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RESUMO 

Este estudo procurou tratar de aspectos sobre o tema educação inclusiva, com um olhar 
diferenciado para a prática pedagógica de professores do Ensino Fundamental da Escola 
“Prazer pelo Conhecer”3 da Rede Municipal de Aracaju/SE. É evidente que ainda em muitas 
escolas a questão da educação inclusiva não tem sido tratada de forma prestigiada no âmbito 
escolar. Contudo, a prática inclusiva além de ser um direito constitucional deve ser 
incorporada por professores e alunos, pois a sociedade atual demanda de indivíduos cada vez 
mais qualificados e críticos diante dos problemas sociais. Foram realizados levantamentos 
através de entrevistas e observação da prática de quatro professores da própria escola. A 
análise qualitativa da pesquisa permitiu evidenciar que embora a prática inclusiva na sala de 
aula possua uma grande vantagem no contexto social, no que se refere à inclusão de todos os 
alunos na comunidade escolar, muitos professores ainda não conseguiram incorporá-la, 
colocando-a na prática. 
Palavras-chave: Inclusão, Comunidade, Professor, Aluno, Escola. 

 

ABSTRACT 
This study sought to address aspects of inclusive education on the subject, with a different 
look for the pedagogical practice of teachers of Primary School "Meet the pleasure" of the 
Municipal Aracaju / SE. Clearly, even in many schools the issue of the inclusive education 
has not been treated within the prestigious school. However, inclusive practice in addition to 
being a constitutional right to be incorporated by teachers and students, as the current society 
of individuals demand increasingly skilled and critical in the face of social problems. Surveys 
have been conducted through interviews and observation of the practice of four teachers from 
the school. Qualitative analysis of survey that showed that although the practice in inclusive 
classroom has a big advantage in the social context, as regards the inclusion of all pupils in 
the school community, many teachers have not been able to incorporate it, placing it in 
practice. 
Keywords: Inclusion, Community, Teacher, Student, School. 
 

                                                           
1 Graduado em Pedagogia e Pós-Graduanda da especialização latu sensu  Escola e Comunidade ambos pela 
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2 Professora Doutora da UFS/NPGECIMA/NPGED. 
3 “Prazer pelo Conhecer” foi um nome fictício adotado para escola, a fim de preservar a sua imagem e de seus 
profissionais. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

2

Introduzindo a temática 

 

Sabe-se que a educação corresponde a um processo que se estabelece e desenvolve-se 

no percurso de toda vida do ser humano. Segundo as Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica, 2001, em seu artigo 2° orientam que: "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". O Plano Nacional de Educação, 2001, destaca, 

no capítulo da Educação Especial, que "o grande avanço que a década da educação deveria 

produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garantisse o atendimento à 

diversidade humana".  

Quando se trata de educação escolar pensamos no papel da escola que é de trabalhar os 

saberes científicos, sem menosprezar os saberes espontâneos que cada aluno traz consigo. É 

na escola que o aluno se apropria de conceitos mais elaborados nas diversas áreas do 

conhecimento. Isso não quer dizer que a escola é detentora do saber científico, pois pesquisas 

em educação relatam que a sociedade contemporânea possui grande acesso de informações 

nos diversos gêneros, graças ao advento da tecnologia e da própria ciência.      

 É na Filosofia que o debate, os diálogos, a reflexão, a problematização, a 

argumentação, ajudam o individuo adquirir um pensamento crítico do mundo e da sua própria 

comunidade, a fim de promover mudanças significativas do meio social que faz parte. Assim, 

tanto a educação como a filosofia são dois fenômenos que estão presentes em todas as 

sociedades humanas e grupos, permitindo que o pesquisador conheça e compreenda um dado 

objeto de estudo e da sua importância e implicações para o meio social.  

 A reflexão filosófica sobre a educação fornece meios para que se compreenda a 

sociedade que o sujeito faz parte, como também sobre educando e educador. A relação entre 

filosofia e educação ajuda o educador a refletir acerca dos problemas que enfrentam na 

realidade escolar que está inserido. Segundo Saviani (SAVIANI apud NASCIMENTO, 1980, 

p.30) a filosofia da educação tem a função de acompanhar de forma reflexiva e critica a 

atividade educacional de maneira a explicar os seus fundamentos, esclarecendo a tarefa e a 

contribuição das diversas disciplinas pedagógicas, avaliando o significado das soluções 

delimitadas.    

