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A Educação Inclusiva tem sido alvo de muitas discussões no Brasil. Como é sabido, a escola é um
ambiente segregador, no entanto, pode e deve-se romper a segregação, dando espaço a inclusão e
assim, garantir o direito a diferença e as diversidades. Partindo desses pressuspostos, este trabalho
visa descrever e analisar a forma como uma escola pública de Penedo/AL compreende a Educação
Inclusiva. Para isso, tivemos acesso aos principais documentos que norteiam as ações da referida
instituição escolar, como o Projeto Político Pedagógico e o Regimento Escolar. Adotamos como
metodologia de trabalho, a análise documental. Como resultados, observamos que a escola reconhece
a presença dos estudantes com deficiência em seus documentos oficiais, no entanto, há pouca
adaptação arquitetônica e pedagógica para garantir a democratização do ensino, especificamente,
para esses.A Educação Inclusiva tem sido alvo de muitas discussões no Brasil. Como é sabido, a
escola é um ambiente segregador, no entanto, pode e deve-se romper a segregação, dando espaço a
inclusão e assim, garantir o direito a diferença e as diversidades. Partindo desses pressuspostos, este
trabalho visa descrever e analisar a forma como uma escola pública de Penedo/AL compreende a
Educação Inclusiva. Para isso, tivemos acesso aos principais documentos que norteiam as ações da
referida instituição escolar, como o Projeto Político Pedagógico e o Regimento Escolar. Adotamos
como metodologia de trabalho, a análise documental. Como resultados, observamos que a escola
reconhece a presença dos estudantes com deficiência em seus documentos oficiais, no entanto, há
pouca adaptação arquitetônica e pedagógica para garantir a democratização do ensino,
especificamente, para esses.
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1. Introdução

Quando pensamos em Educação Inclusiva nos remetemos ao que entendemos por inclusão social.
Esse princípio nos diz que os sujeitos com e sem deficiência devem conviver juntos na superação de
suas limitações, dispondo das mesmas oportunidades no processo regular de ensino, aproximando-os
de uma realidade livre de preconceitos que aprecia as diferenças. Assim, esse tema vem à tona por
duas razões:

1) por compreender que em Penedo/AL, a Educação Inclusiva ainda necessita avançar sobre diversos
aspectos, dentre eles, na compreensão do que significa “inclusão escolar”, quem são os sujeitos com
deficiência que estão nas escolas públicas estaduais, quais são as deficiências, as dificuldades de
aprendizagem e/ou transtornos desses sujeitos e, principalmente, como trabalhar pedagogicamente
com esses estudantes; e,

2) pela pouca visibilidade que a Educação Inclusiva possui no município, cuja discussão ainda é
incipiente nas escolas públicas estaduais de Penedo/AL.

Assim, esse trabalho visa descrever e analisar a forma como uma escola pública estadual de
Penedo/AL compreende a Educação Inclusiva através de suas práticas e reflexões. Para isso,
analisamos dois documentos oficiais da instituição, a saber: o Projeto Político Pedagógico
(doravante, PPP) e o seu Regimento Escolar, visto que são esses documentos que norteiam a prática
pedagógica.Utilizamos como fonte referencial alguns estudos sobre Projeto Político Pedagógico e
inclusão escolar, bem como alguns documentos oficiais que asseguram a educação especial no
Brasil.

A relevância desse trabalho parte do princípio de que muitas escolas atendem diversos estudantes
com deficiências e possuem docentes responsáveis pelos trabalhos pedagógicos desenvolvidos e que,
muitas vezes, não estão registrados nos documentos oficiais da instituição. Acreditamos que a
inserção desse grupo no PPP da escola e no Regimento Escolar dará visibilidade aos trabalhos
realizados, podendo levar a conquista desse espaço e na projeção da autonomia dos docentes.

Além disso, partimos do pressuposto de que essa inserção constrói no estudante com deficiência um
sentimento de pertencimento na comunidade escolar que faz parte, tendo em vista que a instituição
reconhece seu lugar ao pensar em práticas pedagógicas que o façam sentir incluídos, deixando de
existir o sentimento da exclusão, da segregação.

