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EPÍGRAFE 

“Temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos 

inferioriza; e temos o direito a ser diferentes quando a 

nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de 

uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma 

diferença que não produza, alimente ou reproduza 

desigualdades” (SANTOS, 1999, p.56). 
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RESUMO 

O princípio fundamental da educação inclusiva preconizada pelos orientadores da política 

nacional estabelece que todos os alunos devem aprender juntos, independentemente das 

deficiências e dificuldades que apresentem. Assim, as escolas inclusivas devem estar 

dispostas e se prepararem para reconhecer as diversas necessidades dos estudantes, 

adaptando-se para garantir uma boa educação para todos. Diante dessa concepção, o 

objetivo geral proposto para a presente pesquisa foi investigar as práticas pedagógicas 

que os professores dos anos iniciais do ensino fundamental I utilizam para ensinar as 

crianças com necessidades educacionais especiais. A pesquisa foi desenvolvida com 15 

professores regentes do Ensino Fundamental I, com idades de 35 a 45, sendo 13 do sexo 

feminino e 02 do sexo masculino, de três escolas da rede estadual de ensino, no Sul de 

Minas Gerais. A coleta de dados foi desenvolvida por meio de grupo focal, que é uma 

técnica de pesquisa que coleta dados por meio de uma conversa grupal ao se discutir um 

tópico sugerido pelo pesquisador. Observou-se por meio da coleta de dados que não há 

entre os professores participantes uma discussão consistente sobre as práticas 

pedagógicas de educação inclusiva e por isto, apenas breves partes das sessões de grupo 

focal foram aproveitadas como resultados. Conclui-se que durante as sessões de grupo 

focal muitas questões referentes à inclusão foram levantadas, mas, nenhuma descrição de 

uma prática que servisse de exemplo e recomendação a outros professores, pôde ser 

alcançada. 

Palavras-chave: Práticas pedagógicas. Educação inclusiva. Formação de professores.  
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ABSTRACT 

The pedagogical practice in school inclusion should favor expressive learning, through 

teaching situations and use of appropriate techniques and instructions that favor the 

learning of all students. Above all, it is necessary to establish the demands and ensure the 

insertion of the student in the world of culture in an increasingly broad way. To teach 

with quality and in an adequate way is the role of the teacher that has significant 

importance for the inclusion be realized. The objective of the study is to investigate the 

pedagogical practices that elementary school teachers use to teach children with special 

needs due to disabilities, global developmental disorders and giftedness, considered the 

target audience of Special Education. For the development of the study, it three Focal 

Groups were used to collect data. The sessions were recorded and later transcribed for 

analysis. Fifteen teachers of both sexes, active in the initial years of Elementary School, 

participated in three schools of the state network, located in the south of Minas Gerais, 

Brazil. To analyze the data, it was analyzed the statements of teachers seeking to identify 

praxis objectively. The results show that teachers still improvise their actions of inclusion 

in practices not based on the literature of the area. It is discussed the possibility of 

teachers, reviewing their own pedagogical practices, to enable better conditions for the 

achievement of these students. 

Keywords: Pedagogical practices. Inclusive education. Teacher training. 
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1 INTRODUÇÃO 

No entendimento de Tavares (2013), o direito de admissão à educação é preciso 

ser ofertado a todos, especialmente nos níveis fundamentais do ensino. Ainda na 

concepção do autor, “o conteúdo inicial (mínimo) do direito à educação é o acesso ao 

conhecimento básico e capacitação, que devem ser oferecidas de forma regular e 

organizada” (TAVARES; 2013, p. 732).Esses direitos também são previstos nos pactos e 

tratados internacionais em que o Brasil é signatário.  

Segundo Santos (1999), detemos o direito da igualdade quando as nossas 

diferenças tendem a nos inferiorizar; e detemos o direito de ser diferentes quando a nossa 

semelhança nos descaracteriza. Isso expressa que a diferença não pode ser utilizada para 

exterminar os direitos, mas para a promoção de direitos. De acordo com o autor, há “a 

necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não 

produza, alimente ou reproduza desigualdades” (SANTOS, 1999, p. 56). 

Educar para inclusão, exprime dar garantias para que todos possuam o direito de 

estudar em uma escola regular com a mesma oportunidade de acesso e aproveitamento 

do que é ensinado em sala de aula, independentemente de qualquer característica própria 

ou singularidades que o aluno possua. Por isso, educar para uma sociedade inclusiva 

presume entender toda uma intricada realidade presente dentro das salas de aula. O que 

significa entender que o processo de inclusão acarreta várias mudanças na escola.  

A acessibilidade é um quesito indispensável, por meio dele que se é capaz de 

garantir o ingresso de todos os alunos na escola, como a circulação dos próprios pelos 

diversos espaços escolares. De acordo com o Decreto 5.296, de dezembro de 2004, a 

acessibilidade é definida para sua utilização, como a segurança e autonomia, assistida ou 

total, dos mobiliários, espaços e equipamentos urbanos, dos serviços de transporte e dos 

dispositivos, das edificações, sistemas e meios de comunicação e informação, mediante 

pessoa portadora de deficiência ou tendo sua mobilidade reduzida (BRASIL, 2004, p. 45-

46). 

Além das adaptações da infraestrutura e equipamentos existem outros desafios 

que a escola tem dificuldade em lidar, provenientes do ensino para as crianças com 

deficiências mental, auditiva, visual e múltipla; do transtorno do espectro autista; da 

superdotação e altas habilidades dos problemas de conduta e déficits de atenção com 

hiperatividade; de outros distúrbios psiquiátricos como o obsessivo compulsivo, das 
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síndromes como de Down1 ou a de Tourette2 e de outras necessidades de adaptação 

escolas que são reconhecidas quando do atendimento de crianças que tratam distúrbios 

emocionais e dificuldades de aprendizagem sem causa específica (D’AGOSTINI, 2011).  

Entende-se que a escola é um espaço educacional que deve receber todos seus 

alunos, sem exclusão, sendo que a mesma deve estar preparada fisicamente e 

metodologicamente para atender à demanda da inclusão escolar, com isto, no Brasil, 

pode-se afirmar que a norma fundamental da política de educação inclusiva é que o 

sistema regular deverá atender a qualquer diversidade do alunado com atenção aos que 

podem estar excluídos da escola (BRASIL, 2018).  

Mantoan (2003) sugere que a escola se transforme, para que o aluno tenha a 

oportunidade de aprender, porém com condições favoráveis com as quais serão 

respeitadas as suas necessidades, interesses e peculiaridades, o ritmo e suas condições de 

assimilação de conteúdos curriculares e sua autonomia intelectual.  

Segundo Mantoan (2003, p. 24), “a inclusão implica uma mudança de perspectiva 

educacional, pois não atinge apenas alunos com deficiência e os que apresentam 

dificuldades de aprender, mas todos os demais, para que obtenham sucesso na corrente 

educativa geral”. Cabe, sobretudo ao profissional da educação um olhar sempre atento 

aos seus alunos para identificar aqueles que precisam de um atendimento diferenciado e 

mais específico. 

O movimento pela inclusão refere-se, portanto, a todos os esforços no sentido de 

garantia da participação máxima de qualquer cidadão em qualquer área da sociedade com 

seus direitos e deveres (SANTOS, 2003). Acreditando-se nisso, algumas questões de 

pesquisa foram instigadas na pesquisadora: quais as práticas mais comuns entre os 

professores dos anos iniciais quando ensinam para alunos que têm necessidades 

educacionais especiais? Que aspectos pedagógicos são considerados pelos professores 

quando realizam essas práticas? A justificativa dessas questões se deram mediante as 

reflexões feitas durante os estágios de formação da pesquisadora, realizados na escola 

regular. A partir de reflexões sobre as aulas assistidas, bem como por meio de leitura de 

artigos na área, percebeu dificuldades que o professor enfrenta para atender todos os 

alunos com necessidades educacionais especiais, sobretudo daquelas que apresentam 

 
1 Síndrome de Down é uma condição cromossômica causada por um cromossomo extra no par 21. Crianças 

e pessoas com deficiências têm características físicas semelhantes. 
2 Síndrome de Tourette é um transtorno neuropsiquiátrico hereditário que se manifesta durante a infância, 

caracterizado por diversos tiques físicos e pelo menos um tique vocal. 
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deficiências. Observou-se que professores das salas comuns ficavam constrangidos e 

aparentemente confusos na execução das atividades, o que promovia a percepção de sua 

insegurança para ministrar a aula e uma preocupação exacerbada em relação ao 

rendimento do aluno com deficiência. Por meio dessas observações, ficou evidente que 

muitos professores não se preparavam para assumir a responsabilidade sobre o seu papel 

diante de crianças que necessitam de apoio adequado às suas deficiências e consolidou-

se a busca da pesquisadora em desenvolver a presente investigação que tem como objetivo 

geral investigar as práticas pedagógicas que os professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental utilizam para ensinar as crianças com necessidades educacionais especiais. 

Sejam as decorrentes de deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e 

superdotação, as quais são identificadas na literatura como público-alvo da Educação 

Especial (BRASIL, 2001). 

Para tanto, o texto desta dissertação, em busca do alcance de seu objetivo foi 

organizado pela seguinte estrutura: após a introdução, que buscou realizar uma 

apresentação do tema investigado, do cenário de desenvolvimento da pesquisa e do 

objetivo da pesquisa a Seção I contextualiza educação inclusiva no Brasil com base na 

sua política e mencionando as leis que protegem os direitos de cada aluno no acesso e a 

permanência na escola. A Seção II descreve o conceito de práticas pedagógicas em 

educação inclusiva a partir de alguns dados sobre as condições de escolarização de alunos 

com necessidades educacionais especiais e mencionando principais mudanças ocorridas 

nos últimos anos, como a busca pela garantia de inclusão de qualidade para todos alunos. 

Na Seção III apresenta-se o método eleito para o desenvolvimento da pesquisa 

empiricamente. Descreve os participantes da pesquisa, o instrumento utilizado para a 

coleta de dados e o desenvolvimento da análise qualitativa, além de abordar sobre os 

procedimentos éticos adotados na pesquisa. À guisa de conclusão, apresenta-se o Seção 

IV dos resultados das análises e sua discussão à luz da literatura. Por fim na Seção V 

levanta-se as considerações finais elencando pontos forte e fracos da dissertação e 

algumas possibilidades de continuidade das investigações. 
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2 CONTEXTUALIZANDO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

A educação inclusiva no Brasil tornou-se uma discussão fundamental para a 

sociedade, sobretudo no que diz respeito à dimensão educacional da construção da 

cidadania e a partir de uma educação de qualidade. Os setores governamentais, diante 

dessa realidade, empenham-se, em direcionar as mudanças sociais e as concepções de 

cada um, em relação à inclusão de pessoas com deficiências na sociedade em geral. Nesse 

contexto, a área educacionale o desenvolvimento da educação inclusiva, em todas as 

escolas, é peça chave que possibilita mudanças de paradigmas.  

Segundo Mendes (2006), a educação inclusiva é defendida em contexto mundial, 

para uma efetiva participação das pessoas que foram excluídas historicamente dando-lhes 

oportunidades de convivência e aprendizagem numa sociedade democrática e justa. O 

respeito à diversidade, é a base da convivência e deve ser promovido, principalmente, 

pelo setor político educacional. A educação inclusiva tem se tornado fundamental para a 

construção da democracia. Ferreira (2014) menciona que há certo fracasso das políticas 

de educação escolar para os alunos com deficiência, embora a necessidade de se orientar 

os direitos das pessoas com deficiências, especialmente na educação escolar, seja 

responsabilidade primordial dos governos.  

O movimento pela educação inclusiva preconiza que as diferenças são próprias da 

condição humana e que a sociedade e a escola não podem reforçar as desigualdades com 

relação às diversidades pessoais, sociais, culturais e políticas, sendo necessária uma 

reforma educacional para promover uma educação para todos, com reformas curriculares, 

formas de avaliação, formação de professores e uma política educacional democrática 

(PLETSCH, 2010).  

Na visão de Caiado (2008), apesar do número de vagas de pessoas com 

deficiências ter aumentado falta a socialização do saber dentro do ensino. O autor ressalta 

que mecanismos de reprodução das desigualdades sociais em desigualdades escolares e 

as escolas devem ser reconstruídas em relação à formação continuada dos professores, às 

condições de trabalho, além dos projetos políticos educacionais. Se o acesso de pessoas 

com deficiências à escola regular foi ampliado, há de se perguntar como os alunos se 

apropriam do saber escolar, qual saber escolar circula nas escolas, como os professores 

ensinam numa classe com alunos com diferentes deficiências, como a escola se organiza 

e o que os professores nos falam sobre seu trabalho nesse espaço múltiplo.  
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O processo de inclusão passou por várias fases até a atualidade, sempre marcada 

pelas transformações sociais, políticas e culturais de cada época e pelo intuito de um 

ambiente adequado às pessoas com deficiência, de participação nos âmbito educacional. 

Para Carvalho (2004), a inclusão está diretamente ligada ao acesso, ingresso e 

permanência da criança nas escolas inclusivas, como aprendizes de sucesso. A mesma 

autora salienta que a inclusão não se resume na inserção de pessoas com deficiências no 

mundo do qual têm sido geralmente privados, é um processo que reitera princípios 

democráticos de participação social plena, por isto não está restrita a uma ou algumas 

áreas da vida humana, como, por exemplo, saúde, lazer ou educação, é um movimento 

que tem por essência estar presente em todas as áreas da vida humana, inclusive a 

educacional. Para contextualizar historicamente esse processo, no próximo item serão 

elencados marcos importantes para o entendimento do movimento pela educação 

inclusiva. 

2.1 BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Para discorrer os fatos que antecederam e culminaram no modelo de educação 

inclusiva atual é importante lembrar que somente depois de uma época de total exclusão 

social das pessoas com deficiência. 

O desenvolvimento do trato com deficientes ocorreu em fases e inicialmente o 

atendimento foi realizado mediante a segregação, transitando para integração e, 

atualmente é considerado período de inclusão. No século XVI, de acordo com os métodos 

da época, a educação especial ocorria em instituições, asilos e manicômios, determinando 

o que pode ser chamado de fase de segregação (MENDES 2006). Sassaki (2006) explica 

as fases que caracterizam o processo de inclusão educacional que ocorreram ao longo do 

desenvolvimento da história:  

Fase de Exclusão: período em que não havia nenhuma preocupação ou atenção 

especial com as pessoas deficientes ou com necessidades especiais. Eram 

rejeitadas e ignoradas pela sociedade.na Fase da Segregação Institucional: 

neste período, as pessoas com necessidades especiais eram afastadas de suas 

famílias e recebiam atendimentos em instituições religiosas ou filantrópicas. 

Foi nessa fase que surgiram as primeiras escolas especiais e centros de 

reabilitação. Fase da Integração: algumas pessoas com necessidades especiais 

eram encaminhadas às escolas regulares, classes especiais e salas de recursos, 

após passarem por testes de inteligência. Os alunos eram preparados para 

adaptar-se à sociedade.  Fase de Inclusão: todas as pessoas com necessidades 

especiais devem ser inseridas em classes comuns, sendo que os ambientes 

físicos e os procedimentos educativos é que devem ser adaptados aos alunos, 

conforme suas necessidades e especificidades (p. 29). 
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Mendes (2006) discorre sobre o princípio da normatização adotado no início da 

institucionalização da Educação Especial, este princípio foi característico do período da 

integração escolar, o qual se expressava pela necessidade de “normalizar as condições 

de vida dos deficientes” (GLAT; BLANCO, 2009, p. 21). Esse tipo de pensamento 

prevaleceu por pelo menos 30 anos de práticas escolares, a integração é a segunda fase 

histórica depois da segregação.  

