  
 
Uma no começo do ano e mais quatro durante o ano. 
 
8. O que o professor fala sobre o trabalho realizado com seu (sua) filho(a)? 
 
O professor diz coisas lindas diz que ele está muito adaptado diz que ele 
                                                 
36 As respostas foram transcritas na íntegra, sem correções, procurando fidelidade máxima aos textos. Os nomes 
que aparecem são fictícios objetivando preservar a identidade dos sujeitos envolvidos. As famílias foram 
caracterizadas por letras. O questionário da família “X” foi respondido pela avó. 
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está indo muito bem e até emprestou o portfolio para a gente ver em casa 
tudo o que ele fez durante o ano. Foi um ano muito maravilhoso. 
 
 
9. Como você avalia o trabalho desenvolvido com o (a) seu (sua) filho (a)? 
 
O desenvolvimento dele está muito legal eu achava que ele não ia se adaptar 
eu to achando que ele está muito desenvolvido. Quando ele vai tomar banho 
já sabe que vai para a escola ele fica muito feliz.  
 
 
10. Como a escola (professores, funcionários e alunos) recebeu o(a) seu (sua) filho(a)? 
 
Receberam com muito carinho. Todos foram legais com ele. Desde a direção 
até os funcionários sempre trataram ele muito bem. Eles querem saber tudo 
sobre ele. 
 
 
11. Existe na escola um trabalho de apoio para as famílias conversarem sobre as possíveis 
dificuldades dos filhos que estão em situação de inclusão?   
 
Existe para a minha família quando precisamos mas junto com varias famílias 
não tem trabalho nenhum.  
 
 
12. Esse espaço está reservado para alguma reivindicação ou sugestão que você queira fazer 
para melhorar o processo educacional de seu(sua) filho(a). 
 
O trabalho que está sendo feito por ele melhor do que esse não tem. Ta 
sendo ótimo o trabalho com ele. Ele está muito ativo do que quando chegou. 
Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo isso. 
 
 
 
FAMÍLIA “Y” – ESCOLA “A”  

 

Idade do pai:  35          da mãe:34       

Número de filhos: 1 

O filho que está em situação de inclusão é o (marque com um x): 

1º ( x )   2º (  )   3º (  )   4º (  )   5º (  )   6º (  )   7º (  )    

 

1. Qual é a idade de seu (sua) filho(a)? 
9 anos. 
 
 
2. Qual a série que freqüenta?  
3ª série. 
 
3. Há quanto tempo ele(a) está nessa escola? 
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Há 3 anos. 
 
4. Como ele(a) foi encaminhado para essa escola? 
 
Fez estimulação essencial dos dois anos e meio até os 5 anos. Foi para uma 
Emei ficou por dez meses e foi encaminhado para essa escola. Na outra 
escola não tinha os recursos que tem aqui. 
 
5. Ele(a) também utiliza a  sala de recursos ou de apoio pedagógico? 
 
Sim, utiliza a sala de recursos três vezes por semana: 4ª e 5ª no mesmo 
horário da escola porque mora longe e o João ficava muito cansado.   
 
6. Você costuma participar das reuniões na escola para saber sobre o desenvolvimento do seu 
(sua) filho(a)? 
 
Sim, todas as reuniões inclusive permaneço na escola muitas vezes pois sou 
da APM. 
 
 
7. De quanto em quanto tempo acontecem essas reuniões?  
 
Acontece a cada bimestre. 
 
 
8. O que o professor fala sobre o trabalho realizado com seu (sua) filho(a)? 
 
Fala que o Joâo realiza as atividades do jeito dele mas que consegue 
acompanhar o que ela propõe para ele. 
 
 
9. Como você avalia o trabalho desenvolvido com o (a) seu (sua) filho (a)? 
 
Acho muito bom porque eles procuram ajudar ele. Eles fazem de tudo por 
essas crianças aqui na escola. Se precisa do material diferente eles 
compram.  
 
 
10. Como a escola (professores, funcionários e alunos) recebeu o(a) seu (sua) filho(a)? 
 
No começo as crianças estranharam mas com o passar do tempo as professoras 
foram explicando que ele não andava e não falava mas entendia tudo. Depois 
de uns três meses eles já estavam acostumados. As professoras e os 
funcionários sempre trataram ele normal, como tratam as outras crianças. 
Algumas mães ainda tem preconceito (duas ou três) mas eu não ligo, falei 
para uma delas que o meu filho tinha o mesmo direito que o filho dela de 
estar na escola. Falei isso porque ela disse para uma outra mãe que não 
sabia o que essas crianças estavam fazendo aqui. Agora os alunos gostam 
muito do João ele ajudam em tudo: eles lê para ele, jogam bola pra ele, 
fazem ele participar de tudo. 
 
11. Existe na escola um trabalho de apoio para as famílias conversarem sobre as possíveis 
dificuldades dos filhos que estão em situação de inclusão?   
 
Teve uma reunião com a professora da sala de recurso com as mães dos alunos 
usam essa sala. Mas não existe um trabalho de grupo com as famílias. Disso 
eu sinto falta.  



 

 

 

180 

 
12. Esse espaço está reservado para alguma reivindicação ou sugestão que você queira fazer 
para melhorar o processo educacional de seu(sua) filho(a). 

 
A escola é boa em tudo, ele está bem enquadrado e tem tudo que precisa. 
Sala de artes, de informática de lego sala de recurso. O que eu acho que 
falta é uma reunião com as famílias que tem filhos com deficiência pra 
trocar idéias ou dialogar. 
 
 
 
FAMÍLIA “W” – ESCOLA “B” 

 
Idade do pai:  40          da mãe:37       

Número de filhos: 1 

O filho que está em situação de inclusão é o (marque com um x): 

1º (  )   2º (  )   3º (  )   4º (  )   5º (  )   6º (  )   7º (  )    

 

1. Qual é a idade de seu (sua) filho(a)? 
9 anos. 
 
 
2. Qual a série que freqüenta?  
 
2ª série. 
 
 
3. Há quanto tempo ele(a) está nessa escola? 
 
Há 3 anos. 
 
 
4. Como ele(a) foi encaminhado para essa escola? 
 
Pela informação de amigos. 
 
 
5. Ele(a) também utiliza a  sala de recursos ou de apoio pedagógico? 
 
Sim.   
6. Você costuma participar das reuniões na escola para saber sobre o desenvolvimento do seu 
(sua) filho(a)? 
 
Sempre que possível. 
 
7. De quanto em quanto tempo acontecem essas reuniões?  
 
A cada três meses. 
 
8. O que o professor fala sobre o trabalho realizado com seu (sua) filho(a)? 
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São o comportamento do aluno e algumas duvidas quanto dificuldades no 
aprendizado e materiais etc. 
 
 
9. Como você avalia o trabalho desenvolvido com o (a) seu (sua) filho (a)? 
 
Bom.  
 
 
10. Como a escola (professores, funcionários e alunos) recebeu o(a) seu (sua) filho(a)? 
 
Sem discriminação e muito interesse em transmitir o ensino. 
 
 
11. Existe na escola um trabalho de apoio para as famílias conversarem sobre as possíveis 
dificuldades dos filhos que estão em situação de inclusão?   
 
Sim.  
 
12. Esse espaço está reservado para alguma reivindicação ou sugestão que você queira fazer 
para melhorar o processo educacional de seu(sua) filho(a). 
 
(não respondeu) 
 
 
 
FAMÍLIA “Z” – ESCOLA “C” 
 
Idade do pai:  46         da mãe:34       

Número de filhos: 2 

O filho que está em situação de inclusão é o (marque com um x): 

1º ( x )   2º (  )   3º (  )   4º (  )   5º (  )   6º (  )   7º (  )    

 

1. Qual é a idade de seu (sua) filho(a)? 
13 anos. 
2. Qual a série que freqüenta?  
1ª D 
 
3. Há quanto tempo ele(a) está nessa escola? 
 
Há dois anos. 
4. Como ele(a) foi encaminhado para essa escola? 
 
Na própria escola. 
 
 
5. Ele(a) também utiliza a  sala de recursos ou de apoio pedagógico? 
 
Sim.   
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6. Você costuma participar das reuniões na escola para saber sobre o desenvolvimento do seu 
(sua) filho(a)? 
 
Procuro participar de todas, quando não consigo procuro conversar com a 
professora. 
 
 
7. De quanto em quanto tempo acontecem essas reuniões?  
 
Trimestral. 
 
8. O que o professor fala sobre o trabalho realizado com seu (sua) filho(a)? 
 
Que ela está evoluindo. 
 
9. Como você avalia o trabalho desenvolvido com o (a) seu (sua) filho (a)? 
 
Esta escola está colaborando muito no desenvolvimento da minha filha.  
 
 
10. Como a escola (professores, funcionários e alunos) recebeu o(a) seu (sua) filho(a)? 
 
Com muita atenção e carinho. 
 
11. Existe na escola um trabalho de apoio para as famílias conversarem sobre as possíveis 
dificuldades dos filhos que estão em situação de inclusão?   
 
Sim, quando ela começou tivemos várias conversas. 
 
12. Esse espaço está reservado para alguma reivindicação ou sugestão que você queira fazer 
para melhorar o processo educacional de seu(sua) filho(a). 
 
Eu gostaria que a minha filha continuasse nesta escola que ela se adaptou 
bem. Na outra escola ela não se adaptou. 
 
 

ANEXO 7 – LEGISLAÇÃO  

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

 

Art. 205. 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.  

 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  
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I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

Art. 208. O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a garantia de: 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente 

na rede regular de ensino; 

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEI Nº 9.394 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 

 

LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL 

 

 

CAPITULO V – DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

 

Art. 58 . Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 

educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 

portadores de necessidades especiais. 
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§1º Haverá, quando necessário, 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 específicas dos alunos, não for 

possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular. 

 

§3º A oferta da educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária 

de zero a seis anos, durante a educação infantil. 

 

Art. 59 . Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais: 

 

I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para 

atender às suas necessidades; 

 

II – terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a 

conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para 

concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; 

III – professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a 

integração desses educandos nas classes comuns; 

 

IV – educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em 

sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de 

inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem 

como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual 

ou psicomotora; 

 

V – acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para 

o respectivo nível do ensino regular. 

 

Art. 60 . Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de 

caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação 

exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder público. 
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Parágrafo único. O poder Público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do 

atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria rede pública regular de 

ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEI N.º 7.853 DE 24 DE OUTUBRO DE 1989 

 

Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a 

Coordenadoria para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – CORDE, institui a 

tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação 

do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências. 

 

Art. 2º. Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de 

deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à 

saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e 
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de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, 

social e econômico. 

 

Parágrafo Único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgão e entidades da 

administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, 

aos assuntos objetos desta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem 

prejuízo de outras, as seguintes medidas: 

 

I – na área da educação: 

 

a) a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial como modalidade educativa 

que abranja a educação precoce, a pré-escolar, as de 1º e 2º graus, a supletiva, a 

habilitação e reabilitação profissionais, com currículos, etapas e exigências de diplomação 

próprios; 

b) o oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial em estabelecimentos 

públicos de ensino; 

c) a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em estabelecimentos públicos de 

ensino; 

d) o oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial em nível pré-escolar e 

escolar, em unidades hospitalares e congêneres nas quais estejam internados, por prazo 

igual ou superior a um (um) ano, educandos portadores de deficiência; 

e) o acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios conferidos aos demais 

educandos, inclusive material escolar, merenda escolar e bolsa de estudo; 

f) a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares 

de pessoas portadoras de deficiência capazes de se integrarem ao sistema 

regular de ensino. 