2. Documentos oficiais da escola e a inclusão

O PPP é um documento que oferece autonomia no espaço escolar, pois sua construção se dá de
forma coletiva envolvendo pais, professores, gestores, funcionários e a comunidade em geral
possibilitando um eixo democrático e como resultado a criação da identidade escolar que encaminha
ações do futuro com base no presente.

Esse documento e sua obrigatoriedade foram implantados em 1996, através da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional(LDB, 9.394/96), com intuito de nortear e planejar o trabalho
pedagógico realizado diariamente e melhorar nas ações que envolvem o ensino-aprendizagem.
Assim, a metodologia da organização propõe uma construção do projeto que o difere das demais
escolas, sendo ele, adequado para a realidade de sua comunidade local. Como explica Veiga (1995),
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O projeto político-pedagógico ao se constituir em processo democrático de
decisões preocupa-se em instaurar uma forma de organização do trabalho
pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações
competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando
impessoal e racionalizado da burocracia que permeia as relações no interior
da escola, diminuindo, os efeitos fragmentários da divisão do trabalho que
reforça as diferença e hierarquiza os poderes de decisão (VEIGA, 1995,
p.13).

Como defende Libâneo (2007), o objetivo desse documento é descentralizar e democratizar a tomada
de decisões pedagógicas, jurídicas e organizacionais na escola buscando maior participação dos
agentes educacionais. Assim, acreditamos que a democratização do ensino se dá quando a instituição
escolar reconhece as ações de todos os seus partícipes, garantindo o caráter dinâmico da vida escolar
em todas as suas dimensões, sem excluir os estudantes com deficiência e os professores que são
responsáveis por eles.

A identidade de uma instituição escolar é construída coletivamente pelos agentes educacionais que a
compõem. É um documento que presume consciência política dos cidadãos. Em outras palavras, o
Projeto Político Pedagógico de uma instituição de ensino direciona suas ações para contemplar os
objetivos coletivamente traçados que definem aonde se quer chegar e como fazer para se chegar lá.
Ele descreve fielmente os anseios e necessidades de uma demanda e não poderá ser concebida como
um construto teórico preparado por especialistas para atender a fins burocráticos. A este respeito
Gadotti (2000), elucida que:

Não se constroem um projeto sem uma direção política, um norte, um rumo.
Por isso, todo projeto pedagógico da escola é também político. O projeto
pedagógico da escola é por isso mesmo, sim um processo inconcluso, uma
etapa em direção a uma finalidade que permanece como horizonte da escola
(GADOTTI, 2000, p. 113).

Seu processo de construção deve considerar a dimensão do cotidiano e, ao mesmo tempo, o contexto
mais amplo das políticas educacionais que por sua vez, se farão presente no cotidiano escolar. As
decisões tomadas não podem ser soberanas porque a escola possui autonomia, mas deve sempre
funcionar obedecendo a legislação vigente.

Assim, a construção da identidade da escola é tecida a partir das ações que ela realiza, tanto no
campo teórico quanto na prática pedagógica do dia a dia.

Quanto às suas características, Vasconcelos (2006), destaca quatro pontos de sustentação: a sua
abrangência, a duração, a participação e a sua concretização.

Quanto à abrangência, o Projeto Político Pedagógico é o documento que funciona como uma espécie
de “guarda-chuva” para outros projetos, acolhendo, dando unidade e organicidade. Além disso, o
Projeto Político Pedagógico é considerado como amplo, integral e global.

Quanto à duração, o Projeto Político Pedagógico é considerado um documento de abrangência longa,
tendo em vista que o Diagnóstico e a Programação são revistos ano e ano e o Marco Referencial,
costuma permanecer o mesmo por dois, três ou mais anos.

Em relação à participação, o Projeto Político Pedagógico precisa ser construído pela coletividade,
pela democracia e quanto à concretização é processual, ou seja, não se esgota na elaboração de um
texto ou documento, ou na realização de uma atividade. Pauta-se no exercício crítico, na avaliação
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permanente, na articulação constante entre ação-reflexão-ação. Para Vasconcelos (2006), está,
portanto, sempre sendo re/construído.