A educação inclusiva na rede regular de ensino é o resultado de inúmeras lutas dos 

diversos segmentos sociais, cujas ações destinam-se a promover uma educação que reconheça 

e valorize a diversidade entre os indivíduos como fator de enriquecimento do processo 
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educacional. Deste modo, percebe-se que a educação inclusiva tem promovido mudanças na 

comunidade escolar, sugerindo uma reestruturação da educação que envolva e beneficie todos 

os alunos.   

Do ponto de vista filosófico, a educação inclusiva resulta em uma abordagem que 

busca responder às necessidades de aprendizagens de todas as crianças, jovens e adultos, 

possuindo direção específica para indivíduos ou grupos de indivíduos que estão excluídos da 

efetivação do direito à educação e que estão fora da escola ou que por sua vez enfrentam 

barreiras para a participação nos processos de aprendizagem escolar. Nesse sentido, as 

instituições escolares são adaptadas às necessidades de todos os indivíduos da comunidade 

que a escola faz parte. Assim, “a possibilidade da educação e da pedagogia repousa 

precisamente no pressuposto da existência de um sujeito unitário e centrado e na finalidade da 

educação como construção de sua “autonomia”, “independência” e “emancipação” (SILVA, 

1996, p.254).        

Para que a educação inclusiva ocorra com qualidade, é necessário que os professores 

sejam capacitados, a fim de que respeitem o potencial de cada aluno, de maneira que uma 

incapacidade para andar, ouvir, enxergar, ou até mesmo um déficit no desenvolvimento não 

sejam rotulados como falta de competência para aprender e nem para que os alunos desistam 

da escolarização.  

Pesquisas recentes sobre educação inclusiva comprovam que a gestão escolar 

democrática tem favorecido na comunidade local o trabalho colaborativo de toda equipe 

escolar, promovendo a parceria entre escola e família. Assim, a gestão escolar de caráter 

democrático vem no intuito de organizar recursos como dá atenção às necessidades de cada 

aluno, cuja finalidade maior é proporcionar a qualidade da educação, permitindo modificar o 

modo como os alunos são vistos e tratados pela sociedade geral e progredindo para a 

compreensão de que as dificuldades de aprendizagem podem ser conseqüência de um sistema 

não acolhedor.  

Deste modo, o desenvolvimento de sistemas educacionais inclusivos permite que as 

instituições escolares possam acolher a todos, independente de suas condições físicas, 

intelectuais, sociais, emocionais, lingüísticas dentre outras. A escola pertencente ao útero 

social tem o dever de combater e responder às necessidades especifica de cada aluno, a fim de 

que o direito a educação de todos seja cumprindo de fato nas instituições escolares de 

qualquer sistema de ensino da educação nacional. 

A Declaração de Salamanca de 1994 foi um marco histórico na sociedade 

contemporânea, pois ela especifica através de lei que as crianças possuem necessidades de 
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aprendizagens únicas, e têm o direito de ir à escola da sua comunidade, como o acesso ao 

Ensino Regular. Por sua vez, os sistemas educacionais devem implementar programas, 

considerando a diversidade humana,  promovendo assim uma pedagogia centrada na criança.     

Compreende-se que a organização do sistema educacional baseada nos princípios 

filosóficos da educação inclusiva permitem: quebrar ciclo de exclusão; desafiar os 

preconceitos; dar visibilidade às pessoas com deficiência e oportunidade para que as mesmas 

construam o seu próprio futuro com qualidade de vida.  

Baseado nesses ideais de inclusão de qualidade para todas as pessoas, a escola e a 

comunidade, parceiras indispensáveis no desenvolvimento educacional, têm que lutarem 

juntas a fim de que todas as crianças estejam com suas famílias e em suas comunidades, 

vivenciando seus direitos humanos, fortalecendo assim sua participação, superando os 

preconceitos que permeiam na sociedade. Contudo, para eliminar essas barreiras presentes nas 

atitudes dos indivíduos sociais é preciso considerar o diálogo entre professor-aluno a fim de 

desfazer a cultura da segregação, desmistificar a idéia de que a deficiência está relacionada à 

incapacidade. Deste modo, estudos de inclusão têm demonstrado que no contexto escolar, as 

crianças aceitam as diferenças e a aprendem a respeitá-las e não discriminá-las.    