LEI N.º 8069 DE 13 DE JULHO DE 1990 

 

 

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. 

 

Capítulo IV 

 

Do Direito à Educação , à Cultura, ao Esporte e ao Lazer 



 

 

 

187 

 

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento 

de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho 

assegurando-lhes: 

 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente 

na rede regular de ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

8. EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

8.1 Diagnóstico 

 

A Constituição Federal estabelece o direito de as pessoas com necessidades especiais 

receberem educação preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208, III). A diretriz 

atual é a da plena integração dessas pessoas em todas as áreas da sociedade. Trata-se, 

portanto, de duas questões - o direito à educação, comum a todas as pessoas, e o direito de 
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receber essa educação sempre que possível junto com as demais  pessoas nas escolas 

"regulares". 

 

A legislação, no entanto, é sábia em determinar preferência para essa modalidade de 

atendimento educacional, ressalvando os casos de excepcionalidade em que as 

necessidades do educando exigem outras formas de atendimento. As políticas recentes 

do setor têm indicado três situações possíveis para a organização do atendimento: 

participação nas classes comuns, de recursos, sala especial e escola especial. Todas as 

possibilidades têm por objetivo a oferta de educação de qualidade. 

 

Diante dessa política, como está a educação especial brasileira? O conhecimento da 

realidade é ainda bastante precário, porque não dispomos de estatísticas completas nem 

sobre o número de pessoas com necessidades especiais nem sobre o atendimento. 

Somente a partir do ano 2000 o Censo Demográfico fornecerá dados mais precisos, que 

permitirão análises mais profundas da realidade. 

 

A Organização Mundial de Saúde estima que em torno de 10% da população têm 

necessidades especiais. Estas podem ser de diversas ordens - visuais, auditivas,físicas, 

mentais, múltiplas, distúrbios de conduta e também superdotação ou altas habilidades. Se 

essa estimativa se aplicar também no Brasil, teremos cerca de 15 milhões de pessoas com 

necessidades especiais. Os números de matrícula nos estabelecimentos escolares são tão 

baixos que não permitem qualquer confronto com aquele contingente. 

 

 Em 1998, havia 293.403 alunos, distribuídos da seguinte forma: 58% com problemas 

mentais;13,8%, com deficiências múltiplas; 12%, com problemas de audição; 3,1% de visão; 

4,5%, com problemas físicos; 2,4%, de conduta. Apenas 0,3% com altas habilidades ou 

eram superdotados e 5,9% recebiam "outro tipo de atendimento" (Sinopse Estatística da 

Educação Básica/Censo Escolar 1998, do MEC/INEP). 

 

Dos 5.507 Municípios brasileiros, 59,1% não ofereciam educação especial em 1998. As  

diferenças regionais são grandes. No Nordeste, a ausência dessa modalidade acontece em 

78,3% dos Municípios, destacando-se Rio Grande do Norte, com apenas 9,6% dos seus 

Municípios apresentando dados de atendimento. Na região Sul, 58,1% dos Municípios 

ofereciam educação especial, sendo o Paraná o de mais alto percentual (83,2%). No 

Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul tinha atendimento em 76,6% dos seus Municípios. 

Espírito Santo é o Estado com o mais alto percentual de Municípios que oferecem educação 

especial (83,1%). Entre as esferas administrativas, 48,2% dos estabelecimentos de 
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educação especial em 1998 eram estaduais; 26,8%, municipais; 24,8%, particulares e 0,2%, 

federais. Como os  estabelecimentos são de diferentes tamanhos, as matrículas apresentam 

alguma variação nessa distribuição: 53,1% são da iniciativa privada; 31,3%, estaduais; 

15,2%, municipais e 0,3%, federais. Nota-se que o atendimento particular, nele incluído o 

oferecido por entidades filantrópicas, é responsável por quase metade de toda a educação 

especial no País. Dadas as discrepâncias regionais e a insignificante atuação federal, há 

necessidade de uma atuação mais incisiva da União nessa área. 

 

Segundo dados de 1998, apenas 14% desses estabelecimentos possuíam instalação 

sanitária para alunos com necessidades especiais, que atendiam a 31% das matrículas. A 

região Norte é a menos servida nesse particular, pois o percentual dos estabelecimentos 

com aquele requisito baixa para 6%. Os dados não informam sobre outras facilidades como 

rampas e corrimãos. A eliminação das barreiras arquitetônicas nas escolas é uma condição 

importante para a integração dessas pessoas no ensino regular, constituindo uma meta 

necessária na década da educação. Outro elemento fundamental é o material didático-

pedagógico adequado, conforme as necessidades específicas dos alunos. Inexistência, 

insuficiência, inadequação e precariedades podem ser constatadas em muitos centros de 

atendimento a essa clientela. 

 

Em relação à qualificação dos profissionais de magistério, a situação é bastante boa: 

apenas 3,2% dos professores (melhor dito, das funções docentes), em 1998, possuíam o 

ensino fundamental, completo ou incompleto, como formação máxima. Eram formados em  

nível médio 51% e, em nível superior, 45,7%. Os sistemas de ensino costumam oferecer 

cursos de preparação para os professores que atuam em escolas especiais, por isso 73% 

deles fizeram curso específico. Mas, considerando a diretriz da integração, ou seja, de que, 

sempre que possível, as crianças, jovens e adultos especiais sejam atendidos em escolas 

regulares, a necessidade de preparação do corpo docente, e do corpo técnico e 

administrativo das escolas aumenta enormemente. Em princípio, todos os professores 

deveriam ter conhecimento da educação de alunos especiais. 

 

Observando as modalidades de atendimento educacional, segundo os dados de 1997, 

predominam as "classes especiais", nas quais estão 38% das turmas atendidas. 13,7% 

delas estão em "salas de recursos" e 12,2% em "oficinas pedagógicas". Apenas 5% das 

turmas estão em "classes comuns com apoio pedagógico" e 6% são de "educação precoce”. 

Em "outras modalidades" são atendidas 25% das turmas de educação especial.  
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Comparando o atendimento público com o particular, verifica-se que este dá preferência à 

educação precoce, a oficinas pedagógicas e a outras modalidades não especificadas no 

Informe, enquanto aquele dá prioridade às classes especiais e classes comuns com apoio 

pedagógico. As informações de 1998 estabelecem outra classificação, chamando a atenção 

que 62% do atendimento registrado está localizado em escolas especializadas, o que reflete 

a necessidade de um compromisso maior da escola comum com o atendimento do aluno 

especial. 

 

O atendimento por nível de ensino, em 1998, apresenta o seguinte quadro: 87.607 crianças 

na educação infantil; 132.685, no ensino fundamental; 1.705, no ensino médio; 

7.258 na educação de jovens e adultos. São informados como "outros" 64.148 

atendimentos. Não há dados sobre o atendimento do aluno com necessidades especiais na 

educação superior. O particular está muito à frente na educação infantil especial (64%) e o 

estadual, nos níveis fundamental e médio (52 e 49%, respectivamente), mas o municipal 

vem crescendo sensivelmente no atendimento em nível fundamental. As tendências 

recentes dos sistemas de ensino são as seguintes: integração/inclusão do aluno com 

necessidades especiais no sistema regular de ensino e, se isto não for possível em função 

das necessidades do educando, realizar o atendimento em classes e escolas 

especializadas; ampliação do regulamento das escolas especiais para prestarem apoio e 

orientação aos programas de integração, além do atendimento específico; melhoria da 

qualificação dos professores do ensino fundamental para essa clientela; expansão da oferta 

dos cursos de formação/especialização pelas universidades e escolas normais. 

 

Apesar do crescimento das matrículas, o déficit é muito grande e constitui um desafio 

imenso para os sistemas de ensino, pois diversas ações devem ser realizadas ao mesmo 

tempo. Entre elas, destacam-se a sensibilização dos demais alunos e da comunidade em 

geral para a integração, as adaptações curriculares, a qualificação dos professores para o 

atendimento nas escolas regulares e a especialização dos professores para o atendimento 

nas novas escolas especiais, produção de livros e materiais pedagógicos adequados para 

as diferentes necessidades, adaptação das escolas para que os alunos especiais possam 

nelas transitar, oferta de transporte escolar adaptado, etc. Mas o grande avanço que a 

década da educação deveria produzir será a construção de uma escola inclusiva, que 

garanta o atendimento à diversidade humana. 

 

8.2 Diretrizes 
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A educação especial se destina às pessoas com necessidades especiais no campo da 

aprendizagem, originadas quer de deficiência física, sensorial, mental ou múltipla, quer de  

características como altas habilidades, superdotação ou talentos. 

 

A integração dessas pessoas no sistema de ensino regular é uma diretriz constitucional 

(art. 208, III), fazendo parte da política governamental há pelo menos uma década. Mas, 

apesar desse relativamente longo período, tal diretriz ainda não produziu a mudança 

necessária na realidade escolar, de sorte que todas as crianças, jovens e adultos com 

necessidades especiais sejam atendidos em escolas regulares, sempre que for 

recomendado pela avaliação de suas condições pessoais. 

 

 Uma política explícita e vigorosa de acesso à educação, de responsabilidade da União, dos 

Estados e Distrito Federal e dos Municípios, é uma condição para que às pessoas especiais 

sejam assegurados seus direitos à educação. Tal política abrange: o âmbito social, do 

reconhecimento das crianças, jovens e adultos especiais como cidadãos e de seu direito de 

estarem integrados na sociedade o mais plenamente possível; e o âmbito educacional, tanto 

nos aspectos administrativos (adequação do espaço escolar, de seus equipamentos e 

materiais pedagógicos), quanto na qualificação dos professores e demais profissionais 

envolvidos. 

 

 O ambiente escolar como um todo deve ser sensibilizado para uma perfeita integração. 

Propõe-se uma escola integradora, inclusiva, aberta à diversidade dos alunos, no que a 

participação da comunidade é fator essencial. Quanto às escolas especiais, a política de 

inclusão as reorienta para prestarem apoio aos programas de integração. A educação 

especial, como modalidade de educação escolar, terá que ser promovida  sistematicamente 

nos diferentes níveis de ensino. A garantia de vagas no ensino regular para os diversos 

graus e tipos de deficiência é uma medida importante. 

Entre outras características dessa política, são importantes a flexibilidade e a diversidade, 

quer porque o espectro das necessidades especiais é variado, quer porque as realidades 

são bastante diversificadas no País. 

 

A União tem um papel essencial e insubstituível no planejamento e direcionamento da 

expansão do atendimento, uma vez que as desigualdades regionais na oferta educacional 

atestam uma enorme disparidade nas possibilidades de acesso à escola por parte dessa 

população especial. O apoio da União é mais urgente e será mais necessário onde se 

verificam os maiores déficits de atendimento. 
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Quanto mais cedo se der a intervenção educacional, mais eficaz ela se tornará no decorrer 

dos anos, produzindo efeitos mais profundos sobre o desenvolvimento das crianças. Por 

isso, o atendimento deve começar precocemente, inclusive como forma preventiva. Na 

hipótese de não ser possível o atendimento durante a educação infantil, há que se 

detectarem as deficiências, como as visuais e auditivas, que podem dificultar a 

aprendizagem escolar, quando a criança ingressa no ensino fundamental. Existem testes 

simples, que podem ser aplicados pelos professores, para a identificação desses problemas 

e seu adequado tratamento. Em relação às crianças com altas habilidades (superdotadas ou 

talentosas), a identificação levará em conta o contexto sócio econômico e cultural e será 

feita por meio de observação sistemática do comportamento e do desempenho do aluno, 

com vistas a verificar a intensidade, a freqüência e a consistência dos traços, ao longo de 

seu desenvolvimento. 