Quanto aos princípios que regem o Projeto Político Pedagógico, Vasconcelos (2006) explicita que
sua construção deverá partir da expressão individual percebendo alguns aspectos como:

• psicológico, no que diz respeito ao envolvimento do grupo na tarefa, inclusão, reconhecimento
do sujeito no produto coletivo;

• epistemológico, em que parte-se de onde o grupo está, coloca-se o sujeito na condição de
produtor de conhecimento e não de reprodutor ou receptáculo;

• político, que envolve o resgate da participação, da contribuição de cada um e de todos os
exercícios da decisão coletiva; e, o

• pedagógico, constituindo o aprendizado da metodologia participativa, do diálogo, do respeito
pelo outro, da tolerância.

Levando-se em conta estes princípios norteadores, a construção do Projeto Político Pedagógico
favorece o envolvimento e a participação de todos os agentes educacionais possibilitando o exercício
da democracia direta e não representativa. A escola nesta perspectiva passa a ser um ambiente bem
mais amplo. Considerando-se não só o estudante, mas o sujeito de todos os segmentos respeitando a
inclusão e aceitando as diferenças de opinião e posicionamentos. No entanto, muitas escolas não
compreendem a importância do documento tornando-o obsoleto.

A Constituição Federal afirma que a educação é direito de todos, garantindo o acesso ao meio
escolar, com isso, a LDB (9.394/96) traz como dever da escola, assegurar a educação inclusiva que
deve ser adaptada no Projeto Político Pedagógico, esse, que deve ser embasado na igualdade do
corpo social.

O projeto reconhece e legitima a instituição educativa como histórica e
socialmente situada, constituída por sujeitos culturais, que se propõem a
desenvolver uma ação educativa a partir de uma unidade de propósitos.
Assim, são compartilhados desejos, crenças, valores, concepções, que
definem os princípios da ação pedagógica e vão delineando, em um processo
de avaliação contínua e marcado pela provisoriedade, suas vetas, seus
objetivos, suas formas de organização e suas ações (FARIA; DIAS, 2007, p.
20).

Pensando nessas questões, a escola deve manter seu papel envolvendo os alunos com deficiência,
enfatizando que a diversidade deve receber atenção especial no processo de inserção durante a
construção desse documento, uma vez que integra o atendimento a todos e requer metodologia
adequada para lidar com as necessidades individuais e sociais dos educandos.

Atualmente, é comum discutir sobre a inclusão escolar de pessoas com deficiência e as
possibilidades de escolarização desses estudantes. O desafio para os educadores é estabelecer um
diálogo entre o que os teóricos dizem e as práticas postas em prática no cotidiano das escolas
públicas brasileiras. Dessa forma, teremos em mãos um conceito construído em conjunto sobre o que
se espera de uma educação realmente inclusiva.

Os pesquisadores Karagiannis, Stainback e Stainback (1999, p. 21), explicam que “o ensino
inclusivo é a prática da inclusão de todos – independentemente de seu talento, deficiência, origem
sócio-econômica ou origem cultural – em escolas e salas de aula provedoras, onde todas as
necessidades dos alunos são satisfeitas”, em que esse ensino inclusivo gera benefícios para os alunos,
para os professores e para a comunidade. Ou seja:

Educando todos os alunos juntos, as pessoas com deficiências têm
oportunidade de preparar-se para a vida na comunidade, os professores

02/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/reflexoes_sobre_a_educacao_inclusiva_numa_escola_publica_de_pened.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.5-10,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



melhoram suas habilidades profissionais e a sociedade toma a decisão
consciente de funcionar de acordo com o valor social da igualdade para todas
as pessoas (KARAGIANNIS, STAINBACK E STAINBACK, 1999, p. 21).

Dessa forma, a inclusão escolar influencia na aprendizagem de estudantes com e sem deficiência.
Nessa perspectiva, Mittler (2003), pontua os benefícios para os estudantes com deficiência e para os
estudantes sem deficiência, da seguinte forma:

• Benefícios para estudantes com deficiência: entendem que são diferentes, mas não inferiores;
adquirem experiência direta com as diferentes capacidades humanas.

• Benefícios para estudantes sem deficiência: tem acesso a uma gama mais ampla de papeis
sociais; desenvolvem cooperação e paciência; assimila que os espaços sociais não são
homogêneos.

Nessa mesma linha de pensamento, Mantoan (2003) afirma que: “[...] a inclusão implica uma
mudança de perspectiva educacional, pois não atinge apenas alunos com deficiência e os que
apresentam dificuldades em aprender, mas todos os demais, para que obtenham sucesso na corrente
educativa geral” (MANTOAN, 2003, p. 24).