Segundo Pletsch (2010), na Europa, a constituição das primeiras escolas de 

Educação Especial surgiram com as instituições especializadas para surdos no século 

XVIII. Ferreira (2014) discorre sobre paradigma da institucionalização que reitera um 

impasse entre ideias e práticas acerca da escolarização da pessoa com deficiência. O 

paradigma da institucionalização se refere à concepção de que a pessoa com deficiência 

precisa de cuidados e proteção constantes e é incapaz de se desenvolver sozinha. Essa é 

uma visão medicalizada da deficiência, por isto, requer atendimentos específicos em 

instituições próprias a cada tipo de deficiência em que, os sujeitos são tirados do meio 

familiar e social para se curarem das suas moléstias e dificuldades de aprendizagem.  

Os direitos humanos nessa época reservaram à educação inclusiva a prática de 

atendimentos e serviços, aliadas à Educação Especial. Contudo, estabelece um 

paradigma que não deixa de ser segregador e classificatório, condição paradigmática em 

que as pessoas com deficiência podem ocupar lugares na sociedade, desde que possam 

transformar-se ou adaptar-se ao que é comum. Isso significou buscar normalizar as 

pessoas com deficiências ou ainda, a normalização das condições de vida destes sujeitos 

por meio da inserção em espaços delimitados (FERREIRA, 2014). 

Ainda segundo Ferreira (2014), as condições da Educação Especial como 

processo normalizador da criança com deficiência promoveram a existência de um 

sistema paralelo de ensino, formado por profissionais da saúde e pelo docente 

especializado gerando distanciamento entre o ensino comum, os alunos com deficiência 

e a comunidade educacional. 

No século XIX surgiram as classes especiais em escolas regulares, para onde os 

alunos considerados difíceis eram encaminhados. Nessa época, pessoas com deficiência 

começaram a ter acesso à educação em escolas de ensino regular, mas, ainda era apenas 

o primeiro passo para uma conquista maior que levaria anos para acontecer (MENDES, 

2006). No Brasil, a expansão da Educação Especial ocorreu no século XX quando as 

pessoas com alguma deficiência eram denominadas excepcionais, e inexistiam leis ou 

diretrizes para esta questão. Além disso, essas pessoas que não tinham acesso à 



17 

 

escolarização, muitas vezes, passavam despercebidas e desempenhavam trabalhos 

simples em que não era necessário o uso da leitura e da escrita (PLETSCH, 2010).  

De acordo com Mendes (2006), o movimento de inclusão é muito recente, ele se 

iniciou, de forma introdutória, na segunda metade da década de 1980 nos países com 

maior desenvolvimento, tomando impulsão na década de 1990, também em países em 

desenvolvimento, sua evolução ocorreu fortemente nos anos iniciais do século XXI, com 

o envolvimento de todos os países. O movimento em busca da inclusão surgiu nos Estados 

Unidos, na década de 1980 surgindo da reflexão sobre a precisão de se indagar a lógica 

de funcionamento das escolas para o atendimento do público alvo da Educação Especial. 

No campo educacional, aconteceu a defesa da construção de um sistema único e de 

qualidade para todos os sujeitos com deficiência ou não, mas, sobretudo pelas suas 

necessidades educacionais especiais. 

A Lei das Diretrizes e Bases 4024/61, devido à demanda de crescimento da 

população, urbanização e industrialização do país, e o aumento do número de escolas 

públicas caracterizou-se pela universalização da educação pela organização do Estado 

(BRASIL, 2008). Pletsch (2010) conjetura que nesse documento, o Estado não assumiu, 

por completo o ensino para as pessoas com deficiência, mas impulsionava o crescimento 

das instituições especializadas filantrópicas e assistenciais, sendo que no art. 89 da Lei 

das Diretrizes e Bases 4024/61, se refere ao atendimento da educação especial, com o 

apoio das entidades de desenvolvimento da Educação Especial consideradas eficiente 

pelos conselhos estaduais de educação, e relativa à educação de pessoas com deficiência, 

recebe dos poderes públicos, mediante bolsas de estudo, empréstimos e subvenções 

(BRASIL, 1961). 

Na década de 1970, segundo Glat e Blanco (2009), o poder público se envolveu 

um pouco mais com a escolarização das pessoas com deficiência com a implantação das 

classes especiais em escolas públicas, sob a responsabilidade do Estado previstas pela Lei 

nº. 5.692/71. A Educação Especial provia classes que funcionavam como serviço 

especializado paralelo, que atualmente se considera que serviam como um espaço de 

segregação e propositivo da discriminação desses alunos que ocupavam as salas especiais.  

A última Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu Art. 3º, § 5º, determina 

que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, possuem como objetivo 

fundamental “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quais quer outras formas de discriminação”. No Art. 205 o qual estabelece “A 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 
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com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, 

p.56). Em síntese, assegura a educação como um direito para todos e que as pessoas com 

deficiências, ou seja, alunos que têm necessidades educacionais especiais, devem ser 

inseridos em classes comuns de ensino regular garantindo também o atendimento 

educacional especializado (AEE) para eles, no contra turno (MENDES, 2006). 

Em 1994, a UNESCO, a partir da Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), a 

respeito do entendimento do termo necessidades educacionais especiais, passa a abranger 

todas as pessoas com qualquer tipo de deficiência. Nessa perspectiva, a escola deve 

acolher a todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais ou 

sociais. Segundo a Declaração de Salamanca, acredita-se que: 

 

Cada criança tem o direito fundamental à educação e deve ter a oportunidade 

de conseguir e manter um nível aceitável de aprendizagem; cada criança tem 

características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que 

lhe são próprias; os sistemas de educação devem ser planejados e os programas 

educativos implementados tendo em vista a vasta diversidade destas 

características e necessidades; as crianças e jovens com necessidades 

educativas especiais devem ter acesso às escolas regulares, que a elas se devem 

adequar através duma pedagogia centrada na criança, capaz de ir ao encontro 

destas necessidades; as escolas regulares, seguindo esta orientação inclusiva, 

constituem os meios mais capazes para combater as atitudes discriminatórias, 

criando comunidades abertas e solidárias, construindo uma sociedade inclusiva 

e atingindo a educação para todos; além disso, proporcionam uma educação 

adequada à maioria das crianças e promovem a eficiência, numa ótima relação 

custo-qualidade, de todo o sistema educativo (UNESCO, 1994, p. 18). 

Entende-se que quanto ao seu princípio fundamental, a declaração de Salamanca 

estabelece que todos os alunos devem aprender juntos, independentemente das 

deficiências e dificuldades que apresentem. As escolas inclusivas devem estar dispostas 

e se prepararem para reconhecer as diversas necessidades dos estudantes, adaptando-se 

aos vários estilos e ritmos de aprendizagem, para garantir uma boa educação para todos 

e uma escola de qualidade (UNESCO, 1994). 

Cabe ressaltar que as discussões da Conferência Mundial sobre Educação Especial 

- Salamanca, 1994, que o movimento pela inclusão, amplia a noção de necessidades 

educacionais especiais e provoca a aproximação dos tipos de ensino, regular e especial, 

para que uma nova definição implica de escola e educação especial possam prevenir e 

tratar as “necessidades educacionais especiais” independentemente de sua origem e 

etiologia. Dessa forma, a Declaração de Salamanca (1994) orienta a existência de um 
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sistema único, que seja capaz de prover educação para todos os alunos, por mais especial 

que este possa ser ou estar (MENEZES; SANTOS 2001).  

Cabe destacar que em relação à prática pedagógica, o mesmo documento, se refere 

a currículos adequados; boa organização da escola; estratégias pedagógicas revigoradas; 

a utilização de recursos de forma bem aproveitada e cooperação entre as várias 

possibilidades de intercâmbio e ajudas tecnológicas. Tudo isso leva a crer na necessidade 

de um conjunto de apoios e serviços que satisfaçam um conjunto de necessidades da 

escola que se quer dizer inclusiva (UNESCO, 1994). A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

n. 9394/1996 ao ser interpretada deve se afinar aos documentos internacionais reiterando 

a necessidade de as crianças com deficiência estudarem nas escolas regulares.  

Retomando a legislação do Brasil, a Resolução nº 2, de 11 de setembro de 2001, 

instituiu as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 

2001) e definiu que os alunos com deficiência deveriam receber apoio de acordo com sua 

necessidade, não importando a causa. Com isso, prevê-se que a escola deve ajustar-se ao 

aluno e não o contrário, quando se trata de ensino-aprendizagem. Esse documento propõe 

níveis diferenciados de diagnósticos, baseados nas diferentes deficiências visando o 

desenvolvimento de práticas específicas de atendimento e ensino (PLETSCH, 2010). 

Como consequência das diretrizes nacionais, observa-se a Resolução CNE/CEB nº4, de 

2 de outubro de 2009, que instituiu as Diretrizes Operacionais para o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) na Educação Básica, na modalidade Educação 

Especial. 

O AEE é um serviço de atendimento ao aluno com necessidades educacionais 

especiais realizado, prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais da própria 

escola ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso da escolarização, não sendo 

substitutivo às classes comuns, podendo ser realizado, também, em centro de 

Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas, conveniadas com a Secretaria de Educação ou órgão 

equivalente dos Estados, Distrito Federal ou dos Municípios (BRASIL/MEC/SEESP, 

2009). Esse atendimento coloca em prática a concepção dos documentos anteriores que 

narram que as crianças com deficiência devem estar matriculadas em escolas regulares 

comuns e receberem atendimento de acordo com as suas necessidades individuais 

decorrentes da deficiência (UNESCO, 1994; BRASIL, 1996)  

A compreensão da Educação Especial numa nova esfera prevê a oferta de AEE 

aos alunos para qualificar o oferecimento de recursos e procedimentos apropriados e 
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facilitar a acessibilidade e a eliminação de barreiras, de modo a efetivar a promoção da 

formação integral dos alunos (GOMES, 2012). A mudança de concepção a respeito da 

Educação Especial ocorreu no modelo da Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008). Essa política tem como objetivo 

assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando os sistemas de ensino a 

garantir: 

Acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e continuidade nos 

níveis mais elevados do ensino; transversalidade da modalidade de educação 

especial desde a educação infantil até a educação superior; oferta do 

atendimento educacional especializado; formação de professores para o 

atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação 

para a inclusão; participação da família e da comunidade; acessibilidade 

arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e 

informação; e articulação intersetorial na implementação das políticas 

públicas. (p. 41). 

Por fim, a mais recente orientação legal brasileira com a intenção de promover 

maior igualdade no exercício dos direitos da pessoa com deficiência e também, a inclusão 

social e a cidadania destas pessoas foi instituída pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com deficiência Lei 13.146/2015 foi sancionada, no dia 6 de julho de 2015, instituindo o 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. Sabe-se que exigir o respeito e a efetivação de 

direitos sociais no âmbito judicial é algo novo, mas ainda se tem levado o Poder Judiciário 

a refletir sobre essas questões de inclusão, que ainda estão sendo conquistadas, por isto 

se reconhece a importância da consolidação dos direitos sociais, principalmente no que 

se refere à educação. 

Apesar dos avanços da sociedade e cultura, a Educação Inclusiva ainda se depara 

com muitas barreiras e se encontra em processo de desenvolvimento. É bem mais fácil 

conviver com uma pessoa que possui condições psicológicas favoráveis e seja mais 

estruturada e deixar as pessoas com deficiência sempre as margens da sociedade. Mas, a 

educação inclusiva prevê que pessoas com deficiência têm o direito de participarem de 

ambientes de aprendizagem mais desafiadores, oportunidades de observarem e 

aprenderem com quaisquer alunos, viverem em contextos inclusivos, realistas, sociais, 

facilitadores e responsivos, sendo que um dos benefícios para os colegas sem deficiência 

seria a aceitação das diferenças, ou seja, que nem todos nascem iguais, cada pessoa possui 

suas limitações e potencialidades (MENDES, 2006). 
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Constata-se nessa seção, conforme aponta Gomes (2012), que discutir a formação 

e qualificação profissional dos docentes em relação às práticas pedagógicas para a 

inclusão escolar exige, inicialmente, a compreensão de um novo paradigma educacional. 

Após as considerações histórico legais que apontaram paradigmas superados e a serem 

ajuizados sobre a educação inclusiva, o próximo item, versa a respeito do que se pretende 

conquistar para a inclusão na escola.  

2.1.1 A Escola Inclusiva 

As escolas comuns na rede regular de ensino passam por grandes desafios 

educacionais com a presença das pessoas com deficiência, público alvo da educação 

especial sob a perspectiva inclusiva e a garantia de igualdade no ingresso e no sucesso 

educativo desse público. O decreto nº. 3.298 de regulamentação da Lei nº. 7.853/89, da 

Política Nacional de Inclusão firmou o conceito de deficiência buscando assegurar 

direitos das pessoas com deficiência como sujeitos e cidadãos.  

A deficiência é definida como 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 ser humano. A deficiência 

permanente corresponde àquela 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 incapacidade se trata de uma redução efetiva e acentuada 

da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios 

ou recursos especiais para que a pessoa com deficiências possa receber ou transmitir 

informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou 

atividade a ser exercida (BRASIL, 1989).  

De acordo com definição de deficiência adotado no país, o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas (INEP, 2016), garante que a cada ano aumenta o número de pessoas 

com deficiência em sala de aula comuns: entre 2005 e 2015, o salto foi correspondente a 

6,5 vezes. Subindo de 114.834 para 750.983 estudantes especiais estando com os demais 

alunos. As escolas encontram dificuldades até mesmo em educar crianças sem 

deficiência. Um dos aspectos responsáveis por essa dificuldade é o mito da 

homogeneidade. Nesse contexto, se espera que todas as crianças aprendam no mesmo 

ritmo e da mesma maneira. É como se a escola estivesse programada para promover a 

homogeneidade e negar a diversidade que é inerente à pessoa (ALMEIDA, 2018). 
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De acordo com Guimarães (2003) a verdadeira transformação da escola 

acontecerá quando, de fato, forem criadas condições para que todos os alunos sejam 

capazes de atuar efetivamente nesse espaço educativo, sendo as barreiras atitudinais e 

pedagógicas superadas “mais do que criar condições para os deficientes, a inclusão é um 

desafio, que implica em mudar a escola como um todo, no projeto pedagógico, na postura 

dos alunos, na filosofia” (GUIMARÃES, 2003, p. 43). Nesse contexto observa-se que a 

partir da década de 1990, o sistema Educacional Brasileiro realizando modificações com 

a finalidade de ofertar uma educação inclusiva. Dentro dessa perspectiva, todos os 

envolvidos no contexto escolar devem prepara-se para lidar com uma nova realidade, 

principalmente o professor regente de turma, que poderá conviver diariamente com 

alunos com deficiência e que necessitam de uma atenção de sua parte, diferente do que 

costumava até então desenvolver. Com isso, é permanente, a necessidade de se pensar em 

novos e diversificados métodos de ensino a fim de que todos possam aprender juntos. 

A escola, embora esteja se expandindo por meio de um processo de 

universalização do ensino, ainda contribui para a manutenção da exclusão por dentro de 

seus muros, por meio de metodologias descontextualizadas e descompassadas, 

programações lineares, temporalidade inflexível e categorias como de sucesso e 

insucesso, normalidade e anormalidade, atraso e fracasso escolar. Segundo Glat e Blanco 

(2009), o princípio básico da educação inclusiva é que todos os alunos, 

independentemente de suas condições socioeconômicas, raciais, culturais ou de 

desenvolvimento, sejam acolhidos nas escolas regulares, as quais devem se adaptar para 

atender as suas necessidades, pois se constituem como os meios mais capazes para 

combater as atitudes discriminatórias, e, como consequência devem construir uma 

sociedade inclusiva e atinja a educação para todos. 

A inclusão é um processo escolar que necessita de compreensão e respeito, pois 

tem o intuito de inserir a criança com déficit de toda ordem, seja permanente ou 

temporário, num mesmo sistema de ensino. Ensinar é interação entre professores e alunos, 

e a Educação Especial busca hoje interação dos alunos com necessidades especiais com 

a sociedade geral. Para incluir faz-se necessário que as pessoas com deficiência tenham 

respeitadas as possíveis limitações conforme a explicação de Alves (2005), que coloca 

que a educação inclusiva exige eliminar barreiras que se apresentam à aprendizagem e à 

participação de muitas crianças, adultos e jovens, tendo como finalidade de que as 

diferenças individuais, culturais, de gênero e socioeconômicas não se transformem em 

desigualdades educativas. A preocupação da educação inclusiva é a melhoria das 
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condições de ensino aprendizagem, visando a participação e os benefícios de todos os 

alunos para uma educação de qualidade.  