 

Considerando as questões envolvidas no desenvolvimento e na aprendizagem das crianças, 

jovens e adultos com necessidades especiais, a articulação e a cooperação entre os setores 

de educação, saúde e assistência é fundamental e potencializa a ação de cada um deles. 

Como é sabido, o atendimento não se limita à área educacional, mas envolve especialistas 

sobretudo da área da saúde e da psicologia e depende da colaboração de diferentes órgãos 

do Poder Público, em particular os vinculados à saúde, assistência e promoção social, 

inclusive em termos de recursos. É medida racional que se evite a duplicação de recursos 

através da articulação daqueles setores desde a fase de diagnóstico de déficits sensoriais 

até as terapias específicas. Para a população de baixa renda, há ainda necessidade de 

ampliar, com a colaboração dos Ministérios da Saúde e da Previdência, órgãos oficiais e 

entidades não-governamentais de assistência social, os atuais programas para oferecimento 

de órteses e próteses de diferentes tipos. O Programa de Renda Mínima Associado a Ações 

Sócio-educativas (Lei n.9.533/97) estendido a essa clientela, pode ser um importante meio 

de garantir-lhe o acesso e à freqüência à escola. 

A formação de recursos humanos com capacidade de oferecer o atendimento aos 

educandos especiais nas creches, pré-escolas, centros de educação infantil, escolas 

regulares de ensino fundamental, médio e superior, bem como em instituições 

especializadas e outras instituições é uma prioridade para o Plano Nacional de Educação. 

 

Não há como ter uma escola regular eficaz quanto ao desenvolvimento e aprendizagem dos 

educandos especiais sem que seus professores, demais técnicos, pessoal administrativo e 

auxiliar sejam preparados para atendê-los adequadamente. As classes especiais, situadas 

nas escolas "regulares", destinadas aos alunos parcialmente integrados, precisam contar 

com professores especializados e material pedagógico adequado. 
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As escolas especiais devem ser enfatizadas quando as necessidades dos alunos assim o 

indicarem. Quando esse tipo de instituição não puder ser criado nos Municípios menores e 

mais pobres, recomenda-se a celebração de convênios intermunicipais e com organizações 

não-governamentais, para garantir o atendimento da clientela.  

 

Certas organizações da sociedade civil, de natureza filantrópica, que envolvem os pais de 

crianças especiais, têm, historicamente, sido um exemplo de compromisso e de eficiência 

no atendimento educacional dessa clientela, notadamente na etapa da educação infantil. 

Longe de diminuir a responsabilidade do Poder Público para com a educação especial, o 

apoio do governo a tais organizações visa tanto à continuidade de sua colaboração quanto à 

maior eficiência por contar com a participação dos pais nessa tarefa. Justifica-se, portanto, o 

apoio do governo a essas instituições como parceiras no processo educacional dos 

educandos com necessidades especiais. 

 

Requer-se um esforço determinado das autoridades educacionais para valorizar a 

permanência dos alunos nas classes regulares, eliminando a nociva prática de 

encaminhamento para classes especiais daqueles que apresentam dificuldades comuns de 

aprendizagem, problemas de dispersão de atenção ou de disciplina. A esses deve ser dado 

maior apoio pedagógico nas suas próprias classes, e não separá-los como se precisassem 

de atendimento especial. 

 

Considerando que o aluno especial pode ser também da escola regular, os recursos devem, 

também, estar previstos no ensino fundamental. Entretanto, tendo em vista as 

especificidades dessa modalidade de educação e a necessidade de promover a ampliação 

do atendimento, recomenda-se reservar-lhe uma parcela equivalente a 5 ou 6% dos 

recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

8.3 Objetivos e Metas 

 

1. Organizar, em todos os Municípios e em parceria com as áreas de saúde e assistência, 

programas destinados a ampliar a oferta da estimulação precoce (interação educativa 

adequada) para as crianças com necessidades educacionais especiais, em instituições 

especializadas ou regulares de educação infantil, especialmente creches. ** 

 

2. Generalizar, em cinco anos, como parte dos programas de formação em serviço, a oferta 

de cursos sobre o atendimento básico a educandos especiais, para os professores em 
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exercício na educação infantil e no ensino fundamental, utilizando inclusive a TV Escola e 

outros programas de educação a distância. 

 

3. Garantir a generalização, em cinco anos, da aplicação de testes de acuidade visual e 

auditiva em todas as instituições de educação infantil e do ensino fundamental, em parceria 

com a área de saúde, de forma a detectar problemas e oferecer apoio adequado às crianças 

especiais. 

 

4. Nos primeiros cinco anos de vigência deste plano, redimensionar conforme as 

necessidades da clientela, incrementando, se necessário, as classes especiais, salas de 

recursos e outras alternativas pedagógicas recomendadas, de forma a favorecer e apoiar a 

integração dos educandos com necessidades especiais em classes comuns, fornecendo-

lhes o apoio adicional de que precisam. 

 

5. Generalizar, em dez anos, o atendimento dos alunos com necessidades especiais na 

educação infantil e no ensino fundamental, inclusive através de consórcios entre Municípios, 

quando necessário, provendo, nestes casos, o transporte escolar. 

 

6. Implantar, em até quatro anos, em cada unidade da Federação, em parceria com as 

áreas de saúde, assistência social, trabalho e com as organizações da sociedade civil, pelo 

menos um centro especializado, destinado ao atendimento de pessoas com severa 

dificuldade de desenvolvimento ** 

 

7. Ampliar, até o final da década, o número desses centros, de sorte que as diferentes 

regiões de cada Estado contem com seus serviços. 

 

8. Tornar disponíveis, dentro de cinco anos, livros didáticos falados, em braille e em 

caracteres ampliados, para todos os alunos cegos e para os de visão sub-normal do ensino 

fundamental.** 

 

9. Estabelecer, em cinco anos, em parceria com as áreas de assistência social e cultura e 

com organizações não-governamentais, redes municipais ou intermunicipais para tornar 

disponíveis aos alunos cegos e aos de visão sub-normal livros de literatura falados, em 

braille e em caracteres ampliados. 

 

10. Estabelecer programas para equipar, em cinco anos, as escolas de educação básica e, 

em dez anos, as de educação superior que atendam educandos surdos e aos de visão sub-
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normal, com aparelhos de amplificação sonora e outros equipamentos que facilitem a 

aprendizagem, atendendo-se, prioritariamente, as classes especiais e salas de recursos.** 

 

11. Implantar, em cinco anos, e generalizar em dez anos, o ensino da Língua Brasileira de 

Sinais para os alunos surdos e, sempre que possível, para seus familiares e para o pessoal 

da unidade escolar, mediante um programa de formação de monitores, em parceria com 

organizações não-governamentais. ** 

 

12. Em coerência com as metas nº 2, 3 e 4, da educação infantil e metas nº 4.d, 5 e 6, do 

ensino fundamental: 

a) estabelecer, no primeiro ano de vigência deste plano, os padrões mínimos de 

infraestrutura das escolas para o recebimento dos alunos especiais** 

b) a partir da vigência dos novos padrões, somente autorizar a construção de prédios 

escolares, públicos ou privados, em conformidade aos já definidos requisitos de 

infraestrutura para atendimento dos alunos especiais; 

c) adaptar, em cinco anos, os prédios escolares existentes, segundo aqueles padrões. 

 

13. Definir, em conjunto com as entidades da área, nos dois primeiros anos de vigência 

deste plano, indicadores básicos de qualidade para o funcionamento de instituições de 

educação especial, públicas e privadas, e generalizar, progressivamente, sua observância. 

** 

 

14. Ampliar o fornecimento e uso de equipamentos de informática como apoio à 

aprendizagem do educando com necessidades especiais, inclusive através de parceria com 

organizações da sociedade civil voltadas para esse tipo de atendimento. ** 

15. Assegurar, durante a década, transporte escolar com as adaptações necessárias aos 

alunos que apresentem dificuldade de locomoção. ** 

16. Assegurar a inclusão, no projeto pedagógico das unidades escolares, do atendimento às 

necessidades educacionais especiais de seus alunos, definindo os recursos disponíveis e 

oferecendo formação em serviço aos professores em exercício. 

 

17. Articular as ações de educação especial e estabelecer mecanismos de cooperação com 

a política de educação para o trabalho, em parceria com organizações governamentais e 

não-governamentais, para o desenvolvimento de programas de qualificação profissional 

para alunos especiais, promovendo sua colocação no mercado de trabalho. Definir 

condições para a terminalidade para os educandos que não puderem atingir níveis ulteriores 

de ensino. ** 



 

 

 

196 

 

18. Estabelecer cooperação com as áreas de saúde, previdência e assistência social para, 

no prazo de dez anos, tornar disponíveis órteses e próteses para todos os educandos com 

deficiências, assim como atendimento especializado de saúde, quando for o caso. 

 

19. Incluir nos currículos de formação de professores, nos níveis médio e superior, 

conteúdos e disciplinas específicas para a capacitação ao atendimento dos alunos 

especiais.** 

 

20. Incluir ou ampliar, especialmente nas universidades públicas, habilitação específica, em 

níveis de graduação e pós-graduação, para formar pessoal especializado em educação 

especial, garantindo, em cinco anos, pelo menos um curso desse tipo em cada unidade da 

Federação. ** 

 

21. Introduzir, dentro de três anos a contar da vigência deste plano, conteúdos disciplinares 

referentes aos educandos com necessidades especiais nos cursos que formam profissionais 

em áreas relevantes para o atendimento dessas necessidades, como Medicina, 

Enfermagem e Arquitetura, entre outras. ** 

 

22. Incentivar, durante a década, a realização de estudos e pesquisas, especialmente pelas 

instituições de ensino superior, sobre as diversas áreas relacionadas aos alunos que 

apresentam necessidades especiais para a aprendizagem.** 

 

23. Aumentar os recursos destinados à educação especial, a fim de atingir, em dez anos, o 

mínimo equivalente a 5% dos recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do 

ensino, contando, para tanto, com as parcerias com as áreas de saúde, assistência social, 

trabalho e previdência, nas ações referidas nas metas nº 6, 9, 11, 14, 17 e 18. ** 

 

24. No prazo de três anos a contar da vigência deste plano, organizar e pôr em 

funcionamento em todos os sistemas de ensino um setor responsável pela educação 

especial, bem como pela administração dos recursos orçamentários específicos para o 

atendimento dessa modalidade, que possa atuar em parceria com os setores de saúde, 

assistência social, trabalho e previdência e com as organizações da sociedade civil. 

 

25. Estabelecer um sistema de informações completas e fidedignas sobre a população a ser 

atendida pela educação especial, a serem coletadas pelo censo educacional e pelos censos 

populacionais. * 
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26. Implantar gradativamente, a partir do primeiro ano deste plano, programas de 

atendimento aos alunos com altas habilidades nas áreas artística, intelectual ou 

psicomotora. 

27. Assegurar a continuidade do apoio técnico e financeiro às instituições privadas sem fim 

lucrativo com atuação exclusiva em educação especial, que realizem atendimento de 

qualidade, atestado em avaliação conduzida pelo respectivo sistema de ensino. 