 

Na educação autêntica é superada a relação vertical entre educador e 
educando e instaurada a relação dialógica. O diálogo supõe troca não 
imposição. Desta maneira o educador já não é o que apenas educa, mas o 
que enquanto educa é educado em diálogo com o educando que ao ser 
educado também educa (...) os homens se educam em comunhão, 
mediatizados pelo mundo (...) o conhecimento que deriva desse processo é 
crítico, porque autenticamente reflexivo, e implica o ato do constante 
desvelar a realidade e nela se posicionar. (ARANHA, 1996, p. 208). 
 
 

Segundo teorias filosóficas, a educação inclusiva só tem a melhorar a qualidade do 

ensino para todos, pois ela impulsiona mudanças significativas nas práticas educacionais das 

instituições escolares, desafiando os discentes a desenvolverem novas metodologias para a 

participação ativa que beneficie não a um pequeno grupo, mas a todos os alunos. Por sua vez, 

não basta apenas o compromisso do docente com a educação inclusiva, mas é de suma 

importância as ajudas técnicas ou equipamentos específicos que atendam às necessidades 

educacionais especiais, bem como a atuação conjunta de outros profissionais na promoção da 

acessibilidade.  

Escola regular: Lugar de Inclusão e não de segregação  
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 A escola regular que temos nos dias atuais não foi preparada, nem planejada para 

receber a diversidade individual de cada tipo de aluno. Percebe-se que a escola regular está 

voltada para uma prática de ensino homogeneizada, de caráter padronizado, que trata os 

alunos como sendo todos “iguais”, desconsiderando assim as necessidades específicas de cada 

indivíduo.  

 No âmbito escolar, termos como segregação e exclusão que estão fazendo partes da 

rotina da escola, quer seja de forma alienada, ou de forma consciente pelos profissionais da 

educação. Na escola especializada, a questão da segregação é visível na medida em que ela 

trata os alunos em situação de deficiência como sendo “diferentes” e “incapazes” de 

aprenderem na escola regular ao lado de alunos “normais”.   

 Há alunos que nunca tiveram contatos com outros alunos em situação de deficiências 

na rede regular de ensino. Esse fato tem levado que a segregação na escola aconteça e 

permaneça, fazendo uma cisão entre “normais” e “diferentes”. 

 Assim, alunos com algum tipo de deficiência não devem está escondidos e separados 

nas escolas especiais. Pelo contrário, deve-se lutar pela inclusão do aluno em situação de 

deficiência na própria escola regular. Salienta-se que, a partir do momento que uma criança 

nasce ela tem o direito a ter o acesso ao mesmo tipo de informação e serviços do meio social.  

 Respeitar as especificidades e necessidades de cada aluno por parte da escola resulta 

num grande desafio para a comunidade escolar e para a sociedade em geral. Quando consegue 

superar tais desafios, o ensino de qualidade será uma mera conseqüência nesse processo 

educativo. 

 Um avanço significativo no Brasil quanto ao atendimento de pessoas em situação de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, ocorreu na década de 80 do século 

XX, com a Constituição Brasileira de 1988. A presente Constituição Federal estabelece no 

artigo 208 como dever do Estado “o atendimento educacional especializado dos portadores de 

deficiências preferencialmente, na rede regular de ensino [...]. Já em 1989, a Lei 7.855, 

definia sobre a assistência às pessoas portadoras de deficiência e sobre sua integração social, 

estabelecendo no art. 2º, inciso I que “a matrícula compulsória em cursos regulares de 

estabelecimentos públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de 

integrarem no sistema de ensino. Por sua vez, no art. 8º caso não cumprissem tais exigências 

previstas na Constituição Federal haveria punição com reclusão e multa para quem “recusar, 

suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a inscrição de aluno em 

estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, por motivos 

derivados da deficiência que porta”. 
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 Esses avanços tornam-se mais significativos a partir de 1994 com a realização da 

Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais. A conferência em questão 

abriu uma nova visão, o qual partiu do conceito de escola inclusiva, demonstrando uma 

preocupação com todos os tipos de indivíduos, que no passado foram excluídos pela escola, 

por serem do sexo feminino, pobres, negros, com deficiências ou altas habilidades, entre 

outros. 