Contudo é importante pensar que não é só por meio da reconstrução dos modelos 

educacionais que se fará a inclusão. Também não é a tomada de atitude em desmontar 

todo o sistema educacional já existente para implementar um novo modelo educacional. 

Fazer a mudança de um sistema reconhecido como excludente para um modelo inclusivo 

só se fará se tiver a adesão das escolas e de seus profissionais. As famílias também devem 

fazer parte dos debates da área apontando qual é a escola que esperam para os seus filhos 

(SILVA, 2004). Segundo o mesmo autor, a inclusão escolar estará presente no cotidiano 

das escolas pelas adesões dos diversos setores. A rede regular de ensino é o ambiente 

escolar indicado para motivar o relacionamento do aluno com seus pares da mesma idade 

cronológica e para a estimulação de todo o tipo de interação que possa beneficiar seu 

desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo.  

Os conteúdos pessoais dos alunos, na escola inclusiva, ficam misturados ao 

conteúdo programático curricular da escola. Com isso, o tempo de aprendizagem de cada 

aluno é respeitado proporcionando que as ajudas sejam dadas à medida da necessidade. 

De forma que não ocorra o abandono de tarefa. A motivação é um fator importante para 

toda aprendizagem, assim como os laços afetivos que se estabelecem na relação ensino-

aprendizagem (SILVA, 2004). 

A Educação Inclusiva não prevê a utilização de métodos e técnicas de ensino 

específicas para esta ou aquela deficiência. Os alunos aprendem até o limite em que 

conseguem chegar, se o ensino for de qualidade, isto é, se o professor considera o nível 

de possibilidades de desenvolvimento de cada um e explora estas possibilidades, por meio 

de atividades abertas, nas quais cada aluno se enquadra por si mesmo, na medida de seus 

interesses e necessidades, seja para construir uma ideia, ou resolver um problema, realizar 

uma tarefa. Essa condução é o grande desafio a ser enfrentado pelas escolas regulares 

tradicionais (MANTOAN, 2003). 

Os aspectos apresentados e reportados à escola inclusiva ressaltam como pano de 

fundo um espaço democrático e amplo, que toma o professor e toda a equipe escolar como 

responsáveis pelo desenvolvimento de habilidades individuais das pessoas com 

deficiência. A inclusão escolar já está presente no cotidiano das instituições, 

acompanhada de uma grande evolução na forma de enxergar as diferenças pessoais 

levando à conclusão que todas as crianças podem aprender juntas. Nesse contexto, o 

próximo item abordará o papel do professor como alicerce para a construção da escola 
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inclusiva. Sposati (1997) propõe uma análise do processo de inclusão social buscando 

situar as pessoas no campo da exclusão ou inclusão. Para isso estabeleceu a ideia de 

dignidade de cidadania, condição a ser conquistada pela pessoa na sociedade inclusiva. 

Nesse contexto, o básico é a conquista de autonomia, enquanto conseguir a qualidade de 

vida desenvolvimento humano e equidade significaria atingir a máxima concepção 

conquista social plena. O campo da autonomia é compreendido como a capacidade e a 

possibilidade do cidadão em suprir suas necessidades, desde o mínimo da sobrevivência 

até as necessidades mais específicas. Esse é o campo dos direitos humanos fundamentais. 

O desenvolvimento humano é a possibilidade de todos os cidadãos de uma 

sociedade desenvolverem seu potencial com menor grau possível de privação e de 

sofrimento e, ao mesmo tempo, a capacidade da sociedade de usufruir coletivamente do 

mais alto grau da capacidade humana; e pôr fim a equidade é entendida como a 

possibilidade de as diferenças serem manifestas e respeitadas, sem discriminação 

(SPOSATI, 1997). Para Pletsch (2010), a Educação Especial deve apoiar-se nas teorias, 

práticas e políticas a melhoria educacional de pessoas com necessidades educacionais 

especiais provenientes de deficiências promovendo seu desenvolvimento e sua 

aprendizagem. Esses estudantes estão presentes na maioria das escolas, estando as 

mesmas preparadas ou não para recebê-los, cabe principalmente aos professores 

fornecerem o subsídio necessário para que se desenvolvam dentro de suas possibilidades. 

Diante da escola que precisa ser aditivada com inclusiva e da educação inclusiva 

está o professor que tem o papel de realizar ações para que o processo seja possível. Com 

isso o próximo item desenvolve a temática do professor na escola.  

2.1.2 A participação do professor na Escola Inclusiva 

A organização do trabalho pedagógico conduz o trabalho do professor na escola. 

Por ele, se constroem as propostas pedagógicas que fazem interagir todos os alunos, 

valorizar a diversidade, reconhecer capacidades individuais e conduzir a escola para ações 

contra a discriminação, eliminação de barreiras atitudinais, comunicativas e 

informacionais com foco no ensino e aprendizagem. Tal organização compreende a 

flexibilidade do professor ao propiciar ao aluno as atividades que permitam 

aprendizagens expressivas, o aprimoramento de meios, técnicas e instruções adequadas 

dos recursos disponíveis e a aplicação de conceitos teóricos que fundamentam a prática e 

visam o pleno desenvolvimento do educando (FERREIRA, 2014). 
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Ao professor atribui-se o papel de construtor, central na inclusão escolar, no qual, 

os seus conhecimentos precisam extrapolar a função de condução e transmissão do 

conhecimento. As noções requeridas ao professor da escola inclusiva incluem: educar a 

todos os alunos respeitando-os como seres pensantes e capazes de aplicar as mais diversas 

estratégias de aprendizagem que lhes foram ensinadas e analisar as possibilidades 

pedagógicas que superem barreiras encontradas pelas pessoas com deficiência na escola 

(FERREIRA, 2014).  

Aprender a lidar com as deficiências também pode ser importante. Para Omote 

(1999), a pessoa que tem um membro ou órgão amputado ou deformado anatomicamente 

acaba sendo estigmatizada, às vezes, até de forma cruel e humilhante. As situações de 

indagação das crianças nem sempre são fáceis de enfrentar, uma vez que, a forma como 

o professor vai ponderar as perguntas das crianças influenciará em sua motivação. Na 

criança com deficiência pode ser a causa de insucessos, complexos de inferioridade, 

timidez, baixa autoconfiança e autoestima, pouca capacidade de atenção e concentração. 

O professor e a escola tem aqui um papel decisivo que não deverá ordenar nem impor 

respostas complicadas, adequando sempre uma postura de compreensão das crianças. 

Bueno (1999) denuncia que a simples inserção de alunos com deficiência e sem o devido 

apoio ou assistência dos sistemas regulares de ensino pode redundar em fracasso, 

expresso pelos alunos que apresentam problemas na qualidade das suas aprendizagens, 

repetência e evasão. Pletsch (2010) afirma que o professor deve proporcionar ao aluno 

atividades que proporcionem aprendizagens expressivas, construindo situações de ensino 

e utilizando o uso dos meios, técnicas e instruções apropriadas que favoreçam a 

aprendizagem, buscando, assim, a aplicação de conceitos significativos para o pleno 

desenvolvimento do educando. Em sua prática pedagógica é que o professor desenvolverá 

ferramentas para trabalhar e promover o ensino e a aprendizagem, desenvolvendo 

diferentes fazeres para novas situações de ensino, sobretudo das crianças com deficiência 

no processo de inclusão escolar. 

Segundo Mendes (2006) a formação de professores é um dos pilares para o 

sucesso da inclusão escolar que pode levar à modificação de formas antigas de ensinar e 

promover o aproveitamento do potencial humano dos professore para novas práticas. O 

autor continua pontuando que escola que não dispõe ao seu professor uma formação 

continuada fica impossibilitada de avançar diante das demandas de seu cotidiano. Isso 

porque, é o professor que preparará o espaço educacional que deve receber a todos os 

alunos. O preparo antecipado da escola para um aluno com deficiência pode ser do âmbito 
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arquitetônico, mas sobretudo será no âmbito metodológico para atender toda a 

diversidade da demanda escolar. 

Marchesi (2004) adverte que boas intenções, declarações e documentos oficiais 

não são suficientes para que a educação inclusiva seja um fato. Para o autor, a inclusão 

requer que a sociedade, escolas e professores tomem consciência das reais necessidades 

e organizem condições para criação de escolas inclusivas de qualidade. A preparação do 

professor se constitui condição necessária para esse processo: “É muito difícil avançar no 

sentido das escolas inclusivas se os professores em seu conjunto, e não apenas professores 

especialistas em educação especial, não adquirirem uma competência suficiente para 

ensinar todos os alunos” (MARCHESI, 2004, p. 58). 

Xavier (2015) cita que a preparação do professor e sua boa vontade de aprender 

mais sobre os alunos com deficiência são condições necessárias para uma inclusão no 

sentido de que o acolhimento das crianças com necessidades especiais, deve se pautar nos 

princípios éticos, igualitários e solidários de valorização da diversidade. Sendo assim, a 

escola é um espaço legítimo de socialização e propagação de valores e atitudes. 

Parece fundamental afirmar que só é possível ao docente com boa formação a 

capacidade de observar, fazer estudo das circunstâncias, avaliar o processo, discutir as 

possíveis soluções de um problema e partir para os encaminhamentos necessários. Ao 

contrário, o professor que não busca fundamentação para as suas práticas rotula as 

situações e as pessoas e não contribui para superação da situação em análise (MENDES, 

2006). 

Por fim, não se deve negar, a solidariedade entre o ato de educar e o ato de ser 

educado pelos educandos. O educador, como quem sabe, precisa reconhecer primeiro, 

nos educandos em processo de saber mais, os sujeitos, com ele, deste processo e não 

pacientes acomodados; segundo reconhecer que o conhecimento não é um dado aí, algo 

imobilizado, concluído, terminado, a ser transferido por quem o adquiriu a quem ainda 

não o possui (FREIRE, 2003). 

Em se tratando do papel do professor é possível afirmar, por meio da opinião 

desses autores citados, que ele é imprescindível no desenvolvimento do processo 

inclusivo na escola, mais especificamente em sala de aula e considerando a prática 

pedagógica. Sobre esta última, discorre na próxima seção.   
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3. AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

As legislações e diretrizes da área educacional que apresentam conteúdos a 

respeito das ações para o desenvolvimento da Educação Inclusiva apontam que, para a 

efetivação do direito de acesso e permanência de todos os alunos em escolas comuns, 

deve-se olhar para as práticas pedagógicas (BRASIL, 2001). De modo geral, concerne-se 

que as práticas de ensino ou práticas pedagógicas, devem estar embasadas em ações 

solidárias e igualitárias e se contrapor às práticas estigmatizantes, baseadas em conceitos 

excludentes e com modelos educacionais competitivos e homogeneizantes (GARCIA, 

1994). 

Para Garcia (1994), a qualificação das práticas de ensino requer novas e criativas 

formas de organização pedagógica que sejam consonantes ao respeito às diferenças dos 

alunos. Compreender os diálogos que são desenvolvidos em sala de aula é fundamental 

para recuperar os agentes humanos envolvidos na relação ensino-aprendizagem. Por meio 

dessa dialógica se poderá superar o pragmatismo, a mera instrução e transmissão do 

conhecimento que alguns docentes ainda adotam em sua prática. Para a autora, o que é 

inclusivo é meio para a desenvolvimento de todos os alunos. 

Na escola inclusiva, o ambiente escolar colabora com as práticas auxiliando no 

desenvolvimento global dos alunos, juntamente com um programa multidisciplinar para 

o desenvolvimento de atividades acadêmicas ou físicas, artísticas e musicais, as quais 

desenvolvam a coordenação motora, raciocínio e agilidade. As dificuldades de 

aprendizagem devem ser sempre diagnosticadas multifatorialmente para um 

encaminhamento psicopedagógico e a busca por alcançar um rápido êxito por meio da 

estimulação apropriada. Para realização do processo de inclusão educacional, faz-se 

necessário o envolvimento de todos os componentes da equipe escolar na elaboração de 

ações e programas voltados à temática. Os diretores, docentes e funcionários expressam 

papéis específicos, todavia precisam atuar coletivamente para que a inclusão escolar seja 

realizada na escola.  

A proposta pedagógica da Educação Inclusiva passa diretamente pela oferta de 

possibilidade de aprendizagem diversificada para os alunos. Se a “diferença é comum a 

todos” e reconhecemos a classe como heterogênea fica sendo essencial responder a essa 

heterogeneidade utilizando termos de estratégia de ensino e aprendizagem 

(RODRIGUES, p.11, 2006). 
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No processo de desenvolvimento da Educação Inclusiva existe uma prática 

pedagógica especificamente descrita no Art. 5º da Resolução CNE/CEB nº4, de 2 de 

outubro de 2009, que instituiu as Diretrizes Operacionais para o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) na Educação Básica, na modalidade Educação 

Especial.  

Aranha (2015) descreve o AEE como um conjunto de atividades e recursos de 

acessibilidade e pedagógicos organizados institucional e continuamente para atender 

exclusivamente alunos com algum tipo de necessidade especial, no contraturno escolar. 

Pode ser realizado em salas de recursos multifuncionais e tem como objetivo 

complementar ou suplementar a formação do estudante por meio da disponibilização de 

serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena 

participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem. O público-alvo deste 

serviço são: 

I – Estudantes com deficiência: aqueles que têm impedimentos de 

natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade com as demais pessoas. 

 II – Estudantes com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles 

que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento 

neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na 

comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nesta definição 

alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de 

Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos 

invasivos sem outra especificação.  

III – Estudantes com altas habilidades/superdotação: aqueles que 

apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas 

do conhecimento humano, isoladas ou combinadas, como intelectual, 

liderança, psicomotora, artes e criatividade (BRASIL, 2009). 

O professor de AEE deverá ser preparado pelos profissionais especialistas para 

atender aos alunos com deficiência, oferecendo-lhes formas variadas de aprendizagem de 

acordo com suas necessidades, realizando intervenções pedagógicas necessárias para que 

o ensino seja efetuado com sucesso. A prática pedagógica específica desenvolvida nas 

salas de AEE é uma das principais ferramentas da educação inclusiva para se promover a 

inclusão e favorecer o ensino aprendizado nas instituições regulares de ensino. Algumas 

dessas práticas estão na Resolução CNE/CEB nº. 4, de 2 de outubro de 2009, sendo elas 

que apresentam necessidades educacionais especiais “acesso ao currículo; de participação 

integral, efetiva e bem-sucedida em uma programação escolar tão comum quanto possível 

(p. 36). 

Adaptações do currículo que possam garantir que a inclusão seja realizada para a 

permanência dos alunos com necessidades educacionais no âmbito escolar, por exemplo, 
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são as adaptações como a criação de condições físicas, materiais e ambientais na sala de 

aula; o favorecimento de comunicação e interação do aluno com toda a comunidade 

escolar; condições que levem à participação do aluno em toda e qualquer atividade 

escolar; a aquisição de equipamentos e materiais específicos que modifiquem materiais 

de uso comum em sala de aula; os sistemas alternativos de comunicação para alunos que 

não utilizam a comunicação oral (BRASIL, 2001, p. 39). 

A Educação Especial engloba uma imensa diversidade de necessidades educativas 

especiais, assim como uma equipe multidisciplinar, compostas pelos mais diversos 

profissionais e especialistas. Contudo, o diagnóstico cognitivo das crianças com 

deficiência intelectual tem sido uma das principais dificuldades para o desenvolvimento 

de uma prática pedagógica e atendimento no AEE. Isso porque o diagnóstico demanda 

pessoas especializadas como psicólogos, neurologistas, fonoaudiólogos etc. No caso do 

diagnóstico da deficiência intelectual é feito por profissionais que estudam as capacidades 

mentais e adaptativas. Os dados a respeito do comportamento adaptativo são obtidos 

fazendo comparações com crianças da mesma idade cronológica. Sabe-se que as crianças 

devem aprender certas competências da vida diária, como: saber vestir-se, tomar banho, 

alimentar-se; compreender e responder as perguntas; de comunicação social como 

relacionar-se entre os familiares, amigos adultos e crianças (PLETSCH, 2010). 