Esses estudos são baseados nos pressupostos de Vygotsky (1997) que defendia a ideia de que, ao
invés de centrar a atenção na noção de defeito ou lesão, colocava o esforço em compreender de que
modo o ambiente social e cultural poderia mediar as relações entre as pessoas com deficiência e o
meio.

A discussão desenvolvida acerca desse tema encontra-se nesse trabalho em duas grandes sessões: nos
Procedimentos Metodológicos e nos Resultados encontrados.

3. Procedimentos Metodológicos

A natureza dessa pesquisa é qualitativa, análise documental e exploratória, conforme definem Santos
(2000) e Lakatos e Marconi (2003). De acordo com esses autores, a pesquisa documental se
caracteriza por utilizar fontes cientificamente autênticas, como os documentos internos da escola
pesquisada, a saber: o Projeto Político Pedagógico e o Regimento Escolar.

Inicialmente, fizemos uma busca pelo item “Educação Inclusiva” no Projeto Político Pedagógico e
no Regimento Escolar para verificar se a instituição reconhece a presença dos estudantes com
deficiência em seu meio; em seguida, analisamos como a escola se adaptou estruturalmente e
pedagogicamente para oferecer uma educação inclusiva de qualidade, através de observações e de
uma entrevista com um dos gestores da escola. Para a análise dos documentos disponibilizados,
analisamos as seções dedicadas à Educação Inclusiva no PPP e no Regimento Escolar.

A pesquisa de campo, na perspectiva exploratória, visa “aumentar a familiaridade do pesquisador
com um ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa [...]”
(LAKATOS, MARCONI, 2003, P. 88).

Para elaborar a entrevista, utilizamos os seguintes itens: quantitativo de estudantes com deficiência,
faixa etária, tipos de deficiência, profissionais especializados em Educação Inclusiva atuante na
instituição, formas de acessibilidade, estrutura arquitetônica de acessibilidade e a forma de
socialização dos estudantes com deficiência.
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4. A escola e o lugar do estudante com deficiência

Essa pesquisa foi realizada numa escola pública estadual no município de Penedo/AL, localizada no
bairro Santa Luzia, próximo a lanchonetes e consultórios médicos. Foi fundada em 1934 e possui
nome característico em homenagem a um empresário da época. Funcionava como Escola Normal de
Penedo, no ano de 1976 com o decreto nº 2.927 foi renomeada.

A escola atende dos anos iniciais do Ensino Fundamental ao Ensino Médio e a Educação de Jovens e
Adultos (EJA) e funciona nos três horários (manhã, tarde e noite). São 28 salas de aula, 129
funcionários, um laboratório de informática, um laboratório de ciências, uma biblioteca, um
refeitório e um auditório.

De acordo com a análise realizada nos documentos, verificamos que a escola possui um quantitativo
de 13 estudantes com deficiência: um estudante surdo, dois estudantes autistas; dois estudantes com
baixa visão, três estudantes com deficiência física; e cinco estudantes com deficiência ainda não
identificada; com faixa etária dos 13 aos 21 anos.

Como resultados, observamos que apesar dessa quantidade expressiva de estudantes com deficiência
matriculados na escola, pouco se tem pensado nas demandas desses estudantes.

Os dois documentosanalisados mostram que a escola busca atender as demandas específicas desse
público, mesmo sem apresentar estrutura física para incluir as pessoas que apresentem alguma
dificuldade, seja ela de deslocamento ou até mesmo um auxílio específico.

Na entrevista com um dos gestores da instituição, foram destacadas as práticas da escola para atender
os estudantes com deficiência. No entanto, nenhuma das adaptações realizadas atendeu as demandas
do âmbito pedagógico.

Para o estudante com deficiência física, a escola providenciou, com os órgãos responsáveis, o
transporte público adaptado para cadeirante, com vistas a atender sua necessidade de deslocamento
para o percurso escola-casa-escola, uma vez que ele reside em uma comunidade mais distante e faz
uso do transporte público.

Para os demais estudantes com deficiência, não há ações específicas: mesmo tendo uma estrutura de
piso plano, a escola não possui piso tátil, problema identificado pelos estudantes com baixa visão,
porém, segundo a coordenação, os mesmos se adaptaram após um determinado tempo.