 É nesse contexto que surge o movimento de Inclusão ganhando cada vez mais forças 

na sociedade atual, e vem influenciando de fato às políticas públicas e proporcionado assim 

um novo desafio para as comunidades em todo o mundo. A partir da Lei 9.394, de 1996, 

estabeleceu as diretrizes e bases da educação brasileira. Observa-se que no cap. V, art. 58, que 

a modalidade de educação especial deve ser “oferecida preferencialmente na rede regular de 

ensino, para educandos portadores de necessidades especiais” e, no art. 59, diz o dever dos 

estabelecimentos de ensino que consiste em assegurar a tais educandos “currículos, métodos, 

técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades”. 

          O autor Stainback conceituou a educação inclusiva como “prática da inclusão de todos 

– independentemente de seu talento, deficiência, origem socioeconômica ou cultural – em 

escolas e salas de aula provedoras, onde a necessidades desses alunos sejam satisfeitas” 

(STAINBACK apud MARTINS, 1999, p.17). 

Sendo assim, para que ocorra na prática social uma escola inclusiva de qualidade para 

todos os sujeitos inseridos no processo educacional é de suma importância que o governo 

efetive políticas públicas inclusivas permanentes na sociedade. Não basta apenas que o 

governo divulgue na mídia aquilo que está realizando pela a inclusão na escola, afirmando 

que todas as escolas estão preparadas receptivas para acolher a todos os educandos, sem 

exceção. Na prática sabe-se que a grande maioria das escolas não possui acessibilidade4 quer 

seja arquitetônica, pedagógica ou atitudinal. 

 Assim, é imprescindível que a própria escola modifique-se na sua estrutura física,5 

permitindo a acessibilidade para todo tipo de alunos, a fim de que contemple as necessidades  

                                                           
4 O Decreto especifica no Art. 2º no inciso I diz que a aprovação de projeto de natureza arquitetônica e 
urbanística, de comunicação e informação, de transporte coletivo, bem como a execução de qualquer tipo de 
obra, quando tenham destinação pública ou coletiva. BRASIL. Decreto-lei nº 5296, de 02 de dezembro de 2004. 
Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Disponível em: < 
http://absa.org.br/uploads/Decreto%20Lei%20nº%205296_04%20%20Lei%20de%20Acessibilidade.pdf>. 
Acesso em: 24 maio de 2010.   
5 Desta forma, é indispensável que os estabelecimentos de ensino eliminem suas barreiras arquitetônicas, 
pedagógicas e de comunicação, adotando práticas de ensino escolar adequadas às diferenças dos alunos em geral, 
oferecendo alternativas que contemplem a todos os alunos, além de recursos de ensino e equipamentos 
especializados, que atendam às necessidades educacionais dos educandos, com e sem deficiências, mas sem 
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e cada um. Quanto ao corpo docente, à reflexão e aceitação da sua responsabilidade mediante 

a aprendizagem de todos os discentes é de fundamental importância na sua prática cotidiana, 

sempre procurando prepará-los para ensinar e incluir alunos que foram excluídos das escolas 

por qualquer razão específica. Com relação à comunidade escolar, todos os indivíduos que 

fazem parte dela – do porteiro ao diretor – todos devem envolver-se permanentemente no 

processo de inclusão social. 

Sabendo que escola atual é tida como porta de entrada das novas gerações para o 

mundo plural, sendo a heterogeneidade da sala de aula um desafio para os docentes, como 

também aos Sistemas Educacionais de Ensino. Nessa perspectiva, a escola sendo um lócus do 

saber deve está preparada para ensinar a todos seus alunos, independente das suas diferenças. 

 

A educação escolarizada e pública (...) corporifica as idéias de progresso 
constante através da razão e da ciência, de crença nas potencialidades do 
desenvolvimento de um sujeito autônomo e livre, de universalismo, de 
emancipação e de libertação política e social, de autonomia e liberdade, de 
ampliação do espaço público através da cidadania, de nivelamento de 
privilégios hereditários, de mobilidade social. A escola está no centro dos 
ideais de justiça, igualdade e distributividade do projeto moderno de 
sociedade e política (...) ela é a instituição encarregada de transmiti-los, de 
troná-los generalizados, de fazer com que se tornem parte do senso comum e 
da sensibilidade popular (SILVA, 1996, p.251).  