O apoio às crianças e jovens com deficiência intelectual visam, principalmente, 

uma melhor compreensão do cotidiano concreto desta criança deficiente intelectual. 

Sempre deve estabelecer as potencialidades e dificuldades que tal criança apresenta e 

quais apoios devem ser solicitados para viver bem em casa, na escola e na sociedade. 

A inclusão não deve ser pensada como uma solução mágica, ela é sim um desafio 

que exige mudanças substanciais na escola, as práticas pedagógicas, a convivência. A 

educação por meio das diferenças deve ser uma nova possibilidade. Todo diagnóstico é 

importante para obter uma visão geral da criança, ver como ela pode mudar e evoluir, 

pois, à medida que elas vão aprendendo, usa sua capacidade para se encontrar. Após um 

diagnóstico preciso, se faz o tratamento adequado para que a criança possa ter maior 

independência e receber um ensino de acordo com suas possibilidades. A Educação 

Especial na perspectiva inclusiva é uma modalidade de ensino que abrange o conjunto de 

recursos específicos que os alunos que possuem necessidades singulares em sua 

aprendizagem, presentes em classes regulares ou no atendimento pedagógico individual 

receberão (PLETSCH, 2010). 
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A escola que abre as portas para todas as crianças pode ser considerada uma escola 

inclusiva, sendo que a mesma deve desenvolver uma pedagogia centrada na criança e não 

apenas em crianças com necessidades especiais, com respeito às diferenças e limitações. 

Em síntese, é primordial que sejam alcançados o sucesso e o aprendizado das crianças 

para que haja inclusão escolar. Isso depende de um conjunto, que engloba, professores 

preparados, programas especiais de ensino e métodos apropriados. Cabe ainda mencionar 

que a Educação Especial na perspectiva inclusiva é uma modalidade de ensino que 

abrange o conjunto de recursos específicos que os alunos que possuem necessidades 

singulares em sua aprendizagem, presentes em classes regulares ou no atendimento 

pedagógico individual receberão (PLETSCH, 2010). 

3.1 HISTORIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES FACE AO DESAFIO DA 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Nos década de 20, houve uma gradativa preocupação com a proporção pedagógica 

da ação educativa que era focada para esse alunos, mas imbuída pela abordagem 

psicológica não abandonando o campo da saúde. Em 1930, postulava-se uma formação 

comum a todos os professores, referente ao conteúdo e à prática, possibilitando 

experiências com crianças ditas “normais” com as conceituadas deficientes. Contudo, 

com a estruturação das escolas Pestalozzi3, marchou em sentido contrário, visto que os 

alunos com deficiência ficavam confinados em escolas especiais.  

Ainda que a necessidade de uma preparação apropriada aos profissionais 

educacionais para a inclusão esteja recomendada na Declaração de Salamanca (BRASIL, 

1994) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, como causa fundamental para 

a modificação das escolas, o que tem acontecido nos cursos de formação docentes, é o 

destaque dado aos aspectos teóricos e pouco se aborda a prática pedagógica 

(RODRIGUES, 2003). 

De acordo com Rodrigues (2003) os cursos de capacitação para professores 

atuarem na educação inclusiva deve abranger programas de supervisão, capacitação e 

avaliação que decorram de forma integrada e permanente. Isso implica na formação em 

um processo contínuo, que precisa ir adiante da presença de professores em cursos que 

tencionem mudar sua ação no processo de ensino aprendizagem. E insiste que uma 

 
3 Escolas Pestalozzi nasceu no ano de 1944 do ideal do casal Dr. Tomás Novelino, médico e sua esposa 

professora Maria Aparecida Rebelo Novelino. 
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formação incompleta pode trazer consequências sérias para efetivação do princípio 

inclusivo, uma vez que, a qualificação necessária aos profissionais para exercer o trabalho 

com as diferenças dos educandos deve ser completa.  

O professor necessita ser ajudado a fazer uma reflexão sobre sua prática a partir 

da teoria, para assim compreender suas crenças em relação ao processo, tornando-se um 

pesquisador de sua ação, procurando refinar o ensino oferecido em sala de aula cabe ao 

professor, com base em observações criteriosas, adaptar suas intervenções pedagógicas 

ao processo de aprendizagem dos vários alunos de forma que lhes proporcione um ganho 

considerável do ponto de vista educacional, sociocultural e afetivo (PRADO; FREIRE 

2001).  

É importante que esses profissionais deem continuidade ao desenvolvimento 

profissional e ao aprofundamento de estudos, objetivando a melhoria da própria atuação 

e consequente melhoria do sistema educacional. No que diz respeito aos diretores, 

compete a eles tomar providências no que se refere ao caráter administrativo que 

corresponde à efetivação da construção do projeto de inclusão (SANT’ANA, 2005).  

Menezes e Santos (2001) argumentam que os alunos exigem respostas específicas 

e adequadas das práticas dos professores e alunos com necessidades educacionais 

especiais, cujas necessidades podem estar relacionadas a dificuldades de aprendizagem 

ou em oposição, os que tem elevada capacidade, exigem ainda mais. Eles estão presentes 

na maioria das escolas, e cabe aos professores lhe fornecerem a assistência necessária 

para que se desenvolvam dentro de suas possibilidades. Algumas práticas para crianças 

com necessidades educacionais especiais visam especificamente as interações sociais, 

para que haja maior interação com os colegas para que desenvolvam com isto, o 

pensamento. Nesse caso, a escola parece ser o espaço social propício para facilitar esses 

desenvolvimentos, por meio das atividades em grupo organizadas pelos professores para 

que todos possam se sentir valorizados. 

A preparação adequada das práticas tem fundamentação numa base teórica para a 

boa condução metodológica e eficiência pedagógica. Além disso, o trabalho educativo 

deve estar em sintonia com a realidade vivida pelos educandos, que deve se perceber um 

aprendente no percurso de ensinar e aprender. Portanto, é responsabilidade do professor 

desenvolver uma prática educativa capaz de estimular o educando a entender a realidade 

a qual está inserido levando-o a refletir sobre formas de como conquistar seu espaço como 

cidadãos ativos, criativos, críticos e de direitos e que merecem estar sendo inclusos na 
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sociedade e no âmbito escolar, superando assim suas dificuldades (PRADO; FREIRE 

2001). Assim concorda a citação da UNESCO (1994):  

A maioria das mudanças necessárias não se relaciona unicamente com a 

inclusão das crianças com necessidades especiais. Fazem parte duma reforma 

educativa mais ampla que aponta para a promoção da qualidade educativa e 

para um mais elevado rendimento escolar de todos os alunos. A Declaração 

Mundial sobre Educação para todos acentuou a necessidade de um método de 

ensino centrado na criança, visando o sucesso educativo de todas as crianças. 

A adoção de sistemas mais flexíveis e mais versáteis, capazes de atender 

melhor às diferentes necessidades das crianças, contribuirá, quer para o 

sucesso educativo, quer para a inclusão. As diretrizes que se seguem focam os 

pontos que devem ser considerados na integração de crianças com 

necessidades especiais (p. 36). 

Diante dos processos socialmente constituídos, que concebem uma sociedade 

inclusiva, é fundamental o desenvolvimento e a manutenção dos discursos em favor da 

inclusão para a concretização de ações democráticas. Assim, refere-se à inclusão e não 

mais, apenas, integração. E para ir além dos discursos e legislações é preciso oferecer os 

recursos e apoios necessários à permanência dos alunos com sucesso na escola e colaborar 

com a reflexão sobre esses recursos, desenvolveu-se a presente investigação com o 

objetivo geral de investigar as práticas pedagógicas que os professores dos anos iniciais 

do ensino fundamental utilizam para ensinar as crianças com necessidades educacionais 

especiais. A seguir apresenta-se o método e delineamento utilizado.  
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4. MÉTODO 

4.1 PARTICIPANTES 

A pesquisa foi desenvolvida com 15 professores regentes do Ensino Fundamental 

I, com idades de 35 a 45, sendo 13 do sexo feminino e 02 do sexo masculino, de três 

escolas da rede estadual de ensino, no Sul de Minas Gerais.  

4.2 PROCEDIMENTOS ÉTICOS  

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVÁS) parecer 2.821.740, CAAE: 

93982218.1.0000.5102. Os professores que aceitaram participar da pesquisa assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), (Apêndice A). Os participantes 

foram informados dos objetivos da pesquisa e foi garantido a eles que as informações 

seriam mantidas em sigilo, além do anonimato das instituições.  

4.3 PROCEDIMENTO DE COLETA E DE ANÁLISE DOS DADOS 

A coleta de dados foi desenvolvida por meio de grupo focal. O grupo focal é uma 

técnica de pesquisa que coleta dados por meio de uma conversa grupal ao se discutir um 

tópico sugerido pelo pesquisador (GONDIM, 2003). O procedimento de Grupo Focal foi 

realizado de acordo com as diretrizes propostas por Gatti (2015). Todos os professores de 

três escolas diferentes foram convidados a participar, mas, não houve adesão total do 

grupo de professores de cada escola. 

As conversas tiveram a duração aproximada de 40 minutos e foram realizadas em 

dia e horário acordado pelos professores participantes da pesquisa, em suas escolas. 

Foram realizadas 3 sessões com a média de 20 participantes em cada. As sessões foram 

gravadas e transcritas na íntegra pela pesquisadora. 

Depois da transcrição foram selecionadas, somente, as falas dos professores que 

eram condizentes com o objetivo da pesquisa, ou seja, foram extraídos os excertos da 

transcrição em que o professor objetivamente declarava uma prática pedagógica ou uma 

ação relacionada ou a descrição de alguma atividade realizada pelo professor com a 

intenção de atender ao aluno com deficiência, no sentido de tornar a atividade inclusiva.  
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Os dados levantados foram analisados segundo categorias de respostas 

semelhantes e depois discutiu-se à luz da fundamentação teórica levantada nas seções 

iniciais da dissertação. A análise dos dados tem caráter essencialmente qualitativo.  

4.4 LOCAL DA PESQUISA 

4.4.1 Escola A 

A Proposta Pedagógica da escola “A” foi elaborada de forma democrática e 

coletiva em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 

9394/96, a Resolução 2197/2012, a Constituição Brasileira, o Estatuto da Criança e 

Adolescente, o disposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais- PCN e Legislação do 

Estado de Minas Gerais, e tem como finalidade detalhar os objetivos, diretrizes e ações 

do processo educativo.  Com objetivo de nortear a escola a realizar seu trabalho com 

eficiência, atender as necessidades, propósitos e expectativas da comunidade escolar essa 

proposta visa ampliar os horizontes da escola e melhorar seu desempenho educacional. A 

intenção é focar energias e assegurar que a equipe esteja trabalhando para atingir os 

mesmos objetivos, avaliar e adequar sua direção em resposta a um ambiente em 

constantes transformações e aperfeiçoamento. Por meio da Proposta Pedagógica a escola 

se define, planeja e avalia o que se pretende fazer, onde pretende chegar, de que maneira 

e com quais recursos, por meio de suas três dimensões: pedagógica, política e 

administrativa. 

A escola “A” funciona nos períodos matutino, vespertino, das 07:00 as 11:20 no 

período matutino e no vespertino das 12:30 as 17:00. É de porte pequeno com poucas 

salas, porém bem arejadas e iluminadas e comportam muito bem a quantidade de alunos. 

A escola foi reformada recentemente para atender bem a todos os alunos, possuindo uma 

boa estrutura, com salas amplas, boa iluminação, ventilação e decorações perfeitas, os 

recursos tecnológicos são dos melhores, com móveis disponíveis a todos os alunos. 

Assim, sua organização espacial é composta de6 salas amplas (47 m) arejadas e 

iluminadas e 2 salas pequenas – sala recurso e sala dos professores, 1 biblioteca, 1 

cozinha, 6 banheiros para alunos, 1 secretaria, 1 diretoria, 2 banheiros para professores e 

um pátio pequeno e descoberto. Para sanar alguns problemas de espaço os professores 

utilizam o espaço em torno da sede escolar, inclusive a praça de esportes e as pracinhas 

próximas. 
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A praça de esportes é utilizada para as aulas de educação física, recreação e 

eventos da escola. As praças no entorno são utilizadas para aulas de psicomotricidade, 

leitura, geometria, ciências, geografia e piqueniques. 

Sobre a acessibilidade, a escola é toda construída no térreo com piso 

antiderrapante, banheiros amplos com rampa e proteção para cadeirantes, (pois existem 

alguns cadeirantes) e também em outros departamentos, sem contar os espaços verdes 

para que os alunos tenham contato direto com a natureza. 

A carga horária é de 800h, divididas em 200 dias letivos. São quatro módulos 

diários de 60 minutos e 15 minutos de recreio. Nos casos de infrequência, os professores 

comunicam a supervisão para se tomar as medidas cabíveis.  

Os dois módulos semanais de Educação Física são ministrados, em cada turma, 

por professor especializado de Educação Física, segundo Resolução SEE nº 2741/2015. 

O módulo semanal de Ensino Religioso e de Arte são ministrados pelo professor regente, 

contendo carga horária de 40 minutos cada. 

Os alunos com dificuldade de aprendizagem são assistidos durante as aulas com 

técnicas de monitoramento e assistência individual dada por professor de apoio, além de 

receberem auxílio por meio de aulas de reforço com a professora eventual, professora de 

ensino do uso da biblioteca e Especialista com cronograma semanal para atendimento, 

revisado bimestralmente após a realização do Conselho de Ciclo.  

O critério de enturmação de alunos adotado pela escola é a faixa etária, ficando a 

critério da família o melhor horário de estudo para a criança, sendo a preferência para o 

estudo no turno matutino os alunos que residem na zona rural e utilizam o transporte 

escolar coletivo municipal. Em casos especiais a escola realiza a classificação ou 

reclassificação. A escola procura trabalhar com turmas heterogêneas. 

A biblioteca da escola é pequena, mas atente alunos e professores com um acervo 

que conta com livros didáticos, livros literários, assinaturas de revistas, gibis, dicionários 

e livros disponibilizados pelo MEC. Embora não seja um espaço apropriado, é um 

ambiente aconchegante, onde os alunos têm acesso para o aluguel de livros duas vezes na 

semana, e os professores encontram um ambiente tranquilo e equipado para o 

planejamento de suas aulas. 

Além disso, conta também com 1 televisor, 1 vídeo, 1 data show com notebook, 

1 aparelho de som, e 1 rádio escola. Possui também, além de livro didático para cada 

disciplina, um material didático diversificado e abundante. 
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As atividades realizadas fora do ambiente escolar acontecem de maneira a 

acompanhar o planejamento de aula dos professores, envolvendo visitas por exemplo: no 

quartel, na Praça de Esportes (PEPSAM), em pracinhas de recreação, no Parque Aquático 

Municipal Vale dos Ipês, em palestras, na biblioteca e entrevistas com pessoas da 

comunidade, turmas de 5º ano assistem filme no cinema CineArt Café em Alfenas, dentre 

outras locais fontes geradoras de pesquisa de campo. 

 Os alunos atendidos pela escola “A” são com idade entre 6 e 11 anos dos bairros 

próximos a escola e da zona rural; Mais de 75% dos pais são alfabetizados sendo que 

destes, entorno de 15% possuem curso superior; A renda mínima da maioria das famílias 

está entorno de 1 salário mínimo, complementado pelo Bolsa Família; A Escola conta 

com a participação dos pais em suas atividades, com média de comparecimento até 90% 

dos responsáveis nas datas marcadas para as reuniões e eventos. Os profissionais 

trabalham para que transformem os alunos em futuros cidadãos conscientes na 

compreensão da realidade, pois o perfil sócio econômico dos alunos é classe baixa, 

atendendo uma boa parte dos alunos de bairros afastados e alguns das zonas rurais. A 

interação entre eles é boa sem interferência. 