Para os estudantes autistas e com deficiências ainda não identificadas, não há nenhum profissional
com formação específica, o que faz com que os docentes presentes se desdobrem, tentando se adaptar
a cada especificidade encontrada, ao exemplo da avaliação, onde um respectivo estudante consegue
se expressar melhor oralmente, outro por cantigas, já outro, por desenho.

Para o estudante surdo, os professores se expressam por mímicas, o que não configura a
comunicação como deve ser feita a partir da Língua Brasileira de Sinais. Desta maneira, o docente
procura avaliar de acordo com seu potencial.

O gestor destaca que as principais dificuldades encontradas estão na garantia do processo de ensino e
aprendizagem desses estudantes, pois não há como saber se o estudante está aprendendo, uma vez
que, não está sendo atendido de acordo com sua necessidade, acabando assim, sendo negados,
despretensiosamente, seus direitos enquanto cidadãos. Despretensiosamente, porque a maior parte
dos docentes teve sua formação há muito tempo, e nela, não tiveram oportunidade de se preparar
para atender a diversidade em sala de aula.
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Destacamos, então, o encorajamento desses docentes para a re/construção diária, na vida de todos
envolvidos que se importam com o sujeito em questão, pois foi provado que eles precisam aprender
diretamente na prática como lidar com essa realidade.

Segundo Glat e Nogueira (2002), inúmeras barreiras impedem que a educação inclusiva se torne
realidade no cotidiano das instituições de ensino. Dentre elas está o despreparo dos professores para
receber alunos com deficiência.Nesse sentido, apontamos duas questões consideradas fundamentais
para o estabelecimento da Educação Inclusiva:

a) a escolarização dos estudantes com deficiência através de um trabalho sistemático de inclusão e,

b) pelo favorecimento da acessibilidade e permanência (com qualidade) desses estudantes na escola.

Dessa forma, concordamos com Santos (2013), que aponta para a necessidade de se concretizar uma
proposta de ensino que contemple as especificidades de todos os estudantes no ato educativo, e ao
mesmo tempo, promova o atendimento das demandas da educação dos estudantes com deficiência no
sistema regular de ensino. Para a pesquisadora, é necessário redimensionar a formação de professores
a uma reflexão sobre a diversidade, não só para pensar maneiras renovadas de ensinar e aprender,
mas, sobretudo, para afastar do conservadorismo da exclusão e da segregação de todos aqueles que
não se enquadram ao padrão pré-estabelecido e idealizado de ser humano em nossa sociedade.

5. Considerações Finais

A escola é um pilar de fundamental importância para construção de uma sociedade mais digna e
justa, pois, é principalmente nos espaços educativos que se constroem seres pensantes, a fim de
melhorar sua realidade. Sendo assim, é imprescindível que a inclusão seja pensada como base em
todos os documentos normativos de instituição, e para, além disso, ser colocados em prática.

Garantir a inserção desses aspectos no documento identitário da escola, no Projeto Político
Pedagógico, pode ser considerado como um primeiro passo para a conquista da democratização do
ensino. Além disso, cria-se na comunidade escolar um sentimento de pertencimento do estudante
com deficiência ao pensar em práticas pedagógicas que o façam se sentir incluídos, deixando de
existir o sentimento da exclusão, da segregação.

Tendo em vista os aspectos observados, se faz necessário refletir o quanto a inclusão em sentido
geral precisa caminhar para alcançar a equidade. Na realidade analisada, vimos que a escola tem
conhecimento acerca da Educação Inclusiva, da necessidade de adaptação pedagógica para garantir
uma educação de qualidade para seus estudantes, no entanto, seus saberes, suas práticas e suas
reflexões ainda são insuficientes para atender a demanda dos 13 estudantes com deficiência que a
escola possui.

Desta maneira, se faz importante a conscientização dos docentes que não passaram por uma
formação inclusiva, para que mudem essa realidade, buscando estratégias para incluir o estudante
com deficiência em suas aulas.

Entendemos que é nosso papel, continuar com a luta pelos direitos educacionais da comunidade,
além dessa busca do conhecimento no âmbito escolar, valorizando as especificidades e pluralidades
dos estudantes além de suas origens e de sua realidade local. Buscando promover projetos que
estejam sempre destacando suas características culturais a fim de enaltecer sua real identidade.
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