 Quanto aos educandos em situação de deficiência, o papel da escola é de proporcionar 

um ambiente escolar que contemple as suas necessidades e que os façam sentir como parte 

integrada desse ambiente, onde o apoio e a sua aceitação pela comunidade escolar consiste 

apenas um direito que está sendo efetivado na prática cotidiana. 

Todavia, não se pode esquecer das tecnologias assistivas de baixa ou alta tecnologia 

contribuem para o desenvolvimento de um trabalho escolar de qualidade. Esses recursos 

possibilitam uma melhoria significativa em termos de inclusão na escola, mas compete à 

escola desenvolver novas atitudes, novas maneiras de atuação como também de interação no 

ambiente escolar. Assim, busca-se um ensino escolar regular centrado no aluno, almejando a 

construção de uma sociedade que respeite a dignidade e as diferenças presentes em cada 

cidadão.   

                                                                                                                                                                                     

discriminação. FAVERO, Eugênia Augusta Gonzaga. PANTOJA, Luísa de Marillac P.; MANTOAN, Maria 
Tereza Égler. Atendimento educacional especializado: aspectos legais e orientações pedagógicas, MEC/SEESP, 
2007, p.35. 
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Só com uma profunda transformação das atitudes da sociedade, e sob o 
impulso de políticas sociais, é que se tornarão direitos de fato. Nossa 
sociedade age como se os cerca de 25 milhões de brasileiros que têm algum 
tipo de deficiência – física, mental, auditiva, visual, múltipla – não fizessem 
parte dela (...). Apesar da extrema urgência da inclusão, todos estamos 
conscientes que se trata de um processo que depende de mudanças sociais, 
que são lentas, por natureza, e as mudanças de atitudes das pessoas, pelo fato 
de deverem ser incorporadas a seus hábitos pessoais, são ainda mais lentas. 
(PERES, p. 48). 

 

Embora essas mudanças sociais que o autor Peres relata tenham caráter de lentidão, 

contudo, não se pode esquecer que o primeiro passo deve ser dado para se conseguir os 

demais objetivos, isto é, a inclusão de todos os sujeitos na sociedade em que vivemos.  

Caracterização da escola 

A escola Prazer pelo Conhecer, localizada6 no Bairro Eterno Saber, Rua Brasil de 

Todos, nº 2010, possui uma estrutura física de 7 salas de aula, 1 refeitório, 1 pátio, 1 

biblioteca, 1 sala de professor, 1 secretaria e 1 sala de coordenação. Além de ter um universo 

de aproximadamente 330 alunos, distribuídos entre 17 professores e 04 estagiários 

(professores) nos turnos manhã e tarde nos cursos de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental; possui 1 secretária, 1 assistente, 1 porteiro, 1 vigia, 4 agentes de limpeza 

distribuídos nos 2 turnos e 4 coordenadores, sendo 1 geral, 1 administrativo e 2 pedagógicos. 

Com relação à formação do corpo docente da escola, nota-se que cerca de 70% dos 

professores possuem o curso de pós-graduação. Contudo, há presença de professores que 

possuem somente o ensino médio técnico profissionalizante, como também de estagiários 

(professores) contratados pela Prefeitura Municipal de Aracaju a fim de suprir determinadas 

carências do quadro da escola.  

É importante relatar que a estrutura física da escola não permite um melhor 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, uma vez que as salas de aula são 

extremamente pequenas e pouco ventiladas, aglomerando assim as carteiras e impedindo a 

circulação dos próprios alunos pela sala. Este pequeno espaço, que não permite de maneira 

geral um bom desempenho de atividades pedagógicas, ocorre porque essa escola não possui 

um prédio próprio, fazendo com que a prefeitura tenha que alugar a uma igreja evangélica 

parte das suas salas. 

                                                           
6 O endereço da escola é fictício a fim de não identificar a sua localização.  
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Tipo de clientela 

Como possui uma boa localização no bairro, ficando rodeada por diversos serviços 

para a comunidade como agências bancárias, distribuidores de mercadorias, lojas comerciais, 

serviços gerais, posto de saúde e hospital, clínicas, farmácias entre outros, favorece uma 

clientela com bom rendimento no processo de ensino-aprendizagem da escola. 