 A grade curricular utilizada neste ano na escola, de acordo com as legislações 

vigentes e conforme aprovação da Superintendência Regional de Ensino- SRE. Nos 

termos da lei 9394/96 e Resolução CNE/CEN 07/2010, conforme resolução 2197/12, 

artigo 31. 

A avaliação é realizada de acordo com o rendimento em cada aula e possível 

entendimento que vai se criando com a maturidade escolar, o desempenho dos alunos que 

é levado em consideração. As avaliações externas: Avaliação da Rede Pública de 

Educação Básica (PROEB), Prova Brasil, Programa de Avaliação da Alfabetização 

(PROALFA), Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) e Provinha Brasil, são 

instrumentos que permitem a escola reavaliar sua prática e reorientar seu planejamento. 

Estas servem de apontamento para o que a escola tem feito que é considerado positivo, 

os pontos negativos que precisam ser melhorados, além de preparar os alunos para o novo 

formato de avaliações que o Ministério da Educação tem proposto. Os princípios de 

ensino da escola “A”, segundo o artigo 3° da lei n° 9394/96. 

A escola, ao longo de cada ano dos Ciclos da Alfabetização e Complementar, 

acompanha, sistematicamente, a aprendizagem dos alunos, utilizando estratégias e 

recursos diversos para sanar as dificuldades evidenciadas no momento em que elas 

ocorrerem, garantindo a progressão continuada dos alunos. 
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A passagem dos alunos dos ciclos dos anos iniciais para os ciclos dos anos finais 

do Ensino Fundamental deverá receber atenção especial da Escola, a fim de se garantir a 

articulação sequencial necessária, especialmente entre o Ciclo Complementar e o Ciclo 

Intermediário, em face das demandas diversificadas exigidas dos alunos pelos diferentes 

professores, em contraponto à uni docência dos anos iniciais. 

A escola se articula com a Rede Municipal de Ensino, para evitar obstáculos de 

acesso aos ciclos dos anos finais do Ensino Fundamental, dos alunos que se transferem 

de uma rede para outra, para completar esta etapa da Educação básica. A escola adota o 

regime – Ciclo, de acordo com a resolução 2197/12. 

4.4.2 Escola B 

A escola “B” funciona com 7 turmas de ensino fundamental de anos iniciais, duas 

turmas de 6º anos, duas turmas de 7º anos, duas turmas de 8º anos e duas turmas de 9º 

anos. A escola é composta pelos seguintes funcionários: diretor: 01, vice-diretora: 01, 

regente de Turmas: 07,  eventual: 01, Professores de Ensino do Uso da Biblioteca 

(PEUB): 02, professores de apoio a PEUB em ajustamento: 02, apoio Atendimento 

Educacional Especializado (AEE): 03, secretário: 01, Assistente Técnico de Educação 

Básica (ATB): 02, Assistente Técnico de Educação (ATB) financeiro: 01 (compartilhado, 

trabalha em outra escola), especialistas: 02,  ajustamento Funcional: 02, exercendo 

algumas funções de Professores de Ensino do Uso da Biblioteca (PEUB), ajudante de 

serviços gerais: 8 mais 1 com autorização especial (auxilio para atividades de vida diária 

para aluno de AEE),  professor regente de aulas – 6º, 7º e 8º e 9º anos. 

Sendo assim especificados os professores: dois professores regentes de aulas - 

Português com 18 aulas, cada, dois professores regentes de aulas - Português com 06 

aulas, cada, dois professores regentes de aulas – Matemática com 18 aulas mais 6 Emenda 

Constitucional(EC) e um professor com 18 aulas, um professor regente de aulas – História 

com 18 aulas, um professor regente de aulas – História com 6 aulas, dois professores 

regente de aulas – Geografia com 11 aulas cada, um professor regente de aulas – Ciências 

com 18 aulas mais 6 Emenda Constitucional (EC), um professor regente de aulas – 

Educação Religiosa com 08 aulas, um professor regente de aulas – Arte com 02 aulas.um 

professor regente de aulas – Educação Física com 16 aulas, um professor regente de aulas 

– Educação Física com 14 aulas, um professor regente de aulas – Inglês com 08 aulas, 

zelador: 01 – Municipal 
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 A estrutura da escola se encontra bem conservada e bem dividida com as seguintes 

dependências físicas sendo 9 salas,01 sala de biblioteca com laboratório de informática, 

01 cozinha, 06 banheiros, 01 sala de professores, 01 sala de supervisão, 01 sala de 

diretoria, 01 secretaria, 01 refeitório, 02 almoxarifados. 

O tema da escola é: “O início da sabedoria é o temor de Deus”. 

A Proposta Política Pedagógica da Escola B objetiva atender as novas demandas, 

necessidades e adequações das exigências do mundo atual. Sendo assim, esta Proposta 

Pedagógica acompanha as evoluções da legislação vigente partindo do princípio de que 

vivemos a época da "cultura de projetos" em nossa sociedade, onde as condutas de 

antecipação para prever e explorar o futuro faz parte de nosso presente. Essa influência 

do futuro sobre nossas adaptações cotidianas só faz sentido se o domínio que tentamos 

desenvolver sobre os diferentes espaços cumpre a função de melhorar as condições de 

vida do ser humano, respeitando as diferenças e o direito à igualdade. Portanto, foi a partir 

desse pensar inicial que surgiu esta proposta. Baseado em Alfredo Veiga Neto, Doutor 

em Educação pela Faculdade Federal do Rio Grande do Sul. A concepção de um projeto 

pedagógico deve apresentar características tais como:ser processo participativo de 

decisões;preocupar-se em instaurar uma forma de organização de trabalho pedagógico 

que desvele os conflitos e as contradições;explicitar princípios baseados na autonomia da 

escola, na solidariedade entre os agentes educativos e no estímulo à participação de todos 

no projeto comum e coletivo;conter opções explícitas na direção de superar problemas no 

decorrer do trabalho educativo voltado para uma realidade específica;explicitar o 

compromisso com a formação do cidadão. 

A escola democrática precisa definir antecipadamente uma nova qualidade que, 

entre outras, priorizar questões da organização escolar – uma organização que altere a 

realidade que se apresenta, a partir da realidade encontrada. Este foi o principal desafio 

desse trabalho: abrir perspectivas e oferecer elementos à reflexão e ao estudo dos 

envolvidos para que a escola “B” venha a se transformar numa nova escola. 

O Projeto Político-Pedagógico da Escola B contempla os parâmetros curriculares 

nacionais emanados da LDB e do Conselho Nacional de Educação. É preciso ter em 

mente quando afirma: “O projeto de escola não começa de uma só vez, não nasce pronto. 

É, muitas vezes, o ponto de chegada de um processo que se inicia com a participação do 

corpo docente da escola e da comunidade escolar num todo, e que se amplia, ganhando 

corpo e consistência. Nesse trajeto, ao explicar propósitos e situar obstáculos, os 

educadores vão estabelecendo relações, apontando metas e objetivos comuns, 
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vislumbrando pistas para melhorar a própria atuação. Estão, assim, tecendo, no coletivo, 

o projeto que será um fio articulador para o trabalho de nossa escola, na direção que se 

pretende”. 

A Escola “B” atua com uma Proposta voltada para um ensino crítico-criativo, 

participativo, onde todos se comprometem com a busca do conhecimento, sua 

compreensão e conscientização. O mundo moderno, onde o avanço científico-tecnológico 

reflete mudanças rápidas com resultados inesperados, numa globalização progressiva e 

crescente da sociedade e da cultura que são fatores determinantes e condicionantes no 

âmbito educacional norteando, refletindo novos valores, interferindo e transformando o 

processo de ensino e aprendizagem. 

Consciente disso a Escola B quer ensinar bem, preocupando-se em conscientizar 

seus alunos e a comunidade escolar sobre os acontecimentos e evoluções mundiais para 

que compreendam a realidade e possam nela atuar comprometidos com o exercício da 

cidadania. A educação é prioridade de todos os seres humanos, por isso, precisamos 

estabelecer metas para serem cumpridas a um espaço de curto, médio e longo prazo, onde 

a escola acompanhe de forma gradativa as verdadeiras necessidades da comunidade 

escolar. 

Para que a escola alcance esses objetivos, vale ressaltar a importância de que o 

corpo docente faça adequações necessárias para que seus alunos sejam capazes de 

aprender e serem conscientes de seus direitos e deveres, de liberdade e igualdade. Diante 

da oportunidade oferecida para Lei 9394/96, onde cada escola pode organizar seu sistema 

de ensino de modo que atenda às necessidades e possibilidades, organizamos nossa 

Proposta Pedagógica que tem com seu maior objetivo a formação do “cidadão” exercendo 

em sua plenitude o direito à cidadania e explorando as suas potencialidades. 

Quanto ao diagnóstico da realidade escolar do local, foi relatado que a realidade 

escolar é norteada por inúmeros fatores que refletem no processo ensino-aprendizagem 

de forma contínua. Sobre os alunos verifica que a maioria demonstra interesse em 

aprender, porém, possuem dificuldades de aprendizagem provenientes de outros fatores 

como: desestruturação familiar, problemas emocionais, psicológicos ou patológicos, 

desamparo dos pais que não acompanham o desenvolvimento escolar dos filhos, 

despreparo dos pais na educação familiar, problemas familiares. 

Mesmo provenientes de um meio social e econômico carente, os alunos 

demonstram carinho e respeito pela Escola, encontrando nela o apoio e a alimentação que 

não possuem com seus familiares. Alguns possuem recursos para subsistência familiar 
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com o recebimento do benefício Bolsa-Escola e apoio pedagógico no Projeto Escola de 

Tempo Integral (PROETI) que a escola oferece. 

A maioria dos pais dos alunos não procuram a Escola e não atendem a seus 

chamados ou convocações. Muitas vezes são os próprios funcionários da Escola que 

procuram os pais em casa para esclarecer justificativas do rendimento, frequência ou 

indisciplina. Muitos pais trabalham na agricultura em serviços temporários de plantio e 

colheita, sendo a época mais lucrativa, a colheita do café. 

A Escola “B” procura trabalhar muito para ampliar a participação mais ativa e 

efetiva das famílias e da comunidade num envolvimento mais forte e comprometido. 

Nossas reuniões de pais são sempre à noite, para que os pais tenham a oportunidade de 

participar sempre, todos nossos trabalhos como teatro, apresentação de festivais da 

poesia, primavera e o Festival de verão, têm a participação da comunidade para assistir e 

também como jurados. 

Analisando o perfil dos Profissionais da Escola, os professores são habilitados em 

cursos de nível superior e alguns possuem o curso de Pós-Graduação, sendo que 50% dos 

professores possuem pós-graduação. Todos trabalham de acordo com processo de ensino 

garantindo uma eficiente e significativa aprendizagem dos alunos.A Escola conta com 

um harmônico relacionamento entre seus profissionais, tornando o ambiente mais 

democrático e promovendo um ensino de qualidade. 

O objetivo principal desta Escola é o domínio dos instrumentos essenciais à 

aprendizagem para toda a vida como a leitura, a escrita, a expressão oral, o cálculo, a 

capacidade de solucionar problemas e elaborar projetos de intervenção na realidade.O 

domínio dos conteúdos básicos de aprendizagem como conhecimentos conceituais dos 

vários campos do saber, capacidades cognitivas e sociais amplas e procedimentos gerais 

e específicos dos diversos campos do conhecimento, bem como valores e atitudes 

fundamentais à vida pessoal e à convivência social. 

A Escola “B” promove um trabalho coletivo, participativo e atuante para garantir 

o acesso e a permanência dos alunos na escola, onde as bases da proposta pedagógica 

ligam-se à qualidade de ensino e ao atendimento discente, observando suas qualidades, 

potencialidades, inteligências múltiplas, seus progressos, suas dificuldades educativas 

específicas ou especiais e sua realidade e experiências de vida. 

Os currículos são contextualizados e organizados com conhecimento significativo 

num trabalho pedagógico coletivo consolidando uma Escola democrática e inclusiva. O 
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objetivo geral da escola está em desenvolver programas para garantir educação a serviço 

da construção integral do ser humano, preparando-o para a vida em toda sua plenitude. 

Com o processo educativo estruturado em Ciclos, a Escola visa assegurar a 

equidade de oportunidades de aprendizagem e sucesso escolar dos alunos, garantindo um 

ensino de qualidade e oferecendo uma metodologia de trabalho coerente com a realidade 

da clientela, respeitando suas diversidades socioeconômicos e culturais. Os conteúdos 

têm enfoque especial para a valorização das experiências de vida dos alunos, bem como 

tornar a aprendizagem mais significativa e produtiva à realidade deles. O Ensino 

Fundamental, deve garantir as oportunidades educativas requeridas para o atendimento 

das necessidades básicas de aprendizagem dos educandos, focalizando em especial o 

domínio dos instrumentos essenciais à aprendizagem para toda a vida – a leitura, a escrita, 

a expressão oral, o cálculo, a capacidade de solucionar problemas e elaborar projetos de 

intervenção na realidade; o domínio dos conteúdos básicos de aprendizagem – 

conhecimentos conceituais dos vários campos do saber, capacidades cognitivas e sociais 

amplas e procedimentos gerais e específicos dos diversos campos do conhecimento, bem 

como valores e atitudes fundamentais à vida pessoal e à convivência social. 

O Ciclo da Alfabetização visa o desenvolvimento de um conjunto de 

conhecimentos e capacidades considerados fundamentais ao processo de alfabetização, a 

que têm ingresso os alunos com seis anos de idade completos ou a completar até 30 de 

junho do ano em curso.A Escola organiza-se em Regime Escolar em Ciclos, cuja ação 

pedagógica considera as etapas do desenvolvimento psicológico, biológico, moral, social 

e cognitivo na educação integral dos educandos.As turmas são organizadas em ciclos 

correspondentes:1º ciclo: Ciclo da Alfabetização – 1º, 2º e 3º anos; 2º ciclo: Ciclo 

Complementar – 4º e 5º anos; 3º ciclo: Ciclo Intermediário – 6º e 7º anos; 4º ciclo: Ciclo 

da Consolidação – 8º e 9º anos. 

Cada aluno possui seu registro de desempenho e avanços escolares em fichas 

individuais, acondicionadas nos livros e nos diários de classe. Os alunos infrequentes os 

pais ou responsáveis serão comunicados e na persistência da infrequência será 

encaminhado ao Conselho Tutelar para que retornem às atividades escolares 

regularmente. O controle de frequência diária dos alunos é de responsabilidade do 

professor, que deverá comunicar à direção da Escola eventuais faltas consecutivas, para 

as providências cabíveis. 

O estabelecimento de ensino, após apurar a frequência do aluno e constatar uma 

ausência superior a 05 (cinco) dias letivos consecutivos ou 10 (dez) dias alternados no 
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mês, deve entrar em contato, por escrito, com a família ou o responsável pelo aluno 

faltoso, com vistas a promover o seu imediato retorno às aulas e a regularização da 

frequência escolar. O dirigente do estabelecimento de ensino remeterá ao Conselho 

Tutelar, ao Juiz Competente da Comarca e ao respectivo representante do Ministério 

Público a relação nominal dos alunos cujo número de faltas atingir 15 (quinze) dias letivos 

consecutivos ou alternados e, também, ao órgão competente, no caso de aluno cuja família 

é beneficiada por programas de assistência vinculados à frequência escolar. 