 

28. Observar, no que diz respeito a essa modalidade de ensino, as metas pertinentes 

estabelecidas nos capítulos referentes aos níveis de ensino, à formação de professores e ao 

financiamento e gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEI Nº 10.845, DE 5 DE MARÇO DE 2004 

 

Institui o Programa de Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às 

Pessoas Portadoras de Deficiência, e dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1o Fica instituído, no âmbito do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 

FNDE, Programa de Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às 

Pessoas Portadoras de Deficiência - PAED, em cumprimento do disposto no inciso III do art. 

208 da Constituição, com os seguintes objetivos: 
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I - garantir a universalização do atendimento especializado de educandos portadores de 

deficiência cuja situação não permita a integração em classes comuns de ensino regular; 

II - garantir, progressivamente, a inserção dos educandos portadores de deficiência nas 

classes comuns de ensino regular. 

 

Art. 2o Para os fins do disposto no art. 1o desta Lei, a União repassará, diretamente à 

unidade executora constituída na forma de entidade privada sem fins lucrativos que preste 

serviços gratuitos na modalidade de educação especial, assistência financeira proporcional 

ao número de educandos portadores de deficiência, conforme apurado no censo escolar 

realizado pelo Ministério da Educação no exercício anterior, observado o disposto nesta Lei. 

 

§ 1o O Conselho Deliberativo do FNDE expedirá as normas relativas aos critérios de 

alocação dos recursos, valores per capita, unidades executoras e caracterização de 

entidades, bem como as orientações e instruções necessárias à  execução do PAED. 

 

§ 2o A transferência de recursos financeiros, objetivando a execução do PAED, será 

efetivada automaticamente pelo FNDE, sem necessidade de convênio, ajuste, acordo ou 

contrato, mediante depósito em conta-corrente específica. 

 

§ 3o A transferência de recursos financeiros às entidades é condicionada à aprovação 

prévia pelos Conselhos Municipais de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - 

FUNDEF, de programa de aplicação que atenda aos objetivos estabelecidos no art. 1o desta 

Lei. 

 

§ 4o Os recursos recebidos à conta do PAED deverão ser aplicados pela entidade executora 

em despesas consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, de acordo 

com os arts. 70 e 71 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

 

Art. 3o Para os fins do disposto no art. 1o desta Lei e no art. 60 da Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, é facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios prestar 

apoio técnico e financeiro às entidades privadas sem fins lucrativos que oferecem educação 

especial, na forma de: 

I - cessão de professores e profissionais especializados da rede pública de ensino, bem 

como de material didático e pedagógico apropriado; 

II - repasse de recursos para construções, reformas, ampliações e aquisição de 

equipamentos; 
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III - oferta de transporte escolar aos educandos portadores de deficiência matriculados 

nessas entidades. 

 

Parágrafo único. Os profissionais do magistério cedidos nos termos do caput deste artigo, 

no desempenho de suas atividades, serão considerados como em efetivo exercício no 

ensino fundamental público, para os fins do disposto no art. 7o da Lei no 9.424, de 24 de 

dezembro de 1996, que instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF. 

 

Art. 4o O PAED será custeado por: 

I - recursos consignados ao FNDE, observados os limites de movimentação e empenho e de 

pagamento da programação orçamentária e financeira; 

II - doações realizadas por entidades nacionais ou internacionais, públicas ou privadas; 

III - outras fontes de recursos que lhe forem especificamente destinadas. 

 

Parágrafo único. Os recursos de que trata o inciso I deste artigo não excederão, por 

educando portador de deficiência, ao valor de que trata o § 1o do art. 6o da Lei no 9.424, de 

24 de dezembro de 1996. Art. 5o No exercício de 2003, os valores per capita de que trata o 

§ 1o do art. 2o serão fixados em 2/12 (dois duodécimos) do calculado para o ano. 

 

Art. 6o A prestação de contas dos recursos recebidos à conta do PAED, constituída dos 

documentos definidos pelo Conselho Deliberativo do FNDE, será apresentada pela entidade 

executora ao Conselho que houver aprovado o respectivo programa de aplicação, até 28 de 

fevereiro do ano subseqüente ao de recebimento dos recursos. 

 

§ 1o O Conselho que houver aprovado o programa de aplicação consolidará as prestações 

de contas, emitindo parecer conclusivo sobre cada uma, e encaminhará relatório 

circunstanciado ao FNDE até 30 de abril do ano subseqüente ao de recebimento dos 

recursos. 

 

§ 2o Fica o FNDE autorizado a suspender o repasse dos recursos do PAED à unidade 

executora que: 

I - descumprir o disposto no caput deste artigo; 

II - tiver sua prestação de contas rejeitada; ou 

III - utilizar os recursos em desacordo com os critérios estabelecidos para a execução do 

PAED, conforme constatado por análise documental ou auditoria. 
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Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEI N.º 10.098 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000 
 
 

Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

 

O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante 
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a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, 

na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação. 

 

Art. 2o Para os fins desta Lei são estabelecidas as seguintes definições: 

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 

autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 

transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou 

com mobilidade reduzida; 

II - barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de 

movimento e a circulação com segurança das pessoas, classificadas em: 

a) barreiras arquitetônicas urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de 

uso público; 

b) barreiras arquitetônicas na edificação: as existentes no interior dos edifícios públicos e 

privados; 

c) barreiras arquitetônicas nos transportes: as existentes nos meios de transportes; 

d) barreiras nas comunicações: qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite 

a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos meios ou sistemas de 

comunicação, sejam ou não de massa; III - pessoa portadora de deficiência ou com 

mobilidade reduzida: a que temporária ou permanentemente tem limitada sua capacidade de 

relacionar-se com o meio e de utilizá-lo; IV - elemento da urbanização: qualquer 

componente das obras de urbanização, tais como os referentes a pavimentação, 

saneamento, encanamentos para esgotos, distribuição de energia elétrica, iluminação 

pública, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as 

indicações do planejamento urbanístico; V - mobiliário urbano: o conjunto de objetos 

existentes nas vias e espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos da 

urbanização ou da edificação, de forma que sua modificação ou traslado não provoque 

alterações substanciais nestes elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e 

similares, cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras, toldos, marquises, quiosques e 

quaisquer outros de natureza análoga; VI - ajuda técnica: qualquer elemento que facilite a 

autonomia pessoal ou possibilite o acesso e o uso de meio físico. 

 

CAPÍTULO II – DOS ELEMENTOS DA URBANIZAÇÃO 

 

Art. 3o O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais 

espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los 

acessíveis para as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
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Art. 4o As vias públicas, os parques e os demais espaços de uso público existentes, assim 

como as respectivas instalações de serviços e mobiliários urbanos deverão ser adaptados, 

obedecendo-se ordem de prioridade que vise à maior eficiência das modificações, no 

sentido de promover mais ampla acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou 

com mobilidade reduzida. 

 

Art. 5o O projeto e o traçado dos elementos de urbanização públicos e privados de uso 

comunitário, nestes compreendidos os itinerários e as passagens de pedestres, os 

percursos de entrada e de saída de veículos, as escadas e rampas, deverão observar os 

parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas - ABNT. 

 

Art. 6o Os banheiros de uso público existentes ou a construir em parques, praças, jardins  e 

espaços livres públicos deverão ser acessíveis e dispor, pelo menos, de um sanitário e um 

lavatório que atendam às especificações das normas técnicas da ABNT. 

 

Art. 7o Em todas as áreas de estacionamento de veículos, localizadas em vias ou em 

espaços públicos, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de 

pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas portadoras de 

deficiência com dificuldade de locomoção. 

 

Parágrafo único. As vagas a que se refere o caput deste artigo deverão ser em número 

equivalente a dois por cento do total, garantida, no mínimo, uma vaga, devidamente 

sinalizada e com as especificações técnicas de desenho e traçado de acordo com as 

normas técnicas vigentes. 

CAPÍTULO III – DO DESENHO E DA LOCALIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO 

 

Art. 8o Os sinais de tráfego, semáforos, postes de iluminação ou quaisquer outros 

elementos verticais de sinalização que devam ser instalados em itinerário ou espaço de 

acesso para pedestres deverão ser dispostos de forma a não dificultar ou impedir a 

circulação, e de modo que possam ser utilizados com a máxima comodidade. 

 

Art. 9o Os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas deverão estar equipados 

com mecanismo que emita sinal sonoro suave, intermitente e sem estridência, ou com 

mecanismo alternativo, que sirva de guia ou orientação para a travessia de pessoas 

portadoras de deficiência visual, se a intensidade do fluxo de veículos e a periculosidade da 

via assim determinarem. 
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Art. 10. Os elementos do mobiliário urbano deverão ser projetados e instalados em locais 

que permitam sejam eles utilizados pelas pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida. 

 

CAPÍTULO IV – DA ACESSIBILIDADE NOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS OU DE USO 

COLETIVO 

 

Art. 11. A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao 

uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, na construção, ampliação ou reforma 

de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser observados, pelo 

menos, os seguintes requisitos de acessibilidade: 

I - nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas a garagem e a estacionamento 

de uso público, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de 

pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas portadoras de 

deficiência com dificuldade de locomoção permanente; 

II - pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre de barreiras 

arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa 

portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

III - pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e verticalmente todas as 

dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior, deverá cumprir os requisitos 

de acessibilidade de que trata esta Lei; e 

IV - os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro acessível, distribuindo-se seus 

equipamentos e acessórios de maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de 

deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

Art. 12. Os locais de espetáculos, conferências, aulas e outros de natureza similar deverão 

dispor de espaços reservados para pessoas que utilizam cadeira de rodas, e de lugares 

específicos para pessoas com deficiência auditiva e visual, inclusive acompanhante, de 

acordo com a ABNT, de modo a facilitar-lhes as condições de acesso, circulação e 

comunicação. 

 

CAPÍTULO V – DA ACESSIBILIDADE NOS EDIFÍCIOS DE USO PRIVADO 
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Art. 13. Os edifícios de uso privado em que seja obrigatória a instalação de elevadores 

deverão ser construídos atendendo aos seguintes requisitos mínimos de acessibilidade: 

I - percurso acessível que una as unidades habitacionais com o exterior e com as 

dependências de uso comum; 

II - percurso acessível que una a edificação à via pública, às edificações e aos serviços 

anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos; 

III - cabine do elevador e respectiva porta de entrada acessíveis para pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

Art. 14. Os edifícios a serem construídos com mais de um pavimento além do pavimento de 

acesso, à exceção das habitações unifamiliares, e que não estejam obrigados à instalação 

de elevador, deverão dispor de especificações técnicas e de projeto que facilitem a 

instalação de um elevador adaptado, devendo os demais elementos de uso comum destes 

edifícios atender aos requisitos de acessibilidade. 

 

Art. 15. Caberá ao órgão federal responsável pela coordenação da política habitacional 

regulamentar a reserva de um percentual mínimo do total das habitações, conforme a 

característica da população local, para o atendimento da demanda de pessoas portadoras 

de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

CAPÍTULO VI – DA ACESSIBILIDADE NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO 

 

Art. 16. Os veículos de transporte coletivo deverão cumprir os requisitos de acessibilidade 

estabelecidos nas normas técnicas específicas. 

 

CAPÍTULO VII – DA ACESSIBILIDADE NOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E 

SINALIZAÇÃO 

 

Art. 17. O Poder Público promoverá a eliminação de barreiras na comunicação e 

estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas de 

comunicação e sinalização às pessoas portadoras de deficiência sensorial e com dificuldade 

de comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso à informação, à comunicação, ao 

trabalho, à educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer. 