Em relação aos pais dos estudantes foi observado que as profissões predominantes no 

núcleo familiar resumem-se em cabeleireiros, mecânicos, comerciantes, assistentes 

administrativos, professores, funcionários de construção civil, secretárias. Isso demonstra que 

os indivíduos presentes nesta instituição são filhos de pessoas tidas como de classe oriundas 

das camadas populares da sociedade aracajuana. 

No que concerne a equipe técnica e pedagógica pode-se dizer que a escola, embora 

seja intitulada como “escola pequena”, possui uma gama de profissionais responsáveis pela 

coordenação da Unidade Escolar como 6 no suporte pedagógico, 1 coordenador geral, 1 

coordenador administrativo e 1 coordenador pedagógico. 

 

A pesquisa na Escola Prazer pelo Conhecer e seus resultados sobre inclusão escolar 

 O trabalho partiu da seguinte problemática: Que práticas de ensino facilitam os 

docentes do Ensino Fundamental da Escola Prazer pelo Conhecer a ensinar os discentes de 

uma mesma turma, alcançando a todos, apesar de suas diferenças específicas?  

A fim de não identificar o nome da escola foi necessário utiliza-se do nome fictício 

Prazer pelo Conhecer. A pesquisa em questão partiu do seguinte objetivo: analisar as 

metodologias adotadas pelos professores do 2º ao 5º ano do ensino fundamental da escola 

“Prazer pelo Conhecer”.  

 Dessa maneira foi necessário realizar uma pesquisa in loco nessa escola a fim de 

observar alguns pontos pertinentes daquilo que se observou na prática escolar e fazer uma 

breve relação com a teoria defendida aqui nesse trabalho científico.  

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa na forma de um Estudo de Caso. Segundo 

Triviños (2009, p.9-10), estudo de caso é uma classe de pesquisa que tem como objetivo 

central a unidade que se estuda detalhadamente. Dentre as principais características do estudo 

de caso destacam-se: a natureza e abrangência da unidade.  
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(...) Esta pode ser um sujeito. Por exemplo, o exame das condições de vida 
(nível sócio-econômico, escolaridade dos pais, profissão destes, tempo que 
os progenitores dedicam ao filho, orientando-o nos estudos, tipo de 
alimentação do aluno (...) em segundo lugar, também a complexidade do 
Estudo do Caso está determinada pelos suportes teóricos que servem de 
orientação em seu trabalho ao investigador. (TRIVINÕS, 2009, p. 10). 

Sendo assim, no Estudo de Caso qualitativo tantos as hipóteses bem como os 

esquemas de inquisição não estão a priori instituídos, isto é, a complexidade da pesquisa 

aumenta quando se aprofunda no assunto analisado.  

 Os dados foram coletados a partir de entrevistas semi-estruturadas, observação e 

consultas aos materiais dos alunos, sendo os mesmos obtidos in loco na Escola Prazer pelo 

Conhecer pertencente à Rede Municipal de Aracaju. Na observação verificou-se a prática dos 

professores e a interação entre alunos/professores sem deficiência/alunos em situação de 

deficiência. Foram entrevistados quatro professores do ensino fundamental. Para não revelar a 

identificação dos professores, foi-se necessário considerar o seguinte critério: professor 1 

(P1); professor 2 (P2); professor 3 (P3) e professor 4(P4). 

 Ao ser questionado quanto à definição do conceito de inclusão pôde-se perceber que 

os quatros entrevistados, não tiveram dificuldades em responder tal pergunta. Os quatros 

professores foram unânimes nas suas respostas afirmando que o objetivo da inclusão é de 

possibilitar a todos os indivíduos a sua inserção na escola, meios sociais e nos demais setores. 

 Quando questionados se estavam preparados para trabalhar com um aluno com 

deficiência intelectual em sala de aula chegou-se as seguintes respostas: De acordo com P1 

não está preparado para trabalhar com esse tipo de público, pois na sua visão, “o próprio 

sistema escolar não dá condições para que a inclusão aconteça de fato na escola regular”. Já 

P2 relata que “gostaria de trabalhar com aluno em situação de deficiência no ensino regular”, 

pois nunca havia vivenciado esse tipo de experiência e por isso não soube dizer se o mesmo 

considerava apto ou inapto para trabalhar com deficiência intelectual. Por sua vez, P3 alegou 

que ainda não está preparado para esse tipo de aluno, uma vez que “a deficiência intelectual 

requer muita atenção do professor em sala de aula sobre o aluno com necessidades especiais, 

podendo assim atrapalhar o rendimento dos demais alunos da turma”. Já P4 afirmou que “só 

estarei preparado para assumir uma turma com alunos de deficiência intelectual a partir do 

momento que haja uma parceria entre o professor titular da sala com um professor especialista 

em educação inclusiva”.  