A organização do tempo escolar é definida pelo Calendário Escolar, reformulado 

anualmente. Os alunos receberão um ensino significativo e atrativo, coerente à sua 

realidade e de qualidade, diariamente organizado em 4 horas e 15 minutos, considerando 

os minutos de merenda escolar, lanche e atividades recreativas de descanso. As turmas 

são organizadas considerando as necessidades e o desempenho escolar dos alunos, onde 

o critério de enturmação será a formação de turmas heterogêneas, mas respeitando seu 

desenvolvimento integral, faixa etária e outros aspectos que permitem maior interação, 

socialização e inserção ao trabalho coletivo com a participação entre os colegas da mesma 

turma, para que seja sempre possível ampliar o clima favorável à elevação da autoestima, 

ficando o turno matutino destinado aos alunos de zona rural devido ao transporte 

municipal ser no mesmo turno. 

Os alunos de necessidades educativas específicas recebem monitoramento no 

mesmo turno pelos próprios professores, pelo professor eventual, pelos professores do 

uso da biblioteca, pelas especialistas e para aqueles que sejam autorizado pela 

Superintendência Regional de Ensino-SRE pelo professor de apoio e quanto a 

organização espacial, os alunos recebem o ensino no ambiente físico de sala de aula, 

podendo participar também de outros ambientes como: outras dependências possíveis na 

escola (pátio, galpão, jardim, biblioteca, informática etc.), espaços formadores em 

pesquisa de campo previamente planejada. 

A Proposta Pedagógica não deve negar a história da instituição escolar, pois ele é 

o conjunto composto por seus currículos, de suas tradições, de seus métodos de ensino, 

da vida dos integrantes da comunidade escolar. Todos os membros da escola, ou seja, os 

pais, alunos, professores, funcionários e a comunidade em geral, deverão assumir suas 

responsabilidades pelo projeto da escola e manterem-se informados, coordenando ações 

que promovam mudanças e inovações significativas para o desenvolvimento dos 

educandos, atendendo as especificidades de sua clientela, referente ao processo de 

aprendizagem e o desenvolvimento do processo coletivo. 
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A Proposta Pedagógica foi elaborada visando manter uma relação de convivência 

entre a escola e a comunidade, convivência esta fundamental durante todo o processo de 

seu desenvolvimento. É um repensar de toda a escola, a gestão do sistema escolar deixa 

de ser centralizada e passa a ser compartilhada. 

A concepção pedagógica da Escola “B” diz que a sociedade como um todo está 

sempre passando por transformações. No entanto, na educação essas mudanças ocorrem 

lentamente. Frente a esta situação, a escola necessita repensar sua função, de modo a 

colaborar na construção de uma sociedade mais democrática e não excludente.Para isso, 

a escola deve criar condições para que todos desenvolvam integralmente suas 

potencialidades e que tenham oportunidades de aprender os conteúdos necessários para o 

exercício da cidadania e que pressupõe a participação política, social e cultural em todos 

os níveis da vida cotidiana. 

A escola “B” se empenha na construção de uma prática pedagógica que prioriza o 

ensino do conhecimento científico aliado a compreensão histórica do contexto que o 

produziu, valorizando também os diferentes sentidos que cada sujeito pode atribuir-lhe, 

utilizando-se de conteúdos que vão além das disciplinas escolares e perpassam todas as 

áreas do conhecimento, como é o caso de temas como tecnologia, sexualidade, ética, 

educação ambiental, pluralidade, entre outros. Desta forma, poderão contribuir para a 

formação de cidadãos conscientes, autônomos, participativos, críticos e criativos, capazes 

de atuar com competência, dignidade e responsabilidade na sociedade em que vivem. 

Sobre os conhecimentos a Escola “B” diz que este é tudo o que o ser humano 

produz ao longo de sua existência. É histórico e cultural porque se transforma temporal e 

espacial, ou seja, cada tempo e lugar têm formas próprias de organizar a vida humana. A 

produção e a apropriação do conhecimento se dão através da interação dos seres humanos 

entre si, com a natureza e com a cultura. Desta forma, a produção do conhecimento é um 

processo contínuo que está em permanente movimento. A escola tem a função mediadora 

entre o conhecimento elaborado historicamente e os alunos e alunas, o que se concretiza 

através da aprendizagem de conceitos, hábitos, atitudes e procedimentos. É da escola a 

tarefa de aproximar os aprendizes do conhecimento científico, ao mesmo tempo em que 

favorece espaço para o desenvolvimento de pensamento. 

A atitude crítica e reflexiva frente ao conhecimento que a sociedade disponibiliza, 

colabora para que os educandos exercitem a cidadania no espaço reservado às relações 

sociais mais amplas e exerçam o direito de se posicionar politicamente acerca dos 

caminhos escolhidos por um determinado grupo social. 
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A Escola “B” considera o conhecimento como totalidade que se constrói e 

reconstrói com a participação de todos. Considera também que este todo é composto de 

partes que se inter-relacionam entre si. No entanto, cada uma das partes mantém 

especificidades que exigem instrumentos próprios de investigação, o que significa não 

reduzi-las à mesma coisa, mas compreender que dialogam entre si. Nesta perspectiva, 

nega-se a visão fragmentada do conhecimento, o que se estende para as disciplinas 

escolares. É desejável que a língua falada e escrita dialogue com o pensamento histórico 

e geográfico, por exemplo. Ou que a resolução de problemas se paute na aprendizagem 

da interpretação de textos; que a Biologia se apoie no conhecimento histórico; a arte na 

cultura; a geografia no poder político e econômico, e assim por diante. 

A educação é um processo vivo e dinâmico que possibilita definir ações que visam 

à formação de um ser humano crítico, ativo e participativo, capaz de buscar soluções para 

as problemáticas do cotidiano. O ensino é uma forma sistemática de transmissão de 

conhecimentos utilizada pelos humanos para instruir e educar seus semelhantes, 

geralmente em locais conhecidos como escolas. O ensino pode ser praticado de diferentes 

formas. As principais são: o ensino formal, o ensino informal e o ensino não-formal. O 

ensino formal é aquele praticado pelas instituições de ensino, com respaldo de conteúdo, 

forma, certificação, profissionais de ensino, etc. 

O ensino informal está relacionado ao processo de socialização do homem. Ocorre 

durante toda a vida, muitas vezes até mesmo de forma não intencional. O ensino não-

formal, por sua vez, é intencional. Em geral é aquele relacionado a processos de 

desenvolvimento de consciência política e relações sociais de poder entre os cidadãos, 

praticadas por movimentos populares, associações, grêmios, etc. Os limites entre essas 

três categorias de educação não são extremamente rígidos, são  

A escola possui o Conselho de Ciclo ou de Classe que tem caráter deliberativo, 

sendo um momento de reflexão, avaliação, decisão, ação e revisão do processo ensino-

aprendizagem e deverá constar no Calendário Escolar. O Conselho de Ciclo ou de Classe 

é o órgão colegiado de natureza deliberativa em assuntos didático–pedagógicos, tendo 

por objetivo avaliar o processo ensino-aprendizagem em que todos os sujeitos que 

constituem a escola avaliam, tomam decisões, ressignificam as ações e dinâmicas 

didático-pedagógicas. 

A frequência e o rendimento dos alunos dos anos iniciais é verificado diariamente 

e registrado em diário, verificando as faltas e déficit de aprendizagem, tomando as devidas 

providências, segundo a Resolução 2197, de 26 de outubro de 2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escola
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O educando do ensino fundamental - anos finais que, seguidos todos os 

procedimentos bimestrais, obtiver o somatório de 60,0 pontos, estará automaticamente 

aprovado. O educando que não obtiver essa média, os pais deverão estar cientes disto e 

que consequentemente o educando deverá passar pelos estudos de Recuperação. 

Após o encerramento do ano letivo, esgotadas todas as oportunidades de 

recuperação continuada e paralela no decorrer do ano, o aluno que não atingir 60 pontos 

em uma ou mais disciplinas será informado por escrito da data, horário, conteúdo de 

trabalho a ser executado e conteúdo a ser estudado para a realização dos Estudos 

Independentes de Recuperação. O resultado dos Estudos Independentes de Recuperação 

deverá ser comunicado, por escrito, aos pais ou responsáveis, informando da aprovação, 

reprovação ou da situação de Progressão Parcial em uma até três disciplinas. 

O educando que não atingir a média em quatro ou mais disciplinas, após os estudos 

independentes, estará reprovado. O educando que não realizar as provas nos dias previstos 

deverá trazer justificativa para o (a) especialista (a) que analisará. A aprovação do 

educando também dependerá da frequência exigida pela legislação vigente, ou seja, 

comparecer no mínimo a 75% do total das aulas previstas, se não atingir esta porcentagem 

terá direito a reclassificação por frequência. Pela realização de projetos interdisciplinares 

nossa escola acredita que o educando compartilha conhecimentos, cria habilidades e 

forma consciência. Em si o Projeto já é uma potencialidade pedagógica, e a escola torna-

o mais plenamente educativo, à medida que ajuda os educandos a perceber o seu vínculo 

com as demais dimensões da vida humana. 

4.4.3 Escola C 

O Projeto Político Pedagógico da Escola “C” ora revisado e/ou reestruturado, 

evidencia os aspectos essenciais, definidos por lei, e se constitui como marco de 

referência para a Escola, na organização de suas atividades educativas, destacando-se a 

sua missão, sua visão, seus princípios, seus objetivos, suas metas e suas concepções. 

Conforme exposto pela Lei 9394/96, art.12, inciso I, à escola cabe a incumbência 

de elaborar a presente Proposta Político Pedagógica.À luz do Parecer CEE/MG nº 

1132/97, que regulamenta a LDB, e do Parecer CEE/MG nº 1158/98, a Proposta Político 

Pedagógica deve ser elaborada coletivamente, respeitando sua flexibilidade, a autonomia 

e a liberdade da escola, contribuindo para seu fortalecimento e construção da sua 
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identidade; aprovada pelo Colegiado Escolar e revista sempre que possível e necessário 

para melhor conduzir o desempenho da escola. 

Quanto à estrutura física, a escola conta com um prédio espaçoso com 10 salas de 

aula, secretaria, biblioteca, sala dos professores, sala de supervisão, banheiros femininos 

e masculinos, uma cozinha e despensa pequenas, um pátio coberto e refeitório espaçoso, 

quadra sem cobertura e sala de computação, porém necessita de uma reforma com 

urgência principalmente no telhado. 

As gestões anteriores e a atual tentam manter o prédio em condições adequadas 

para receber com segurança os alunos. O Ensino Fundamental, com duração de nove anos, 

estrutura-se em 4 (quatro) ciclos de escolaridade, considerando como blocos pedagógicos 

sequenciais. A escola oferece:  Ciclo da Alfabetização, com duração de 3 (três) anos de 

escolaridade, 1º, 2º e 3º ano/;Ciclo Complementar, com duração de 2 (dois) anos de 

escolaridade, 4º e 5º ano/;Ciclo Intermediário, com duração de 2 (dois) anos de 

escolaridade, 6º e 7º ano/;Ciclo da Consolidação, com duração de 2 (dois) anos de 

escolaridade, 8º e 9º anos. 

A escola também oferece Ensino Fundamental Modalidade EJA- Anos Finais. 

Este ano a escola conta com um total de 582 alunos distribuídos nos turnos matutino, 

vespertino e noturno. 

1º Turno: 1º ano- 1 turma com 23 alunos,3º ano-1 turma com 27 alunos, 5º ano-1 

turma com 27 alunos, 6º ano- 3 turmas com 104 alunos, 7º ano-1 turma com 34 alunos, 

8º ano-1 turma com 36 alunos, 9º ano-2 turmas com 61 alunos. 

3º Turno: 1º ano -2 turmas com 52 alunos, 2º ano-1 turma com 28 alunos,3º ano-

3 turmas com 72 alunos, 4º ano-2 turmas com 52 alunos,5ºano-2 turmas com 44 alunos. 

O corpo docente e administrativo conta com 3 professores de 1º ano do Ciclo da 

Alfabetização;1 professor do 2º ano do Ciclo da Alfabetização;4 professores do 3º ano do 

Ciclo da Alfabetização;2 professores do 4º ano do Ciclo Complementar; 3 professores do 

5º ano do Ciclo Complementar;2 professoras de Educação Física;3 professores do Ensino 

do uso da biblioteca;2 professores apoio da Biblioteca;2 supervisores pedagógicos;4 

assistentes técnicos da educação;1 secretário;1 professor eventual. 

Professores de Séries finais do Ensino Fundamental: 2 professores de Português;2 

professores de matemática;2 professores de História,1 professor de Geografia; 1 professor 

de Arte;1 professor de Inglês. Sendo 9 Auxiliares de Serviços da Educação Básica; 1 vice 

–diretor; 1 Diretor. 
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Os alunos atendidos pela escola são oriundos dos bairros da periferia, do centro e 

zona rural. É uma clientela bem diversificada, filhos de trabalhadores rurais, pequenos 

produtores, funcionários públicos e assalariados. A convivência na Escola é tranquila e a 

maioria apresenta interesse e bom desempenho. Gostam e usam das novas tecnologias 

dentro e fora da escola. A maioria frequenta a biblioteca e leva livros para casa. São 

participativos em eventos culturais e esportivos. 

O perfil dos pais ou responsáveis pelos alunos são, em sua maioria, trabalhadores 

rurais, pequenos produtores, funcionários públicos e assalariados. A maioria com nível 

de escolaridade- 1º grau. É notório a grande participação dos pais/responsáveis até o 5º 

ano, depois esta participação diminui até quase desaparecer no 9º ano. A Escola tenta 

manter um diálogo permanente com a família. 

Os professores da escola são funcionários efetivos e designados e 100% deles com 

formação em curso superior, com licenciatura plena. Alguns professores ainda utilizam 

práticas tradicionais, passivas, que enfatizam mais a memorização do que a compreensão 

com atividades descontextualizadas do cotidiano dos alunos. Porém muitos tentam mudar 

sua prática com aulas atrativas e com significado no cotidiano dos alunos. Os demais 

servidores, pertencentes ao quadro técnico-administrativo, tem formação adequada ao 

cargo/função que ocupam, e em número compatível como comporta a Escola. A equipe 

é unida e empenhada em realizar um bom trabalho. 

A Escola “C”, funciona em prédio próprio, com salas claras, arejadas e com ótimo 

espaço para o desenvolvimento de aulas de Educação Física, eventos e recreações. Toda 

a equipe docente e demais funcionários estão envolvidos no trabalho pedagógico, tendo 

como único objetivo a formação e o sucesso do educando. De acordo com o trabalho 

realizado e análises de avaliações internas e externas, constam que o grande desafio da 

escola é diminuir o baixo índice ou déficit na leitura e interpretação, tornando todos os 

alunos capazes de ler e interpretar diferentes tipos de textos. Outro desafio é fazer com 

que o educando seja capaz de resolver cálculos e operações, ler informações ou gráficos 

fazendo o uso do raciocínio logico. Há na escola vários projetos desenvolvidos por 

professores, Professores de Ensino do Uso da Biblioteca (PEUB) e eventuais com o 

objetivo de facilitar o processo ensino- aprendizagem. 

Apesar das dificuldades apresentadas por alguns alunos, a maioria demonstra 

interesse e procura participar de todas as atividades propostas pela escola como: teatros, 

jogos e demais projetos pedagógicos. A escola tem várias metas a serem alcançadas: 

Avaliação da Rede Pública de Educação Básica (PROEB), Programa de Avaliação da 
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Alfabetização (PROALFA), Prova Brasil, para melhorar seu Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (IDEB), mas a maior de todas é formar um aluno capas de caminhas 

sozinho, seja na escola ou na vida. 

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, promover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino 

regular a todos os alunos; garantir a transversalidade das ações da educação especial no 

ensino regular; fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que 

eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem ;assegurar condições para a 

continuidade de estudos nos demais níveis de ensino. 

Os alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação apresentam peculiaridades, e para atender a elas são requeridos 

ajustes que ampliam as possibilidades e oportunidades educacionais, seja por meio de 

modificações nos elementos físicos e materiais do ensino, sejam pelos recursos pessoais 

dos professores quanto à sua disponibilidade para trabalhar com os alunos, seja alternado 

formas de ensinar e avaliar. 