 

Art. 18. O Poder Público implementará a formação de profissionais intérpretes de escrita em 

braile, linguagem de sinais e de guias-intérpretes, para facilitar qualquer tipo de 
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comunicação direta à pessoa portadora de deficiência sensorial e com dificuldade de 

comunicação. 

 

Art. 19. Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens adotarão plano de medidas 

técnicas com o objetivo de permitir o uso da linguagem de sinais ou outra subtitulação, para 

garantir o direito de acesso à informação às pessoas portadoras de deficiência auditiva, na 

forma e no prazo previstos em regulamento. 

 

CAPÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES SOBRE AJUDAS TÉCNICAS 

 

Art. 20. O Poder Público promoverá a supressão de barreiras urbanísticas, arquitetônicas, 

de transporte e de comunicação, mediante ajudas técnicas. 

 

Art. 21. O Poder Público, por meio dos organismos de apoio à pesquisa e das agências de 

financiamento, fomentará programas destinados: 

I - à promoção de pesquisas científicas voltadas ao tratamento e prevenção de deficiências; 

II - ao desenvolvimento tecnológico orientado à produção de ajudas técnicas para as 

pessoas portadoras de deficiência; 

III - à especialização de recursos humanos em acessibilidade. 

CAPÍTULO IX – DAS MEDIDAS DE FOMENTO À ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS 

 

Art. 22. É instituído, no âmbito da Secretaria de Estado de Direitos Humanos do Ministério 

da Justiça, o Programa Nacional de Acessibilidade, com dotação orçamentária específica, 

cuja execução será disciplinada em regulamento. 

 

CAPÍTULO X – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 23. A Administração Pública federal direta e indireta destinará, anualmente, dotação 

orçamentária para as adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas 

existentes nos edifícios de uso público de sua propriedade e naqueles que estejam sob sua 

administração ou uso. 

 

Parágrafo único. A implementação das adaptações, eliminações e supressões de barreiras 

arquitetônicas referidas no caput deste artigo deverá ser iniciada a partir do primeiro ano de 

vigência desta Lei. 
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Art. 24. O Poder Público promoverá campanhas informativas e educativas dirigidas à 

população em geral, com a finalidade de conscientizá-la e sensibilizá-la quanto à 

acessibilidade e à integração social da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 

reduzida. 

 

Art. 25. As disposições desta Lei aplicam-se aos edifícios ou imóveis declarados bens de 

interesse cultural ou de valor histórico-artístico, desde que as modificações necessárias 

observem as normas específicas reguladoras destes bens. 

 

Art. 26. As organizações representativas de pessoas portadoras de deficiência terão 

legitimidade para acompanhar o cumprimento dos requisitos de acessibilidade estabelecidos 

nesta Lei. 

 

Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO NO 3.298, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999 

 

Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional 

para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e 

dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos 

IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 

1989, D E C R E T A : 
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CAPÍTULO I – Das Disposições Gerais 

 

Art. 1º A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 

compreende o conjunto de orientações normativas que objetiva assegurar o pleno exercício 

dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência. 

 

Art. 2º Cabe aos órgãos e às entidades do Poder Público assegurar à pessoa portadora de 

deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à 

saúde, ao trabalho, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à previdência social, à assistência 

social, ao transporte, à edificação pública, à habitação, à cultura, ao amparo à infância e à 

maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-

estar pessoal, social e econômico. 

 

Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se: 

I - deficiência - toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, 

fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro  do 

padrão considerado normal para o ser humano; 

II - deficiência permanente - aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de 

tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar 

de novos tratamentos; e 

III - incapacidade - uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, 

com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a 

pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu 

bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. 

Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes 

categorias:  

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 

humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de 

paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 

triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, 

membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as 

que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; 

II - deficiência auditiva - perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, variando 

de graus e níveis na forma seguinte: 

a) de 25 a 40 decibéis (db) - surdez leve; 

b) de 41 a 55 db - surdez moderada; 

c) de 56 a 70 db - surdez acentuada; 
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d) de 71 a 90 db - surdez severa; 

e) acima de 91 db - surdez profunda; e f) anacusia; 

III - deficiência visual - acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho, após a 

melhor correção, ou campo visual inferior a 20º (tabela de Snellen), ou ocorrência 

simultânea de ambas as situações; 

IV - deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 

manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de 

habilidades adaptativas, tais como: 

a) comunicação; 

b) cuidado pessoal; 

c) habilidades sociais; 

d) utilização da comunidade; 

e) saúde e segurança; 

f) habilidades acadêmicas; 

g) lazer; e 

h) trabalho; 

V - deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências. 

 

CAPÍTULO III – Das Diretrizes 

Art. 6º São diretrizes da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência: 

 

III - incluir a pessoa portadora de deficiência, respeitadas as suas peculiaridades, em todas 

as iniciativas governamentais relacionadas à educação, à saúde, ao trabalho, à edificação 

pública, à previdência social, à assistência social, ao transporte, à habitação, à cultura, ao 

esporte e ao lazer; 

VI - garantir o efetivo atendimento das necessidades da pessoa portadora de deficiência, 

sem o cunho assistencialista. 

 

CAPÍTULO IV – Dos Objetivos 

Art. 7º São objetivos da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência: 

I - o acesso, o ingresso e a permanência da pessoa portadora de deficiência em todos os  

serviços oferecidos à comunidade; 

II - integração das ações dos órgãos e das entidades públicos e privados nas áreas de 
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saúde, educação, trabalho, transporte, assistência social, edificação pública, previdência 

social, habitação, cultura, desporto e lazer, visando à prevenção das deficiências, à 

eliminação de suas múltiplas causas e à inclusão social; 

 

 

CAPÍTULO VII – Da Equiparação de Oportunidades 

Art. 15. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal prestarão direta ou 

indiretamente à pessoa portadora de deficiência os seguintes serviços: 

I - reabilitação integral, entendida como o desenvolvimento das potencialidades da pessoa 

portadora de deficiência, destinada a facilitar sua atividade laboral, educativa e social; 

III - escolarização em estabelecimentos de ensino regular com a provisão dos apoios 

necessários, ou em estabelecimentos de ensino especial;  

 

Seção II – Educação 

 

Art. 24. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta 

responsáveis pela educação dispensarão tratamento prioritário e adequado aos assuntos 

objeto deste Decreto, viabilizando, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas: 

I - a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares 

de pessoa portadora de deficiência capazes de se integrar na rede regular de ensino; 

II - a inclusão, no sistema educacional, da educação especial como modalidade de 

educação escolar que permeia transversalmente todos os níveis e as modalidades de 

ensino; 

III - a inserção, no sistema educacional, das escolas ou instituições especializadas públicas 

e privadas; 

IV - a oferta, obrigatória e gratuita, da educação especial em estabelecimentos públicos de 

ensino; 

V - o oferecimento obrigatório dos serviços de educação especial ao educando portador de 

deficiência em unidades hospitalares e congêneres nas quais esteja internado por prazo 

igual ou superior a um ano; 

VI - o acesso de aluno portador de deficiência aos benefícios conferidos aos demais 

educandos, inclusive material escolar, transporte, merenda escolar e bolsas de estudo. 

§ 1o Entende-se por educação especial, para os efeitos deste Decreto, a modalidade de 

educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educando 

com necessidades educacionais especiais, entre eles o portador de deficiência. 

§ 2o A educação especial caracteriza-se por constituir processo flexível, dinâmico e 

individualizado, oferecido principalmente nos níveis de ensino considerados obrigatórios. 
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§ 3o A educação do aluno com deficiência deverá iniciar-se na educação infantil, a partir de 

zero ano. 

§ 4o A educação especial contará com equipe multiprofissional, com a adequada 

especialização, e adotará orientações pedagógicas individualizadas. 

§ 5o Quando da construção e reforma de estabelecimentos de ensino deverá ser observado 

o atendimento as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT 

relativas à acessibilidade. 

 

Art. 25. Os serviços de educação especial serão ofertados nas instituições de ensino público 

ou privado do sistema de educação geral, de forma transitória ou permanente, mediante 

programas de apoio para o aluno que está integrado no sistema regular de ensino, ou em 

escolas especializadas exclusivamente quando a educação das escolas comuns não puder 

satisfazer as necessidades educativas ou sociais do aluno ou quando necessário ao bem-

estar do educando. 

 

Art. 26. As instituições hospitalares e congêneres deverão assegurar atendimento 

pedagógico ao educando portador de deficiência internado nessas unidades por prazo igual 

ou superior a um ano, com o propósito de sua inclusão ou manutenção no processo 

educacional. 

 

Art. 27. As instituições de ensino superior deverão oferecer adaptações de provas e os 

apoios necessários, previamente solicitados pelo aluno portador de deficiência, inclusive 

tempo adicional para realização das provas, conforme as características da deficiência. 

§ 1o As disposições deste artigo aplicam-se, também, ao sistema geral do processo seletivo 

para ingresso em cursos universitários de instituições de ensino superior. 

§ 2o O Ministério da Educação, no âmbito da sua competência, expedirá instruções para 

que os programas de educação superior incluam nos seus currículos conteúdos, itens ou 

disciplinas relacionados à pessoa portadora> de deficiência. 

 

Art. 28. O aluno portador de deficiência matriculado ou egresso do ensino fundamental ou 

médio, de instituições públicas ou privadas, terá acesso à educação profissional, a fim de 

obter habilitação profissional que lhe proporcione oportunidades de acesso ao mercado de 

trabalho. 

§ 1o A educação profissional para a pessoa portadora de deficiência será oferecida nos 

níveis básico, técnico e tecnológico, em escola regular, em instituições especializadas e nos 

ambientes de trabalho. 
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§ 2o As instituições públicas e privadas que ministram educação profissional deverão, 

obrigatoriamente, oferecer cursos profissionais de nível básico à pessoa portadora de 

deficiência, condicionando a matrícula à sua capacidade de aproveitamento e não a seu 

nível de escolaridade. 

§ 3o Entende-se por habilitação profissional o processo destinado a propiciar à pessoa 

portadora de deficiência, em nível formal e sistematizado, aquisição de conhecimentos e 

habilidades especificamente associados a determinada profissão ou ocupação. 

§ 4o Os diplomas e certificados de cursos de educação profissional expedidos por instituição 

credenciada pelo Ministério da Educação ou órgão equivalente terão validade em todo o 

território nacional. 

 

Art. 29. As escolas e instituições de educação profissional oferecerão, se necessário, 

serviços de apoio especializado para atender às peculiaridades da pessoa portadora de 

deficiência, tais como: 

I - adaptação dos recursos instrucionais: material pedagógico, equipamento e currículo; 

II - capacitação dos recursos humanos: professores, instrutores e profissionais 

especializados; e 

III - adequação dos recursos físicos: eliminação de barreiras arquitetônicas, ambientais e de 

comunicação. 

 

CAPÍTULO VIII – Da Política de Capacitação de Profissionais Especializados 

 

Art. 49. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, 

responsáveis pela formação de recursos humanos, devem dispensar aos assuntos objeto 

deste Decreto tratamento prioritário e adequado, viabilizando, sem prejuízo de outras, as 

seguintes medidas: 

I - formação e qualificação de professores de nível médio e superior para a educação 

especial, de técnicos de nível médio e superior especializados na habilitação e reabilitação, 

e de instrutores e professores para a formação profissional; 

II - formação e qualificação profissional, nas diversas áreas de conhecimento e de recursos 

humanos que atendam às demandas da pessoa portadora de deficiência; e 

III - incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico em todas as áreas do 

conhecimento relacionadas com a pessoa portadora de deficiência. 
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LEI N.º 10.436 DE 24 DE ABRIL DE 2002 
 
 
Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências. 
 