 Embora os professores conheçam o conceito de educação inclusiva defendido aqui 

nesse artigo, pelas respostas dadas percebe-se que há uma grande insegurança quanto à 
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inserção de alunos com deficiência na rede regular de ensino, que faz com que o aluno que 

possui deficiência intelectual ainda seja remanejado para escolas especializadas de educação 

especial ou até mesmo seja colocado em salas segregadas na rede regular de ensino. A 

inclusão não tem esse objetivo, ela veio para quebrar paradigmas existenciais que permeiam 

na escola e na própria sociedade, ela considera todos os indivíduos sendo iguais perante a lei, 

tendo direitos e deveres a serem exercidos na sociedade. Assim, não basta apenas conhecer o 

conceito de educação inclusiva, os professores devem incorporá-lo, colocando-o na prática 

cotidiana. 

 Quando questionados como viam a inclusão tanto escolar como social os professores 

responderam da seguinte maneira: P1 alegou que “a inclusão na sociedade de modo geral 

possibilita o que está expresso em Lei Constitucional, considerando cada sujeito possuidor de 

direitos e deveres”, e afirmou, “quando esses direitos e deveres são respeitados a cidadania é 

posta em prática, tornando e construindo sujeitos crítico no meio social”; P2 afirmou que 

“tanto a inclusão na escola como na sociedade está sendo negligenciada no seio social, 

incluímos apenas a minoria, mas a maioria dos portadores com necessidades especiais está à 

margem da nossa sociedade, isto é, excluídos, tendo seus direitos violados a todo instante”; 

P3 diz que “a sociedade nem a escola estão preparadas para a inclusão, pois isso vai levar 

muito tempo, uma vez que o tipo de educação que a sociedade recebeu não deu relevância a 

aspectos como deficiências”; P4 visualiza a inclusão na escola e sociedade como “uma 

possibilidade de que todos os sujeitos possam usufruir dos seus direitos e deveres, mas esse 

relata que na prática, a inclusão como bem se sabe, está sendo violada a todos os momentos, a 

sociedade tem que rever seus conceitos e dá suporte estrutural como pessoal a fim de que 

todos sejam inclusos e não descriminados por ser diferente dos normais”. 

 Nota-se que os professores entrevistados possuem um conhecimento teórico, embora 

superficial a respeito do tema educação inclusiva, sendo unânimes em dizer que há um 

descaso com a educação inclusão na sociedade, enfocando sempre a questão dos direitos e 

deveres adquiridos pela sociedade ao longo do tempo. 

 Por sua vez, quando questionados como trata a diferença dos alunos em sala de aula no 

âmbito da educação inclusiva, os professores responderam: P1disse que “busco envolver o 

máximo todos os alunos, independente do tipo de dificuldade que apresenta, quer seja física, 

intelectual, de aprendizagem etc”. P2 fala que “trato todos iguais, buscando a 

homogeneização da sala de aula”. P3, relata que “além de ensinar os mesmos conteúdos para 

cada aluno, busca sempre reforça o conteúdo para os alunos portadores de deficiências”. Já P4 
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diz que “busco no diálogo com a turma envolver todo o tipo de alunos, independente da 

deficiência que apresentam, buscando o ensino de qualidade para todos”.    

 Diante do que foi observado na prática percebe-se que embora os professores tentem 

argumentar que desenvolvem uma prática voltada para “os diferentes e normais”, o que 

visualizou na sala de aula foi que infelizmente, alunos repetentes e até mesmos com 

deficiências físicas ou com algum tipo de distúrbio são excluídos da prática dos professores, 

onde o principal objetivo dos mesmos é seguir e cumprir os conteúdos programáticos, 

esquecendo que cada aluno tem um ritmo específico de aprender determinado conteúdo, 

sendo assim, são excluídos pelo próprio sistema educacional que intitula o aluno como 

“competente” ou incompetente”, valorizando assim a ideologia de cada pessoa é responsável 

pelo seu próprio sucesso na sociedade.   