A avaliação dos alunos com necessidades educacionais especiais deve ser 

dinâmica e contínua, mapeando o processo de aprendizagem dos alunos em seus avanços, 

retrocessos, dificuldades e progressos, assumindo, muitas vezes, a forma de relatórios 

circunstanciados. A escola que atende alunos com necessidades especiais tem quadro de 

pessoas e número de alunos por turma adequados à natureza do trabalho e às necessidades 

especiais, com observância das normas vigentes.  

Consideram-se alunos com necessidades educacionais especiais os que, durante o 

processo educacional, apresentam: dificuldades acentuadas de aprendizagem ou 

limitações no processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das 

atividades curriculares, compreendidas em dois grupos: a. Aquela não vinculada a uma 

causa orgânica específica; b. Aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou 

deficiências; dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, 

demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis; altas 

habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que o leve a dominar 

rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. 

As escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na organização de 

suas classes comuns: Professores das classes comuns e da educação especial capacitado 

e especializados, respectivamente, para o atendimento às necessidades educacionais dos 
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alunos; 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; flexibilização 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 frequência obrigatória. 

A escola observa ainda: Avaliação elaborada pela equipe da escola; flexibilização 

e ampliação de até 50% da duração da educação básica, com tempos e horizontes 

definidos para o aluno, individualmente, por ano, etapa ou ciclos de aprendizagem; 

discussão da avaliação com a família, comunidade escolar e, se possível, com a 

comunidade social. A escola deve manter arquivo com a documentação que comprove a 

necessidade de atendimento especial do aluno, incluindo o relatório circunstanciado e o 

plano de desenvolvimento individual do aluno, para garantir da regularidade da vida 

escolar do aluno e controle pelo sistema de ensino. 

É facultado à escola, esgotadas as possibilidades pontuadas nos Artigos 24 e 26 

da LDBEN, viabilizar ao aluno com grave deficiência mental ou múltipla, que não 

apresentar resultados de escolarização previsto no Inciso I do Artigo 32 da mesma Lei, 

terminalidade especifica 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. Para a expedição do 

certificado de terminalidade específica, considerado o PDI do aluno, as escolas devem 

observar ainda: Avaliação elaborada pela equipe da escola; flexibilização e ampliação de 

até 50% da duração da educação básica, com tempos e horizontes definidos para o aluno, 

individualmente, por ano, etapa ou ciclos de aprendizagem; discussão da avaliação com 

a família, comunidade escolar e, se possível, com a comunidade social. 

A escola deve manter arquivo com a documentação que comprove a necessidade 

de atendimento especial do aluno, incluindo o relatório circunstanciado e o plano de 

desenvolvimento individual do aluno, para garantir da regularidade da vida escolar do 

aluno e controle pelo sistema de ensino. 

O atendimento ao aluno com necessidades educacionais especiais é efetivado com 

base nos seguintes procedimentos: I. Pesquisas e estudos científicos para aprimorar os 
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processos pedagógicos; II. Avaliação educacional realizada por uma equipe pedagógica 

composta no mínimo por professor, supervisor e/ou orientador educacional; III. Relatório 

circunstanciado das informações básicas que justifiquem a oferta; IV. Plano de 

desenvolvimento individual do aluno-PDI. 

Para os alunos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento é 

adotado o PDI deve ser elaborado conjuntamente pelo Especialista e Professores 

(Regente, da Sala de Recursos e de Apoio, se houver).A organização do Plano de 

Desenvolvimento Individual- PDI, para o aluno com deficiência e transtorno globais do 

desenvolvimento é um instrumento importante para escola e a família no 

acompanhamento e trajetória do aluno. O PDI deve relatar toda a trajetória do aluno desde 

o início da sua vida escolar, deve ser atualizado bimestralmente, em função das 

intervenções pedagógicas a serem realizadas pelo (s) professores e do desenvolvimento e 

aprendizagem alcançados pelos alunos, para que a sua ação educacional tenha em plano 

norteador e as informações sobre esses mesmos alunos sejam discutidas e registradas 

sistematicamente. A seguir estão apresentados os resultados e as discussões dos 

resultados numa seção única. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Para a apresentação dos resultados buscou-se uma sistematização dos dados 

coletados nos três grupos focais, instrumento dessa pesquisa. Para tanto, extraiu-se das 

transcrições, as respostas dos professores em relação às perguntas da pesquisadora, que 

foram usadas como provocadoras de diálogo nos grupos focais, conforme excertos a 

seguir: 

“eu gostaria de saber de vocês quais são as práticas pedagógicas que vocês usam 

com os alunos de vocês de inclusão, se vocês tem algum aluno de inclusão, se vocês já 

trabalharam com algum aluno ou caso vocês recebam algum aluno de inclusão, qual é a 

prática pedagógica que você vai estar trabalhando com esses alunos” (pesquisadora na 

primeira sessão de grupo focal). 

“eu gostaria de saber de vocês qual é a forma que vocês recebem esses alunos, se 

esses alunos têm laudos, quais são as práticas pedagógicas que vocês trabalham com 

eles” (pesquisadora na segunda sessão de grupo focal). 

“vocês usaram alguma prática pedagógica diferente com ela, ou vocês manteve 

os conhecimentos que vocês tem desde o começo da formação de vocês, da graduação de 

vocês?” que indicavam a realização de alguma prática pedagógica relacionada ao 

atendimento das crianças público alvo da educação inclusiva, conforme objetivo dessa 

investigação” (pesquisadora na terceira sessão de grupo focal). 

Diante das respostas buscou-se uma categorização considerando aquelas que 

descreviam semelhantes ou práticas. O quadro 1 mostra como resultados, as partes 

selecionadas e a categorização por tipo de prática pedagógica adotada pelo professor para 

o atendimento às crianças com deficiências.  
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Quadro 1. Excertos das falas dos professores e categorias de práticas pedagógicas. 

 

Excertos da Sessão de Grupo Focal 

 

Categoria 

Coloco ele pertinho de mim da minha mesa mais eu trazendo coisa de fora 

né não tem assim a ver com a disciplina que eu estou ali trabalhando né os 

conteúdos tudo mais mesmo assim é difícil mesmo com a sala grande.  
Atendimento 

individualizado 

 

 

Mas aí a gente tem que usar os conhecimentos e as vezes muitas vezes 

deixar de atender o aluno com aprendizagem [...] porque aquele um 

necessita de uma atenção muito, um tanto em qualidade quanto em 

quantidade ele necessita de você.  

Eu trabalhei com uma criança que ela tinha deficiência visual [...] tinha 

sempre uma aquela criança que estava sempre do lado aquela criança ficava 

extremamente sobrecarregada tipo que é uma coisa que o professor sempre 

tem que ficar de olho até que ponto aquele colega ficava supercarregado 

Tem uai hoje tem o PIP aqui na escola  

As atividades diferenciadas, É o projeto político pedagógico, Não tira, É 

dentro da sala, tem atividade diferenciada 

Atividade 

diferenciada 

 

Eu sou professora de Educação Física ele tem atividades diferenciadas mais 

ele consegue fazer tudo, Ele brinca de tudo junto claro que no ritmo dele. 

Não é o terceiro ano que eu trabalho como professor de apoio trabalhei com 

autista, Down a gente trabalha como pode cada um de uma forma diferente 

o autista tem que trabalhar com rotina com ele tem até aquelas pranchas 

você já viu? Trabalho com rotina com eles porque o autista tem, não pode 

sair da rotina até o Down mesmo tem que trabalhar com rotina. 

Em relação ao (aluno) as atividades têm que ser diferenciadas e adaptadas 

porque ele tem uma baixa visão tem que ser ampliada 

Eu acho que a criança tem que conscientizar que ela aprende diferente, a 

família primeiro aprender isso, eu acho que a inclusão primeiro tem que ser 

da família. 

Material manipulativo, material concreto trabalho muito com numeral 

móvel aí eu falo pra ele: como que forma o número 98? Ele vai lá pega o 9 

e pega o 8. No português você trabalha o alfabeto móvel não mais porque 

ele já sabe as sílabas, trabalho móvel entre aspas 

Atividade 

planejada com 

adaptação  

 

Em relação a essa prática, ... não existe uma prática montada, porque 

primeiro você vai ter que receber aquele determinado aluno então a tua 

prática vem do dia a dia dependendo da necessidade que esse aluno vai ter. 

Não tem como você deixar uma coisa pronta se você não sabe que tipo de 

dificuldade, que tipo de necessidade vai haver no ano seguinte [...] você vai 

planejando de acordo com que vai sendo necessário, 

Não tem como você seguir o plano de trabalho do 5º ano ele não vai 

acompanhar tem que ser adaptado de acordo com a necessidade dele. 

eu adaptava do jeito que eu achava que devia né, porque a internet dava uma 

orientação pra gente, mais cada aluno é uma realidade diferente, então eu 

tirava uma ideia e via, essa daqui dá pra eu fazer assim. 

Eu tenho aluno, igual esse que não sabe ler e escrever eu tentei levar 

atividades diferenciadas para ele, ele ficou com vergonha ele não quis, ele 

queria fazer igual aos outros. 
Fonte: pesquisa 
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A partir das falas dos professores emergiram três categorias de análise das 

respostas: as práticas voltadas para um Atendimento individualizado do alunado público 

alvo da educação especial; as práticas em que se verifica a aplicação de Atividade 

diferenciada dos demais estudantes, em aula, para as crianças com deficiência e a última 

categoria nomeada como Atividade planejada com adaptação como prática pedagógica 

voltada para assegurar a inclusão.  

As práticas pedagógicas de Atendimento individualizado para crianças público 

alvo da educação especial são incentivadas e preconizadas pelos documentos orientadores 

da educação inclusiva (Resolução CNE/CEB nº4, de 2 de outubro de 2009) mas, são 

definidas no contexto de atendimento educacional especializado (ARANHA, 2015). O 

AEE é realizado, prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais da própria escola 

ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso da escolarização, não sendo 

substitutivo às classes comuns. 

Adverte-se que essa prática não deveria ser aplicada no contexto da sala de aula, 

nem pelo professor, nem por outro estudante da mesma turma, conforme colocado por 

uma das professoras participantes da pesquisa: “tinha sempre uma aquela criança que 

estava sempre do lado aquela criança ficava extremamente sobrecarregada”. Entende-

se que Atendimento individualizado, praticado pelo professor na sala de aula pode refletir 

a sua insegurança e a sua falta de preparo para incluir a todos em atividades comuns à 

turma. Mostra sobretudo a crença de que as crianças público alvo da educação especial 

ou as crianças com necessidades educacionais especiais são aquelas que requerem 

atenção individualizada para aprender. Diante dessa prática percebe-se que é permanente, 

a necessidade de se pensar em novos e diversificados métodos de ensino, pois o princípio 

básico da educação inclusiva é que todos os alunos, independentemente de suas 

condições, possam aprender juntos(GLAT; BLANCO, 2009; GUIMARÃES, 2003). 

A declaração de Salamanca também tem como princípio fundamental que todos 

os alunos devem aprender juntos, independentemente das deficiências e dificuldades que 

apresentem, supondo que, em sala de aula ou estando na mesma turma, ninguém deveria 

ser atendido individualmente. Além disso, a declaração prevê que as escolas inclusivas 

devem estar dispostas e se prepararem para reconhecer as diversas necessidades dos 

estudantes, adaptando-se aos vários estilos e ritmos de aprendizagem, para garantir uma 

boa educação para todos e uma escola de qualidade (UNESCO, 1994). 

Em relação à segunda categoria, Atividade diferenciada, verificou-se a atenção 

dos professores dirigida para características próprias das deficiências e transtornos dos 
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alunos e, com isso, o cuidado de diferenciar a sua prática em função das necessidades 

educacionais dos alunos. Isso fica bem evidente nos trechos: “o autista tem que trabalhar 

com rotina com ele tem até aquelas pranchas você já viu?”; “têm que ser diferenciadas 

e adaptadas porque ele tem uma baixa visão tem que ser ampliada” e“tem que 

conscientizar que ela aprende diferente”. Isso está de acordo com a Declaração de 

Salamanca, onde se lê: 

as crianças e jovens com necessidades educativas especiais devem ter acesso 

às escolas regulares, que a elas se devem adequar através duma pedagogia 

centrada na criança, capaz de ir ao encontro destas necessidades; as escolas 

regulares, seguindo esta orientação inclusiva, constituem os meios mais 

capazes para combater as atitudes discriminatórias (UNESCO, 1994, p. 18). 

Ao interpretar essa citação, conclui-se que a pedagogia adotada pela escola 

inclusiva deve levar em consideração a heterogeneidade das turmas de crianças que 

frequentam as escolas. A pedagogia inclusiva é a que considera adversidade antevendo 

que algumas características das deficiências e transtornos podem levar a dificuldades de 

aprendizagem e à discriminação social, assim se antecipa a prática pedagógica que possa 

ser acessível a todos. Exemplo disso, pode-se citar que numa sala que inclui uma criança 

com autismo adota-se rotinas de trabalho e uma organização rígida para os materiais, 

mantendo-os sempre no mesmo lugar. Ainda a título de exemplo, numa sala que inclui 

uma criança com baixa visão, adota-se o uso de letras aumentadas e fundo escuro nos 

cartazes.  

Em relação a terceira categoria de respostas dos participantes, Atividade planejada 

com adaptação, considera-se que os professores, no que se refere a adoção de práticas 

inclusivas são bastante flexíveis e consideram que a adaptação, se tiver que ser realizada, 

será planejada como uma prática pedagógica, a partir das necessidades reais dos alunos 

com deficiência. Isso também é previsto pela orientação educacional da escola inclusiva 

no que diz respeito à ideia de que educar requer dar garantias para que todos possuam o 

direito de estudar em uma escola regular com a mesma oportunidade de acesso e 

aproveitamento do que é ensinado em sala de aula, independentemente de qualquer 

característica própria ou singularidades que o aluno possua(SANTOS, 1999). 

No que tange à acessibilidade é indispensável que haja adaptações estruturais para 

se garantir o ingresso e a circulação pelos diversos espaços escolares com segurança e 

autonomia. De acordo com o Decreto 5.296, de dezembro de 2004, a acessibilidade pode 

ser assistida ou total, para além dos espaços deve atingir os mobiliários, e equipamentos, 

os sistemas e meios de comunicação e os serviços de transporte (BRASIL, 2001, 2004). 



55 

 

Já as adaptações para acesso aos conteúdos disciplinares devem ser realizados por meio 

do uso de materiais especiais, softwares ou jogos, comerciáveis ou confeccionados pelos 

professores, entre outras possibilidades. Os materiais que promovem a inclusão na sala 

de aula são aqueles que ajudam a todos a aprender mais e melhor. 

Nesse sentido Mantoan (2003) alerta que a Educação Inclusiva não prevê a 

utilização de métodos e técnicas de ensino específicas para esta ou aquela deficiência. Os 

alunos aprendem até o limite em que conseguem chegar, se o ensino for de qualidade, isto 

é, se o professor considera o nível de possibilidades de desenvolvimento de cada um e 

explora estas possibilidades, por meio de atividades abertas, nas quais cada aluno se 

enquadra por si mesmo, na medida de seus interesses e necessidades, seja para construir 

uma ideia, ou resolver um problema, realizar uma tarefa. Essa condução é o grande 

desafio a ser enfrentado pelas escolas regulares tradicionais. Em conclusão a respeito 

dessa categoria de respostas, os professores são sensatos ao indicarem que as adaptações 

acontecem em função das necessidades apresentadas pelos estudantes. Contudo, de 

acordo com o preconizado pela literatura da área, as adaptações não devem servir para 

separar ou discriminar, assim como descreveu uma das participantes: “eu tentei levar 

atividades diferenciadas para ele, ele ficou com vergonha ele não quis, ele queria fazer 

igual aos outros”. 