 
 
Art. 1º É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de 
Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela associados. 
 
Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de 
comunicação e expressão, em que o sistema lingüístico de natureza visual-motora, com 
estrutura gramatical própria, constituem um sistema lingüístico de transmissão de idéias e 
fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. 
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Art. 2º Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas concessionárias 
de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Língua 
Brasileira de Sinais - Libras como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente das 
comunidades surdas do Brasil. 
 
Art. 3º As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de 
assistência à saúde devem garantir atendimento e tratamento adequado aos portadores de 
deficiência auditiva, de acordo com as normas legais em vigor. 
 
Art. 4º O sistema educacional federal e os sistemas e ducacionais estaduais, municipais e 
do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de Educação 
Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da 
Língua Brasileira de Sinais - Libras, como parte integrante dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais - PCNs, conforme legislação vigente. 
 
Parágrafo único. A Língua Brasileira de Sinais - Libras não poderá substituir a modalidade 
escrita da língua portuguesa. 
 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEI Nº 10.845, DE 5 DE MARÇO DE 2004 
 
 

Institui o Programa de Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às 
Pessoas Portadoras de Deficiência, e dá outras providências 
 
Art. 1o Fica instituído, no âmbito do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 
FNDE, Programa de Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às 
Pessoas Portadoras de Deficiência - PAED, em cumprimento do disposto no inciso III do art. 
208 da Constituição, com os seguintes objetivos: 
 
I - garantir a universalização do atendimento especializado de educandos portadores de 
deficiência cuja situação não permita a integração em classes comuns de ensino regular; 
II - garantir, progressivamente, a inserção dos educandos portadores de deficiência nas 
classes comuns de ensino regular. 
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Art. 2o Para os fins do disposto no art. 1o desta Lei, a União repassará, diretamente à 
unidade executora constituída na forma de entidade privada sem fins lucrativos que preste 
serviços gratuitos na modalidade de educação especial, assistência financeira proporcional 
ao número de educandos portadores de deficiência, conforme apurado no censo escolar 
realizado pelo Ministério da Educação no exercício anterior, observado o disposto nesta Lei. 
 
§ 1o O Conselho Deliberativo do FNDE expedirá as normas relativas aos critérios de 
alocação dos recursos, valores per capita, unidades executoras e caracterização de 
entidades, bem como as orientações e instruções necessárias à execução do PAED. 
 
§ 2o A transferência de recursos financeiros, objetivando a execução do PAED, será 
efetivada automaticamente pelo FNDE, sem necessidade de convênio, ajuste, acordo ou 
contrato, mediante depósito em conta-corrente específica. 
 
§ 3o A transferência de recursos financeiros às entidades é condicionada à aprovação 
prévia pelos Conselhos Municipais de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - 
FUNDEF, de programa de aplicação que atenda aos objetivos estabelecidos no art. 1o desta 
Lei. 
 
§ 4o Os recursos recebidos à conta do PAED deverão ser aplicados pela entidade executora 
em despesas consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, de acordo 
com os arts. 70 e 71 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
 
Art. 3o Para os fins do disposto no art. 1o desta Lei e no art. 60 da Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, é facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios prestar 
apoio técnico e financeiro às entidades privadas sem fins lucrativos que oferecem educação 
especial, na forma de: 
I - cessão de professores e profissionais especializados da rede pública de ensino, bem 
como de material didático e pedagógico apropriado; 
II - repasse de recursos para construções, reformas, ampliações e aquisição de 
equipamentos; 
III - oferta de transporte escolar aos educandos portadores de deficiência matriculados 
nessas entidades. 
 
Parágrafo único. Os profissionais do magistério cedidos nos termos do caput deste artigo, 
no desempenho de suas atividades, serão considerados como em efetivo exercício no 
ensino fundamental público, para os fins do disposto no art. 7o da Lei no 9.424, de 24 de 
dezembro de 1996, que instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF. 
 
Art. 4o O PAED será custeado por: 
I - recursos consignados ao FNDE, observados os limites de movimentação e empenho e de 
pagamento da programação orçamentária e financeira; 
II - doações realizadas por entidades nacionais ou internacionais, públicas ou privadas; 
III - outras fontes de recursos que lhe forem especificamente destinadas. 
Parágrafo único. Os recursos de que trata o inciso I deste artigo não excederão, por 
educando portador de deficiência, ao valor de que trata o § 1o do art. 6o da Lei no 9.424, de 
24 de dezembro de 1996. 
 
Art. 5o No exercício de 2003, os valores per capita de que trata o § 1o do art. 2o serão 
fixados em 2/12 (dois duodécimos) do calculado para o ano. 
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Art. 6o A prestação de contas dos recursos recebidos à conta do PAED, constituída dos 
documentos definidos pelo Conselho Deliberativo do FNDE, será apresentada pela entidade 
executora ao Conselho que houver aprovado o respectivo programa de aplicação, até 28 de 
fevereiro do ano subseqüente ao de recebimento dos recursos. 
 
§ 1o O Conselho que houver aprovado o programa de aplicação consolidará as prestações 
de contas, emitindo parecer conclusivo sobre cada uma, e encaminhará relatório 
circunstanciado ao FNDE até 30 de abril do ano subseqüente ao de recebimento dos 
recursos. 
 
§ 2o Fica o FNDE autorizado a suspender o repasse dos recursos do PAED à unidade 
executora que: 
I - descumprir o disposto no caput deste artigo; 
II - tiver sua prestação de contas rejeitada; ou 
III - utilizar os recursos em desacordo com os critérios estabelecidos para a execução do 
PAED, conforme constatado por análise documental ou auditoria. 
 
Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO Nº 3.076 DE 01 DE JUNHO DE 1999 
 
 
Cria, no âmbito do Ministério da Justiça, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa 
Portadora de Deficiência - CONADE, e dá outras providências. 
 
Art 1º Fica criado, no âmbito do Ministério da Justiça, como órgão superior de deliberação 
coletiva, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência - CONADE. 
 
Art 2º Compete ao CONADE: 
I - zelar pela efetiva implantação e implementação da Política Nacional para 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência; 
II - acompanhar o planejamento e avaliar a execução das políticas setoriais de educação, 
saúde, trabalho, assistência social, política urbana e outras relativas à pessoa portadora de 
deficiência; 
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III - acompanhar a elaboração e a execução da proposta orçamentária do 
Ministério da Justiça, sugerindo as modificações necessárias à consecução da Política 
Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência; 
IV - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo dos direitos da pessoa 
portadora de deficiência; 
V - acompanhar e apoiar as políticas e as ações dos Conselhos dos Direitos da Pessoa 
Portadora de Deficiência no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
VI - propor a elaboração de estudos e pesquisas que objetivem a melhoria da qualidade de 
vida da pessoa portadora de deficiência; 
VII - propor e incentivar a realização de campanhas visando à prevenção de deficiências e a 
promoção dos direitos da pessoa portadora de deficiência; 
VIII - aprovar o plano de ação anual do órgão da Administração Pública Federal responsável 
pela coordenação da Política Nacional para Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência; 
IX - acompanhar, mediante relatórios de gestão, o desempenho dos programas e projetos 
do órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política 
Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência. 
X - elaborar o seu regimento interno. 
 
Art 3º O CONADE será constituído, paritariamente, por representantes de instituições 
governamentais e da sociedade civil, sendo sua composição e o seu funcionamento 
disciplinados em ato do Ministro de Estado da Justiça. 
Parágrafo único. Na composição do CONADE, o Ministro de Estado da Justiça disporá 
sobre os critérios de escolha dos representantes a que se refere este artigo, observado, 
dentre outros, a representatividade e a efetiva atuação, em nível nacional, relativamente aos 
direitos da pessoa portadora de deficiência. 
 
Art 4º Poderão ser instituídas outras instâncias deliberativas pelos Estados, pelo 
Distrito Federal e pelos Municípios, que integrarão sistema descentralizado dos direitos da 
pessoa portadora de deficiência. 
Art 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

 

 

 

DECRETO Nº 3.952 DE 04 DE OUTUBRO DE 2001 

 
 

Dispõe sobre o Conselho Nacional de Combate à Discriminação - CNCD. 
 
Art. 1o Este Decreto trata da competência, da composição e do funcionamento do Conselho Nacional 
de Combate à Discriminação - CNCD, a que se refere o inciso X do art. 16 da Lei no 9.649, de 27 de 
maio de 1998. 
Art. 2o Ao CNCD, órgão colegiado, integrante da estrutura básica do Ministério da Justiça, compete 
propor, acompanhar e avaliar as políticas públicas afirmativas de promoção da igualdade e da 
proteção dos direitos de indivíduos e grupos sociais e étnicos afetados por discriminação racial e 
demais formas de intolerância. 
Art. 3o O CNCD tem a seguinte composição: 
I - o Secretário de Estado dos Direitos Humanos, que o presidirá; 
II - um representante da Assessoria Especial do Gabinete da Presidência da República; 
III - um representante do Ministério das Relações Exteriores; 
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IV - um representante do Ministério da Educação; 
V - um representante do Ministério da Saúde; 
VI - um representante do Ministério do Trabalho e Emprego; 
VII - um representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário; 
VIII - um representante da Secretaria de Estado de Assistência Social; 
IX - um representante do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA; 
X - um representante da Fundação Cultural Palmares; 
XI - um representante da Fundação Nacional do Índio; e 
XII - onze representantes de movimentos sociais e organizações não-governamentais, com especial 
ênfase na participação de entidades da comunidade negra, que se ocupem de temas relacionados 
com a promoção da igualdade e com o combate a todas as formas de discriminação. 
§ 1o Poderão integrar, ainda, o CNCD: 
I - um representante do Ministério Público Federal; e 
II - um representante do Ministério Público do Trabalho. 
§ 2o Haverá um suplente para cada membro do Conselho. 
§ 3o Os membros e os suplentes do Conselho serão indicados pelos titulares dos órgãos 
e entidades mencionados neste artigo e designados pelo Ministro de Estado da Justiça. 
§ 4o Os membros do Conselho terão mandato de dois anos, permitida uma recondução, e não serão 
remunerados, sendo sua participação considerada serviço público relevante. 
Art. 4o Nas reuniões do CNCD será necessária a presença de, no mínimo, doze membros, sendo seis 
representantes das entidades ou dos órgãos públicos e seis de movimentos sociais ou de 
organizações não-governamentais referidos no art. 3o. 
§ 1o As decisões do Conselho serão tomadas por maioria de votos dos presentes. 
§ 2o Em caso de empate, o Presidente do Conselho tem o voto de qualidade. 
§ 3o O Conselho poderá convidar para participar das reuniões, sem direito a voto, representantes de 
órgãos públicos diversos dos arrolados no art. 3o e pessoas com especialização ou experiência na 
temática da promoção e proteção dos direitos humanos e do combate à discriminação. 
Art. 5o O CNCD poderá constituir comissões para a análise de assuntos específicos relacionados 
com as matérias de sua competência. 
Art. 6o O CNCD, no exercício de sua competência, poderá solicitar informações a órgãos e entidades 
governamentais e não-governamentais, examinar as denúncias que lhe forem submetidas e 
encaminhá-las para as autoridades competentes. 
Art. 7o Os serviços de secretaria-executiva do CNCD serão prestados pela Secretaria de Estado dos 
Direitos Humanos. 
Art. 8o As dúvidas decorrentes da aplicação deste Decreto serão dirimidas pelo Presidente do CNCD. 
Art. 9o O regimento interno do CNCD será aprovado pelo Ministro de Estado da Justiça. 
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

 

PORTARIA N.º 1.793, DE DEZEMBRO DE 1994 

 
 

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, no uso de suas atribuições, 
tendo em vista o disposto na Medida Provisória n.º 765 de 16 de dezembro de 1994 e 
considerando: 
 
- a necessidade de complementar os currículos de formação de docentes e outros profissionais 
que interagem com portadores de necessidades especiais; 
 
- a manifestação favorável da Comissão Especial instituída pelo Decreto de 08 de dezembro de 
1994, resolve: 
 
Art.1º. Recomendar a inclusão da disciplina “ASPECTOS ÉTICO-POLITICOEDUCACIONAIS DA 
NORMALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS”, prioritariamente, nos cursos de Pedagogia, Psicologia e em todas as Licenciaturas. 
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Art. 2º. Recomendar a inclusão de conteúdos relativos aos aspectos–Ético–Políticos– 
Educacionais da Normalização e Integração da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais 
nos cursos do grupo de Ciência da Saúde( Educação Física, Enfermagem , Farmácia, 
Fisioterapia,Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, Odontologia, Terapia Ocupacional), no Curso de 
Serviço Social e nos demais cursos superiores, de acordo com as suas especificidades. 
 