 A observação também permitiu identificar que os professores na sua prática cotidiana 

não possuem metodologia específica para trabalhar com alunos em situação de deficiência. 

Diante da análise dos materiais dos alunos se percebeu que as atividades em cada sala tinham 

caráter uniforme, não respeitando assim as diferenças que existe entre os próprios alunos. 

 Há um caso específico presente na sala de P2, onde havia uma aluna com deficiência 

física em um dos seus braços, isto é, malformação congênita. Essa aluna além de ter esse tipo 

de deficiência, era muito tímida, tanto com o professor e com os demais alunos da escola. Não 

havia um trabalho específico da coordenação pedagógica da escola nem por parte do professor 

com essa aluna. Deste modo, a aluna por se sentir excluída da própria escola, não tinha um 

bom rendimento nas notas escolares, tirando médias inferiores à média da escola.  

Apesar de a escola possuir uma coordenação pedagógica repleta de profissionais 

especializados em diversas áreas do conhecimento, a aluna em questão estava sendo excluída 

pela própria escola. Assim, para que a educação inclusiva esteja presente efetivamente na sala 

de aula é necessário o cumprimento de políticas públicas na área de inclusão que permitam na 

prática escolar a transversalidade da educação especial nos programas educacionais, bem 

como reforce as relações dessa modalidade de educação com as demais áreas do 

conhecimento, assegurando deste modo, a acessibilidade dos alunos e a oportunidade de 

satisfazerem suas necessidades educacionais especiais nos sistema de ensino.  
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Considerações Finais   

 Se por um lado, experiências educacionais têm demonstrado que os direitos das 

crianças e adolescentes estão sendo violados nas próprias escolas, tendo como justificativas as 

seguintes situações: os educadores que não estão preparados para receber alunos nas escolas 

com necessidades especiais; as escolas não oferecem acessibilidade; as famílias acabam 

desistindo da escolarização de seus filhos porque muitas escolas não aceitam crianças e 

adolescentes com deficiência; a escolarização de alunos com deficiência intelectual é 

limitada, ficando apenas no âmbito da Educação Infantil; os alunos evadem das escolas que 

não correspondem as suas necessidades.  

 Já do outro lado, experiências positivas demonstram que muitas crianças e 

adolescentes são incluídas na rede regular de ensino com sucesso, mostrando o compromisso 

da gestão democrática na escola na construção de um projeto político pedagógico que 

considere as diferenças e a organização de espaços para a realização do atendimento 

especializado.  

Em suma, mudança efetiva na estrutura da educação é fundamental para que se 

implemente uma educação inclusiva para todos os alunos. Essa mudança só será possível 

quando a escola lutar por uma gestão democrática que possibilite o acesso às classes comuns 

do Ensino Regular a todos os alunos. Enfim, a ampliação da oferta do atendimento 

educacional especializado permite a eliminação das barreiras para o acesso ao currículo. 

 Desta forma, uma nova gestão dos sistemas educacionais conjetura a prioridade de 

ações de ampliação do acesso à Educação Infantil, o desenvolvimento de programa para a 

formação de professores e adequação arquitetônica dos prédios escolares para acessibilidade. 

A organização de recursos técnicos e de serviços são de fundamental importância, pois 

possibilitam a acessibilidade pedagógica e nas comunicações aos alunos com necessidades 

educacionais especiais em todos os níveis, etapas e modalidade da educação. 

 Um ensino para todos e com qualidade é o principal objetivo da educação inclusiva, 

no qual está presente a valorização de cada aluno, e da sua contribuição para o meio social no 

qual faz parte. Todavia, para que o professor ensine a turma toda, deve-se partir de que o 

discente sempre traz com ele alguma coisa, e que todo educando pode aprender, mas no seu 

modo, e ritmo. Diante disso, é necessário que o professor seja o mediador desse processo de 

construção do conhecimento em sala de aula, a fim de que promova para o educando 

caminhos que possibilitem a vencer obstáculos presentes na sua própria comunidade. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

14

 Uma prática inclusiva se dá quando o docente embasado em diversos referenciais 

teóricos coloca em prática o conhecimento acumulado, partindo do princípio de o aluno não é 

um mero receptor, e sim construtor do seu próprio saber. Dessa maneira, o ensino do docente 

deve romper com diversos paradigmas educacionais mediante a uma análise crítica da 

sociedade em questão. 
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