Por fim, pode-se observar a partir da realização desta pesquisa que não há entre 

os professores uma discussão consistente sobre as práticas pedagógicas de educação 

inclusiva e por isto, apenas breves partes das sessões de grupo focal foram destacadas 

para atender ao objetivo geral do estudo: investigar as práticas pedagógicas que os 

professores dos anos iniciais do ensino fundamental utilizam para ensinar as crianças com 

necessidades educacionais especiais. Cabe confirmar que durante as sessões de grupo 

focal muitas questões referentes à inclusão foram levantadas, mas, nenhuma descrição de 

uma prática que servisse de exemplo e recomendação a outros professores, pôde ser 

adquirida.  

Portanto, pode-se conjecturar que a formação de professores voltadas para a 

inclusão educacional carece de reflexão sobre as orientações atuais da política 

educacional na perspectiva inclusiva, com vistas a atuação dos professores nas salas 

regulares de ensino. Quer seja, a reflexão das concepções sobre a forma de desenvolver a 

educação inclusiva, como a de propor práticas pedagógicas inclusivas.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A pesquisa empreendida para esta dissertação mostra que o tema, experiência de 

práticas pedagógicas na inclusão escolar, ainda é precisa interessar não só ao meio 

acadêmico, mas também a todos que se envolvem de uma maneira, ou de outra com 

questões da educação e sobretudo aos professores que atuam nas salas de aula regulares. 

Embora seja um tema em evidência, parece não ser discutido de forma aprofundada e 

fundamentada, assim, torna-se um tema recorrente em razão da necessidade constante de 

formação docente.  

Contata-se nessa pesquisa, que a questão da Educação Inclusiva não pode ser 

desvinculada da reflexão sobre a formação do profissional docente e das suas práticas 

pedagógicas. A formação inicial e continuada dos professores precisa considerar a 

proposta de reflexão sobre a prática educacional, sendo uma das medidas mais urgentes 

para a efetivação das políticas de inclusão escolar e para desvelar novas perspectivas de 

práticas pedagógicas. 

Notou-se também, que a visão de educação inclusiva, de acordo com as 

orientações legais e pedagógicas da literatura da área, aparenta ter sido consolidada como 

uma educação de qualidade para todos e não apenas à educação voltada para as crianças 

com necessidades educacionais especiais. Embora se tenha verificado no presente estudo 

que a narrativa dos professores tende a considerar que há “alunos de inclusão” e os alunos 

“normais” na turma o que pode ferir princípios fundamentais da educação para todos.  

O presente estudo se baseou em referencial teórico e da legislação nacional para 

afirmar as discussões dos resultados. Assim, pode apontar que uma das fragilidades do 

estudo foi a ausência da busca  outras pesquisas da área para se ampliar a discussão. 

Sugere-se que pesquisas futuras possam direcionar seus esforços em um levantamento de 

pesquisas que apontem práticas pedagógicas inclusivas no contexto da educação regular 

ou comum.  

  



57 

 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, V. M. M. Dificuldades Escolares e o Desenvolvimento da Criança. In: 

Revista Interação da Faculdade de Educação da UFG. v.16 n. 1/2, p. 61-66, out. 

2018. Disponível em:https://www.revistas.ufg.br/interacao/article/view/55231/26388. 

Acesso em: 26 nov. 2018.   

 

ALVES, D. Educação inclusiva: documento subsidiário à prática de inclusão. Brasília: 

MEC/SEE, 2005. 

 

ARANHA, S. O que é Atendimento Educacional Especializado (AEE)? 2015.  

Disponível em: http://www.soniaranha.com.br/o-que-e-atendimento-educacional-

especializado-aee/. Acesso em: 15 maio 2018.  

 

BUENO, J. G. S. Crianças com necessidades educativas especiais, política educacional 

e a formação de professores: generalistas ou especialistas. Revista Brasileira de 

Educação Especial, vol. 3. n.5, 7-25, set. 1999. Disponível em:  

<http://www.abpee.net/homepageabpee04_06/artigos_em_pdf/revista5numero1pdf/r5_a

rt01.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2018. 

 

BRASIL. Lei n. 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Brasília, DF, 1961. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4024.htm. Acesso em: 26 set. 2017. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 

1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 26 nov. 

2018. 

 

BRASIL. Política Nacional de Educação Especial. Brasília: Ministério da Educação e 

Cultura. Secretaria de Educação Especial, 1994. Disponível em:  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=Download&alias=1669

0-politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-

05122014&Itemid=30192. Acesso em: 26 nov. 2018. 

 

BRASIL. Lei nº. 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. Brasília, DF, 1996. Disponível em:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art92. Acesso em: 26 nov. 2018. 

 

BRASIL. Resolução CNE/CEB nº. 2de 11 de setembro de 2001. Diretrizes Nacionais 

para a Educação Especial na Educação Básica. Brasília: MEC, 2001. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf. Acesso em: 26 nov. 2018 

 

BRASIL. Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009. Institui Diretrizes Operacionais 

para o Atendimento Educacional Especializado na Educação. Brasília: MEC, 2009. 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf. Acesso em: 26 

nov. 2018. 

 

CAIADO, K. R. M. Práticas pedagógicas: a diversidade na escola inclusiva. In: PERES, 

E.; TRAVERSINI, C.; EGGERT, E.; BONIN, I. (Org.). Trajetórias e processos de 

https://www.revistas.ufg.br/interacao/article/view/55231/26388
http://www.soniaranha.com.br/o-que-e-atendimento-educacional-especializado-aee/
http://www.soniaranha.com.br/o-que-e-atendimento-educacional-especializado-aee/
http://www.abpee.net/homepageabpee04_06/artigos_em_pdf/revista5numero1pdf/r5_art01.pdf
http://www.abpee.net/homepageabpee04_06/artigos_em_pdf/revista5numero1pdf/r5_art01.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4024.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16690-politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16690-politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16690-politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014&Itemid=30192
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art92
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf


58 

 

ensinar e aprender: sujeitos, currículos e cultura. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008, v. 

03, p. 361-375. 

 

CARVALHO, R. E. Educação inclusiva: com os pingos nos “is”. Porto Alegre: 

Mediação, 2004. 

 

FERREIRA, M. C. C. Prefácio.  In: MONTEIRO, M. I. B.; FRETIAS, A. P.; 

CAMARGO, E. A. A. (org.). Relações de ensino na perspectiva inclusiva: alunos e 

professores no contexto escolar. Araraquara: Junqueira & Marin, 2014. p. 13-23. 

 

FONSECA, V. Educação Especial. Porto Alegre: Artes Médicas, 1991. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 28. 

ed. São Paulo: Paz e Terra, 2003. 

 

GARCIA, P. B. Paradigmas em crise e a educação. In: BRANDÃO Z. (org.). A crise 

dos paradigmas e a Educação. São Paulo: Cortez, 1994. p. 58-66.  

 

GLAT, R.; BLANCO, L. de M. V. Educação Especial no contexto de uma Educação 

Inclusiva. Rio de Janeiro: Sete Letras, 2009.  

 

GOMES, C. Práticas pedagógicas na educação inclusiva: desafios para a qualificação do 

processo de ensino e aprendizagem. In: XVI ENDIPE - Encontro Nacional de Didática 

e Práticas de Ensino - UNICAMP - Campinas - 2012. Disponível em: 

http://www.infoteca.inf.br/endipe/smarty/templates/arquivos_template/upload_arquivos/

acervo/docs/2489b.pdf. Acesso em: 14 maio 2018. 

 

LEME, E.S. Inclusão em educação: das políticas públicas às práticas do cotidiano 

escolar. 2011. Disponível em: 

http://www.fe.ufrj.br/ppge/en/dissertacoes/erika_souza_leme.pdf. Acesso em: 4 dez. 

2018.  

 

MANTOAN, M. T. E. Inclusão escolar: O que é? Por quê? Como fazer? São Paulo: 

Moderna, 2003.  

 

MARCHESI, Á. Da linguagem da deficiência às escolas inclusivas. In: COLL, C.; 

MARCHESI, Á.; PALACIOS, J. (Orgs.). Desenvolvimento psicológico e educação. 

Trad. Fátima Murad, Porto Alegre: Artmed, 2004. 

 

MENDES, E. G.A radicalização do debate sobre inclusão escolar no Brasil. Revista 

Brasileira de Educação, v. 11, n. 33, p. 387- 405, set./dez. 2006. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v11n33/a02v1133.pdf. Acesso em: 26 nov. 2018. 

 

MENEZES, E. T.; SANTOS, T. H. Verbete necessidades educacionais 

especiais.Dicionário Interativo da Educação Brasileira– Educa Brasil. São Paulo: 

Midiamix, 2001. Disponível em: http://www.educabrasil.com.br/necessidades-

educacionais-especiais. Acesso em: 15 de maio 2018.  

 

OMOTE, S. Normalização, integração, inclusão. Revista Ponto de Vista. v. 1,  n. 1, 

jul./dez. 1999, p. 4-13. Disponível em: 

http://www.infoteca.inf.br/endipe/smarty/templates/arquivos_template/upload_arquivos/acervo/docs/2489b.pdf
http://www.infoteca.inf.br/endipe/smarty/templates/arquivos_template/upload_arquivos/acervo/docs/2489b.pdf
http://www.fe.ufrj.br/ppge/en/dissertacoes/erika_souza_leme.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v11n33/a02v1133.pdf
http://www.educabrasil.com.br/necessidades-educacionais-especiais/
http://www.educabrasil.com.br/necessidades-educacionais-especiais/


59 

 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/pontodevista/article/view/1042/1524. Acesso em: 

15 maio 2018. 

 

PLETSCH, M. D. Repensando a inclusão escolar: Diretrizes políticas, práticas 

curriculares e deficiência intelectual. Rio de Janeiro: Edur/UFRRJ, 2010. 

 

PRADO, M. E. B.; FREIRE, F. M. P. A formação em serviço visando a reconstrução da 

prática educacional. In: FREIRE, F. M. P.; VALENTE, A. (org.) Aprendendo para a 

vida: ao computadores na sala de aula. São Paulo: Cortez, 2001. 

 

RODRIGUES, D. Educação inclusiva: as boas e as más notícias. In: ______ (org.) 

Perspectivas sobre a inclusão; da educação à sociedade, Porto Editora, Porto. 2003. 

 

RODRIGUES, D. (org.) Inclusão e educação: doze olhares sobre a Educação inclusiva, 

São Paulo. Sammus Editorial, 2006. 

 

SANT’ANA, I.M. Revista psicologia em estudo, Maringá, v.10, n.2, p. 227-234, 

mai./ago. 2005. 

 

SANTOS, B. S. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. São 

Paulo: Cortez, 1999. 

 

SANTOS, M. P. A Formação de Professores no Contexto da Inclusão. Anais do II 

Congresso Internacional do INES e VIII Seminário Nacional do INES: Surdez e 

Escolaridade: Desafios e Reflexões. p. 63-70. Setembro, 2003. Disponível em: 

http://www.lapeade.com.br/publicacoes/artigos/A_Formacao_de_Professores_no_Conte

xto_da_Inclusao-2003.pdf. Acesso em: 26 nov. 2018.  

 

SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 7. ed. Rio de 

Janeiro: WVA, 2006.  

 

SILVA, P. J.  M. (org.). O acesso de alunos com deficiência às escolas e classes 

comuns da rede regular. 2. ed. Ministério Público. Brasília: Procuradoria Federal dos 

Direitos do Cidadão, 2004. 

 

SPOSATI, A. Mínimos sociais e seguridade social: uma revolução da consciência da 

cidadania. Revista Intervenção Social, n. 17/18, p.197-225. 1997 Disponível em: 

http://revistas.lis.ulusiada.pt/index.php/is/article/view/967. Acesso em: 26 nov. 2018.  

 

TAVARES, A. R. Curso de direito constitucional. 11. ed. ver. e atual. São Paulo: 

Saraiva, 2013.  

 

UNESCO. Declaração De Salamanca.Sobre princípios, políticas e práticas na área 

das necessidades educativas especiais. Brasília, DF: MEC, 1994. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf. Acesso em: 26 nov. 2018. 

 

XAVIER, Amanda V. de Oliveira. A Inclusão da Pessoa com Deficiência na Escola 

Regular. 2015. Disponível em: http://www.arcos.org.br. Acesso em: 7 dez. 2018.  

  

https://periodicos.ufsc.br/index.php/pontodevista/article/view/1042/1524
http://www.lapeade.com.br/publicacoes/artigos/A_Formacao_de_Professores_no_Contexto_da_Inclusao-2003.pdf
http://www.lapeade.com.br/publicacoes/artigos/A_Formacao_de_Professores_no_Contexto_da_Inclusao-2003.pdf
http://revistas.lis.ulusiada.pt/index.php/is/article/view/967
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf
http://www.arcos.org.br/


60 

 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

 Eu, Simone Luzia de Oliveira mestranda do Mestrado em Educação da 

Universidade do Vale do Sapucaí (Univás), Pouso Alegre - MG, estou realizando a 

pesquisa intitulada EXPERIÊNCIA DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA INCLUSÃO 

ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL I com o objetivo de identificar as práticas 

de ensinar desenvolvidas por professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental em 

classes comuns.  

 A pesquisa será desenvolvida com professores que atuam nos anos iniciais do 

ensino fundamental em três escolas estaduais, que não serão identificadas, numa cidade 

do Sul de Minas Gerais. e sua participação é muito importante. A sua participação será 

por meio de uma conversa em Grupo Focal, realizada em datas e horário agendados à 

critério da escola e com anuência dos professores. Na conversa a temática será a prática 

do professor com crianças público alvo da educação inclusiva.  

Para a realização desta pesquisa, o/a senhor/a professor/a não será identificado/a pelo 

seu nome e também não será identificada sua escola. Será mantido o anonimato, assim 

como o sigilo das informações obtidas e será respeitada a sua privacidade e a livre decisão 

de querer ou não participar do estudo, podendo-se retirar dele em qualquer momento, 

bastando par isso expressar a sua vontade. 

A realização deste estudo não lhe trará consequências físicas ou psicológicas e 

também não haverá benefícios diretos com a participação, referem-se apenas à produção 

de conhecimentos na área, especificamente quanto às práticas pedagógicas na inclusão 

escolar de alunos público-alvo da Educação Especial. Todas as condutas éticas para o 

desenvolvimento da pesquisa segundo a Resolução 466/12 serão respeitadas.  

Em caso de dúvidas e se quiser ser melhor informado(a) poderá entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, da Faculdade de Ciências da Saúde “Dr. José 

Antônio Garcia Coutinho”, que é o órgão que irá controlar a pesquisa do ponto de vista 

ético. O CEP funciona de segunda a sexta feira e o seu telefone é (35) 3449-9271, Pouso 

Alegre - MG. Para concordar em participar deste estudo, leia e assine a declaração a 

seguir: 

 

DECLARAÇÃO 

Declaro para os devidos fins que fui informado/a sobre esta pesquisa, estou ciente dos 

seus objetivos e dos procedimentos de pesquisa que serão realizados, assim como me 

foram retiradas todas as dúvidas. Concordo livremente em participar da pesquisa, 

fornecendo as informações necessárias. Estou também ciente que, se quiser e em qualquer 

momento, poderei retirar o meu consentimento deste estudo. Para tanto, lavro minha 

assinatura em duas vias deste documento, ficando uma delas comigo e a outra com o 

pesquisador(a).  

 

Pouso Alegre, _____/_______/2018 

Participante: ______________________________________  

Assinatura:________________________________________  

Pesquisador(a): Simone Luzia de Oliveira 

Assinatura:________________________________________ 
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TERMO DE PERMISSÃO PARA PUBILICAÇÃO 
(cessão de direitos) 

Declaro, com este Termo, permitir a publicação da dissertação de minha autoria 

pela Universidade do Vale do Sapucaí, em versão eletrônica e (para fins de uso 

exclusivamente acadêmico) a ser disponibilizada no site oficial dessa 

Universidade.  

Título da dissertação: Experiência de Práticas Pedagógicas na Inclusão 

Escolar no Ensino Fundamental I 

Autoria: Simone Luzia de Oliveira 

Por ser verdade assino o presente Termo em meu nome.  

Assinatura: ______________________________________________________ 

Pouso Alegre, ________________ de ____________________de 2019. 