Art. 3º. Recomendar a manutenção e expansão de estudos adicionais, cursos de graduação e de 
especialização já organizados para as diversas áreas da Educação Especial. 
 
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTARIA Nº 319 , DE 26 DE FEVEREIRO DE 1999 

 
 
 

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições e considerando o 
interesse do Governo Federal em adotar para todo o País, uma política de diretrizes e normas 
para o uso, o ensino, a produção e a difusão do Sistema Braille em todas as modalidades de 
aplicação, compreendendo especialmente a Língua Portuguesa, a Matemática e outras Ciências, 
a Música e a Informática; considerando a permanente evolução técnico-científica que passa a 
exigir sistemática avaliação, alteração e modificação dos códigos e simbologia Braille, adotados 
nos Países de língua portuguesa e espanhola; e, finalmente, considerando a necessidade do 
estabelecimento de permanente intercâmbio com comissões de Braille de outros Países, de 
acordo com a política de unificação do Sistema Braille, a nível internacional, resolve 
 
Art. 1º - Fica instituída no Ministério da Educação, vinculada à Secretaria de Educação 
Especial/SEESP e presidida pelo titular desta, a Comissão Brasileira do Braille, de caráter 
permanente. 
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Art 2º - A Comissão Brasileira do Braille será constituída de 08 (oito) membros sendo: 
I - 1 representante do Instituto Benjamin Constant - IBC; II - 1 representante da União 
Brasileira de Cegos - UBC; III - 1 representante da Fundação Dorina Nowill para Cegos - 
FNDC; IV - 5 representantes de instituições de e para cegos, escolhidos em fórum convocado 
pela União Brasileira de Cegos - UBC. § 1º - Os membros referidos nos itens I, 
II e III terão um mandato de 3 anos e os no item IV terão mandato de 2 anos. 
 
§ 2º - Os representantes do Instituto Benjamin Constant - IBC, da União Brasileira de 
Cegos - UBC e da Fundação Dorina Nowill para Cegos - FNDC, referidos nos incisos I; II 
e III deste artigo, constituirão a Consultoria Técnico Científica da Comissão. 
 
§ 3º - Os cinco representantes escolhidos no fórum referido no inciso IV deste artigo, deverão 
preferencialmente atender as áreas de aplicação do Sistema Braille especificados no parágrafo 
subsequente. 
§ 4º - Os membros da Comissão Brasileira do Braille deverão ser pessoas de notório saber e 
larga experiência no uso do Sistema Braille, nas seguintes áreas: 
a) Braille integral e abreviado (grau I e grau II) da língua portuguesa e conhecimentos 
específicos de simbologia Braille usada em outras línguas, em especial espanhol, francês e 
inglês. 
b) Simbologia Braille aplicada à matemática e ciências em geral; 
c) Musicografia Braille; 
d) Simbologia Braille aplicada à informática, produção Braille (transcrição, adaptação de textos, 
gráficos e desenhos em relevo e impressão). 
§ 5º - Os trabalhos da Comissão serão considerados relevantes e as funções exercidas por seus 
membros não serão remuneradas, sendo vedada a percepção de vantagens pecuniárias de 
qualquer natureza, exceto despesas eventuais de passagens e diárias. 
 
Art. 3º - Compete à Comissão Brasileira do Braille: 
I - Elaborar e propor a política nacional para o uso, ensino e difusão do Sistema Braille em todas 
as suas modalidades de aplicação, compreendendo especialmente a língua portuguesa, a 
matemática e outras ciências exatas, a música e a informática; 
II - Propor normas e regulamentações concernentes ao uso, ensino e produção do Sistema 
Braille no Brasil, visando a unificação das aplicações do Sistema Braille, especialmente nas 
línguas portuguesa e espanhola. 
III - Acompanhar e avaliar a aplicação de normas, regulamentações, acordos internacionais, 
convenções e quaisquer atos normativos referentes ao Sistema Braille. 
IV - Prestar assistência técnica às Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, bem como a 
entidades públicas e privadas, sobre questões relativas ao uso do Sistema Braille. 
V - Avaliar permanentemente a Simbologia Braille adotada no País, atentando para a 
necessidade de adaptá-la ou alterá-la, face à evolução técnica e científica, procurando 
compatibilizar esta simbologia, sempre que for possível com as adotadas nos Países de língua 
portuguesa e espanhola. 
VI - Manter intercâmbio permanente com comissões de Braille de outros Países de acordo com 
as recomendações de unificação do Sistema Braille em nível internacional. 
VII - Recomendar, com base em pesquisas, estudos, tratados e convenções, procedimentos que 
envolvam conteúdos, metodologia e estratégias a serem adotados em cursos de aprendizagem 
no Sistema Braille com caráter de especialização, treinamento e reciclagem de professores e de 
técnicos, como também nos cursos destinados a usuários do Sistema Braille e à comunidade 
geral. 
VIII - Propor critérios e fixar estratégias para implantação de novas Simbologias Braille que 
alterem ou substituam os códigos em uso no Brasil, prevendo a realização de avaliações 
sistemáticas com vistas a modificações de procedimentos sempre que necessário. 
IX - Elaborar catálogos, manuais, tabelas e outras publicações que facilitem o processo ensino-
aprendizagem e o uso do Sistema Braille em todo o território nacional. 
 
Parágrafo Único - Os itens IV, V, VI e IX, poderão constituir matéria de apreciação e deliberação 
da Consultoria Técnico Científica. 
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Art. 4º - A SEESP assegurará o apoio técnico, administrativo e financeiro indispensável ao 
funcionamento da Comissão. 
 
Art. 5º - A instalação da Comissão Brasileira do Braille dar-se-á no prazo de até 60 
(sessenta) dias da data de publicação desta Portaria. 
 
Art. 6º - A Comissão elaborará o Regulamento Interno no prazo de 60 (sessenta) dias a partir de 
sua instalação. 
 
Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2001 
 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 
 
 
Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Nacionais para a educação de alunos que 
apresentem necessidades educacionais especiais, na Educação Básica, em todas as suas 
etapas e modalidades. 
 
Parágrafo único. O atendimento escolar desses alunos terá início na educação infantil, nas 
creches e pré-escolas, assegurando-lhes os serviços de educação especial sempre que se 
evidencie, mediante avaliação e interação com a família e a comunidade, a necessidade de 
atendimento educacional especializado.. 
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Art. 2º Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-
se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando 
as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos.. 
 
Parágrafo único. Os sistemas de ensino devem conhecer a demanda real de atendimento a 
alunos com necessidades educacionais especiais, mediante acriação de sistemas de informação 
e o estabelecimento de interface com os órgãos governamentais responsáveis pelo Censo 
Escolar e pelo Censo Demográfico, para atender a todas as variáveis implícitas à qualidade do 
processo formativo desses alunos.. 
 
Art. 3º Por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-se um processo 
educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços 
educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar 
e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação 
escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam 
necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da educação básica.. 
 
Parágrafo único. Os sistemas de ensino devem constituir e fazer funcionar um setor responsável 
pela educação especial, dotado de recursos humanos, materiais e financeiros que viabilizem e 
dêem sustentação ao processo de construção da  educação inclusiva.. 
 
Art. 4º Como modalidade da Educação Básica, a educação especial considerará as situações 
singulares, os perfis dos estudantes, as características biopsicossociais dos alunos e suas faixas 
etárias e se pautará em princípios éticos,  políticos e estéticos de modo a assegurar:. 
I - a dignidade humana e a observância do direito de cada aluno de realizar seus projetos de 
estudo, de trabalho e de inserção na vida social;. 
II - a busca da identidade própria de cada educando, o reconhecimento e a valorização das suas 
diferenças e potencialidades, bem como de suas necessidades educacionais especiais no 
processo de ensino e aprendizagem, como base para a constituição e ampliação de valores, 
atitudes, conhecimentos, habilidades e competências;. 
III - o desenvolvimento para o exercício da cidadania, da capacidade de participação social, 
política e econômica e sua ampliação, mediante o cumprimento de seus deveres e o usufruto de 
seus direitos.. 
 
Art. 5º Consideram-se educandos com necessidades educacionais especiais os que, durante o 
processo educacional, apresentarem:. 
I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que 
dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas em dois grupos:. 
a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica; . 
b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências;  
II - dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, demandando a 
utilização de linguagens e códigos aplicáveis;. 
III - altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os leve a dominar 
rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. . 
 
Art. 6o Para a identificação das necessidades educacionais especiais dos alunos e a tomada de 
decisões quanto ao atendimento necessário, a escola deve realizar, com assessoramento 
técnico, avaliação do aluno no processo de ensino e aprendizagem, contando, para tal, com:. 
I - a experiência de seu corpo docente, seus diretores, coordenadores, orientadores e 
supervisores educacionais;. 
II - o setor responsável pela educação especial do respectivo sistema;. 
III - a colaboração da família e a cooperação dos serviços de Saúde, Assistência Social, 
Trabalho, Justiça e Esporte, bem como do Ministério Público, quando necessário.. 
 
Art. 7º O atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais deve ser realizado 
em classes comuns do ensino regular, em qualquer etapa ou modalidade da Educação Básica.. 
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Art. 8o As escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na organização de suas 
classes comuns:. 
I - professores das classes comuns e da educação especial capacitados e especializados, 
respectivamente, para o atendimento às necessidades educacionais dos alunos;. 
II - distribuição dos alunos com necessidades educacionais especiais pelas várias classes do 
ano escolar em que forem classificados, de modo que essas classes comuns se beneficiem das 
diferenças e ampliem positivamente as experiências de todos os alunos, dentro do princípio de 
educar para a diversidade;. 
III - flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o significado prático e instrumental 
dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados e processos 
de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos que apresentam necessidades 
educacionais especiais, em consonância com o projeto pedagógico da escola, respeitada a 
freqüência obrigatória;. 
IV - serviços de apoio pedagógico especializado, realizado, nas classes comuns, mediante:. 
a) atuação colaborativa de professor especializado em educação especial;. 
b) atuação de professores-intérpretes das linguagens e códigos aplicáveis;. 
c) atuação de professores e outros profissionais itinerantes intra e interinstitucionalmente;. 
d) disponibilização de outros apoios necessários à aprendizagem, à locomoção e à 
comunicação.. 
V - serviços de apoio pedagógico especializado em salas de recursos, nas quais o professor 
especializado em educação especial realize a complementação ou suplementação curricular, 
utilizando procedimentos, equipamentos e materiais  específicos;. 
VI - condições para reflexão e elaboração teórica da educação inclusiva, com protagonismo dos 
professores, articulando experiência e conhecimento com as necessidades/possibilidades 
surgidas na relação pedagógica, inclusive por meio de colaboração com instituições de ensino 
superior e de pesquisa;. 
VII - sustentabilidade do processo inclusivo, mediante aprendizagem cooperativa em sala de 
aula, trabalho de equipe na escola e constituição de redes de apoio, com a participação da 
família no processo educativo, bem como de outros agentes e recursos da comunidade;. 
VIII - temporalidade flexível do ano letivo, para atender às necessidades educacionais especiais 
de alunos com deficiência mental ou com graves deficiências múltiplas, de forma que possam 
concluir em tempo maior o currículo previsto para a série/etapa escolar, principalmente nos anos 
finais do ensino fundamental, conforme estabelecido por normas dos sistemas de ensino, 
procurando-se evitar grande defasagem idade/série;. 
IX - atividades que favoreçam, ao aluno que apresente altas habilidades/superdotação, o 
aprofundamento e enriquecimento de aspectos curriculares, mediante desafios suplementares 
nas classes comuns, em sala de recursos ou em outros espaços definidos pelos sistemas de 
ensino, inclusive para conclusão, em menor tempo, da série ou etapa escolar, nos termos do 
Artigo 24, 
V, “c”, da Lei 9.394/96.. 
 
Art. 9o As escolas podem criar, extraordinariamente, classes especiais, cuja organização 
fundamente-se no Capítulo II da LDBEN, nas diretrizes curriculares nacionais para a Educação 
Básica, bem como nos referenciais e parâmetros curriculares nacionais, para atendimento, em 
caráter transitório, a alunos que apresentem dificuldades acentuadas de aprendizagem ou 
condições de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos e demandem ajudas  
apoios intensos e contínuos.. 
§ 1o Nas classes especiais, o professor deve desenvolver o currículo, mediante adaptações, e, 
quando necessário, atividades da vida autônoma e social no turno inverso.. 
§ 2o A partir do desenvolvimento apresentado pelo aluno e das condições para o atendimento 
inclusivo, a equipe pedagógica da escola e a família devem decidir conjuntamente, com base em 
avaliação pedagógica, quanto ao seu retorno à classe comum.. 
 
Art. 10. Os alunos que apresentem necessidades educacionais especiais e requeiram atenção 
individualizada nas atividades da vida autônoma e social, recursos, ajudas e apoios intensos e 
contínuos, bem como adaptações curriculares tão significativas que a escola comum não 
consiga prover, podem ser tendidos, em caráter extraordinário, em escolas especiais, públicas 
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ou privadas, atendimento esse complementado, sempre que necessário e de maneira articulada, 
por serviços das áreas de Saúde, Trabalho e Assistência Social.. 
§ 1º As escolas especiais, públicas e privadas, devem cumprir as exigências legais similares às 
de qualquer escola quanto ao seu processo de credenciamento e autorização de funcionamento 
de cursos e posterior reconhecimento. § 2º Nas escolas especiais, os currículos devem ajustar-
se às condições do educando e ao disposto no Capítulo II da LDBEN.. 
§ 3o A partir do desenvolvimento apresentado pelo aluno, a equipe pedagógica da escola 
especial e a família devem decidir conjuntamente quanto à transferência do aluno para escola da 
rede regular de ensino, com base em avaliação pedagógica e na indicação, por parte do setor 
responsável pela educação especial do sistema de ensino, de escolas regulares em condição de 
realizar seu atendimento educacional.. 
 
Art. 11. Recomenda-se às escolas e aos sistemas de ensino a constituição de parcerias com 
instituições de ensino superior para a realização de pesquisas e estudos de caso relativos ao 
processo de ensino e aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais, 
visando ao aperfeiçoamento desse processo educativo.. 
 
Art. 12. Os sistemas de ensino, nos termos da Lei 10.098/2000 e da Lei 10.172/2001, devem 
assegurar a acessibilidade aos alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, 
mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas urbanísticas, na edificação - incluindo 
instalações, equipamentos e mobiliário - e nos transportes escolares, bem como de barreiras nas 
comunicações, provendo as escolas dos recursos humanos e materiais necessários.. 
§ 1o Para atender aos padrões mínimos estabelecidos com respeito à acessibilidade, deve ser 
realizada a adaptação das escolas existentes e condicionada a autorização de construção e 
funcionamento de novas escolas ao preenchimento dos requisitos de infra-estrutura definidos.. 
§ 2o Deve ser assegurada, no processo educativo de alunos que apresentam dificuldades de 
comunicação e sinalização diferenciadas dos demais educandos, a acessibilidade aos conteúdos 
curriculares, mediante a utilização de linguagens e códigos aplicáveis, como o sistema Braille e a 
língua de sinais, sem prejuízo do aprendizado da língua portuguesa, facultando-lhes e às suas 
famílias a opção pela abordagem pedagógica que julgarem adequada, ouvidos os profissionais 
especializados em cada caso.. 
Art. 13. Os sistemas de ensino, mediante ação integrada com os sistemas de saúde, devem 
organizar o atendimento educacional especializado a alunos impossibilitados de freqüentar as 
aulas em razão de tratamento de saúde que implique internação hospitalar, atendimento 
ambulatorial ou permanência prolongada em domicílio.. 
§ 1o As classes hospitalares e o atendimento em ambiente domiciliar devem dar continuidade ao 
processo de desenvolvimento e ao processo de aprendizagem de alunos matriculados em 
escolas da Educação Básica, contribuindo para seu retorno e reintegração ao grupo escolar, e 
desenvolver currículo flexibilizado com crianças, jovens e adultos não matriculados no sistema 
educacional local, facilitando seu posterior acesso à escola regular.. 
§ 2o Nos casos de que trata este Artigo, a certificação de freqüência deve ser realizada com 
base no relatório elaborado pelo professor especializado que atende o aluno.. 
 
Art. 14. Os sistemas públicos de ensino serão responsáveis pela identificação, análise, avaliação 
da qualidade e da idoneidade, bem como pelo credenciamento de escolas ou serviços, públicos 
ou privados, com os quais estabelecerão convênios ou parcerias para garantir o atendimento às 
necessidades educacionais especiais de seus alunos, observados os princípios da educação 
inclusiva.. 
 
Art. 15. A organização e a operacionalização dos currículos escolares são de competência e 
responsabilidade dos estabelecimentos de ensino, devendo constar de seus projetos 
pedagógicos as disposições necessárias para o atendimento às necessidades educacionais 
especiais de alunos, respeitadas, além das diretrizes curriculares nacionais de todas as etapas e 
modalidades da Educação Básica, as normas dos respectivos sistemas de ensino.. 
 
Art. 16. É facultado às instituições de ensino, esgotadas as possibilidades pontuadas nos Artigos 
24 e 26 da LDBEN, viabilizar ao aluno com grave deficiência mental ou múltipla, que não 
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apresentar resultados de escolarização previstos no Inciso I do Artigo 32 da mesma Lei, 
terminalidade específica do ensino fundamental, por meio da certificação de conclusão de 
escolaridade, com histórico escolar que apresente, de forma descritiva, as competências 
desenvolvidas pelo educando, bem como o encaminhamento devido para a educação de jovens 
e adultos e para a educação profissional.. 
 
Art. 17. Em consonância com os princípios da educação inclusiva, as escolas das redes 
regulares de educação profissional, públicas e privadas, devem atender alunos que apresentem 
necessidades educacionais especiais, mediante a promoção das condições de acessibilidade, a 
capacitação de recursos humanos, a flexibilização e adaptação do currículo e o encaminhamento 
para o trabalho, contando, para tal, com a colaboração do setor responsável pela educação 
especial do respectivo sistema de ensino.. 
§ 1o As escolas de educação profissional podem realizar parcerias com escolas especiais, 
públicas ou privadas, tanto para construir competências necessárias à inclusão de alunos em 
seus cursos quanto para prestar assistência técnica e convalidar cursos profissionalizantes 
realizados por essas escolas especiais.  
§ 2oAs escolas das redes de educação profissional podem avaliar e certificar competências 
laborais de pessoas com necessidades especiais não matriculadas em seus cursos, 
encaminhando-as, a partir desses procedimentos, para o mundo do trabalho. . 
 
Art. 18. Cabe aos sistemas de ensino estabelecer normas para o funcionamento de suas 
escolas, a fim de que essas tenham as suficientes condições para elaborar seu projeto 
pedagógico e possam contar com professores capacitados e especializados, conforme previsto 
no Artigo 59 da LDBEN e com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 
Docentes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em nível médio, na 
modalidade Normal, e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 
Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura de graduação plena.. 
§ 1º São considerados professores capacitados para atuar em classes comuns com alunos que 
apresentam necessidades educacionais especiais aqueles que comprovem que, em sua 
formação, de nível médio ou superior, foram incluídos conteúdos sobre educação especial 
adequados ao desenvolvimento de competências e valores para:. 
I - perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos e valorizar a educação 
inclusiva;. 
II - flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento de modo adequado às 
necessidades especiais de aprendizagem;. 
III - avaliar continuamente a eficácia do processo educativo para o atendimento de necessidades 
educacionais especiais;. 
IV - atuar em equipe, inclusive com professores especializados em educação especial. . 
§ 2º São considerados professores especializados em educação especial aqueles que 
desenvolveram competências para identificar as necessidades educacionais especiais para 
definir, implementar, liderar e apoiar a implementação de estratégias de flexibilização, adaptação 
curricular, procedimentos didáticos pedagógicos e práticas alternativas, adequados ao 
atendimentos das mesmas, bem como trabalhar em equipe, assistindo o professor de classe 
comum nas práticas que são necessárias para promover a inclusão dos alunos com 
necessidades educacionais especiais.. 
§ 3º Os professores especializados em educação especial deverão comprovar:  
I -formação em cursos de licenciatura em educação especial ou em uma de suas áreas, 
preferencialmente de modo concomitante e associado à licenciatura para educação infantil ou 
para os anos iniciais do ensino fundamental;. 
II - complementação de estudos ou pós-graduação em áreas específicas da educação especial, 
posterior à licenciatura nas diferentes áreas de conhecimento, para atuação nos anos finais do 
ensino fundamental e no ensino médio;. 
§ 4º Aos professores que já estão exercendo o magistério devem ser oferecidas oportunidades 
de formação continuada, inclusive em nível de especialização, pelas instâncias educacionais da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios.. 
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Art. 19. As diretrizes curriculares nacionais de todas as etapas e modalidades da Educação 
Básica estendem-se para a educação especial, assim como estas Diretrizes Nacionais para a 
Educação Especial estendem-se para todas as etapas e modalidades da Educação Básica.. 
 
Art. 20. No processo de implantação destas Diretrizes pelos sistemas de ensino, caberá às 
instâncias educacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em regime 
de colaboração, o estabelecimento de referenciais, normas complementares e políticas 
educacionais.. 
 
Art. 21. A implementação das presentes Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 
Educação Básica será obrigatória a partir de 2002, sendo facultativa no período de transição 
compreendido entre a publicação desta Resolução e o dia 31 de dezembro de 2001.. 
 
Art. 22. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em 
contrário.. 
 
 

 
 
 

 


