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"Como as aves, as pessoas são diferentes em seus vôos, mas iguais no direito de 

voar" 

(Judite Hertal) 



RESUMO 

A Educação Inclusiva é, sem dúvida, um dos maiores desafios da sociedade, pois 
ela envolve muito mais que a pessoa com deficiência, envolve também a família, a 
escola, a sociedade e principalmente o professor. O foco do presente estudo é a 
Educação Inclusiva e a Diversidade em sala de aula. Buscou-se no debater sobre 
este tema e diagnosticar a realidade deste processo na Escola Municipal Vida Nova 
II, localizada no Assentamento Vida Nova II, Distrito de União do Norte na cidade de 
Peixoto de Azevedo-MT. Os dados foram coletados primeiramente através da 
pesquisa bibliográfica, onde constatamos que a legislação é categórica quanto à 
obrigatoriedade em matricular e amparar todos os alunos, independentemente de 
suas necessidades ou diferenças. A legislação defende a entrada e a estabilidade 
do aluno com necessidade especial no sistema regular de ensino, entretanto, ainda 
nos deparamos com dificuldades que impedem que estas políticas de inclusão 
sejam verdadeiramente concretizadas. Num segundo momento foram coletados 
dados através de pesquisa de campo, utilizando-se questionários mistos, com 
questões abertas e fechada, onde os professores da escola pesquisada puderam 
expressar suas opiniões a respeito do tema. Os resultados mostraram que a escola 
têm buscado mudanças no sentido de aplicar as leis vigentes e têm se esforçado 
para melhorar o processo de ensino-aprendizagem, porém muitos educadores ainda 
se consideram despreparados para receber alunos especiais em uma sala de aula 
do ensino regular. Incluir é muito mais que apenas acolher o aluno no espaço 
escolar, é também respeitá-lo, é oferecer condições favoráveis à sua aprendizagem 
e garantir que ele possa desfrutar de todos os momentos que propiciem o seu total 
desenvolvimento. Espera-se que o trabalho produza informações acerca do que é 
Educação Inclusiva e de como a escola poderá se tornar verdadeiramente inclusiva.  
 
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Diversidade. Desafio. 

  



RESUMEN 

 

La educación inclusiva es, sin duda, uno de los mayores desafíos de la sociedad, 
pues involucra mucho más que la persona con discapacidad, involucra también a la 
familia, a la escuela, a la sociedad y principalmente al profesor. El enfoque del 
presente estudio es la Educación Inclusiva y la Diversidad en el aula. Se buscó en el 
debate sobre este tema y diagnosticar la realidad de este proceso en la Escuela 
Municipal Vida Nova II, ubicada en el Asentamiento Vida Nova II, Distrito de União 
do Norte en la ciudad de Peixoto de Azevedo-MT. Los datos fueron recolectados 
primero a través de la investigación bibliográfica, donde constatamos que la 
legislación es categórica en cuanto a la obligatoriedad en matricular y amparar a 
todos los alumnos, independientemente de sus necesidades o diferencias. La 
legislación defiende la entrada y la estabilidad del alumno con necesidad especial en 
el sistema regular de enseñanza, sin embargo, todavía nos encontramos con 
dificultades que impiden que estas políticas de inclusión sean verdaderamente 
concretadas. En un segundo momento fueron recolectados datos a través de 
investigación de campo, utilizando cuestionarios mixtos, con cuestiones abiertas y 
cerradas, donde los profesores de la escuela investigada pudieron expresar sus 
opiniones al respecto. Los resultados mostraron que la escuela ha buscado cambios 
en el sentido de aplicar las leyes vigentes y se han esforzado para mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, pero muchos educadores todavía se no se 
sienten preparados para recibir alumnos especiales en un aula de enseñanza 
regular. Incluir es mucho más que acoger al alumno en el espacio escolar, es 
también respetarlo, es ofrecer condiciones favorables a su aprendizaje y garantizar 
que él pueda disfrutar de todos los momentos que propicien su total desarrollo. Se 
espera que el trabajo produzca información acerca de lo que es Educación Inclusiva 
y de cómo la escuela puede llegar a ser verdaderamente inclusiva. 

 

Palabras-clave: Educación Inclusiva. Diversidad. Desafío. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente estudo aborda a Educação Inclusiva, com foco na diversidade 

em sala de aula. Busca demonstrar a importância de compreender e aceitar as 

diversidades sociais dentro de sala de aula e fora, como um ponto de partida para 

um novo tempo de ensino-aprendizagem que visa à inclusão social, e não mais 

concepções aprofundadas de preconceitos e exclusões, em um tempo em que 

mundialmente se fala na Inclusão Escolar de alunos com necessidades educativas 

especiais (NEE), na rede regular de ensino. Compreendemos que a legislação é 

explícita, quanto à obrigatoriedade em abrigar e matricular todos os alunos, 

independente de suas necessidades ou diferenças.  

A importância pela realização de uma educação efetivamente inclusiva é 

norteada em princípios culturais, sociais, políticos e pedagógicos, em justificação do 

direito que todos os alunos têm, de encontrar-se unidos, interatuando, aprendendo e 

compartilhando, sem nenhum tipo de discriminação. Onde a sugestão da Inclusão 

Escolar não se limita apenas à ideia de proporcionar aos alunos com necessidades 

educativas especiais, um lugar nas salas comuns das escolas como simples 

plateias, mas sim, uma proposta que tende atender as necessidades individuais dos 

alunos com respeito e responsabilidades. 

A educação inclusiva tem como tarefa e objetivo, ensinar os alunos a dividir 

o saber, os conhecimentos diferentes, as emoções, as discussões e as trocas de 

experiências.  O tema a Educação Inclusiva- A diversidade em sala de aula, onde é 

sabido que a inclusão escolar é um assunto debatido em todo o mundo e, nas 

últimas décadas, esta discussão cresceu consideravelmente no Brasil. Como 

consequência, tem originado a elaboração de políticas públicas educacionais para a 

inclusão de alunos com necessidades especiais (NEs). Refletir sobre formas de 

oportunizar uma educação de qualidade valorizando as diferenças é o primeiro 

passo para a concretização desta realidade.  

Estudos defendem que a inclusão melhora o desempenho dos deficientes e 

destrói preconceitos. O movimento a favor da inclusão cada dia vem tornando-se 

mais presente, quer seja através de leis, estudos, discussões, realizados por 

professores, pais e sociedade em geral. Entretanto cabe nos repensarmos se há de 

fato esta inclusão em prática, onde há meios para essa inclusão, profissionais 
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preparados, onde todos são tratados de forma igual, sem exclusão assim como as 

leis ditam. 

Está nas mãos dos profissionais da educação o compromisso da sua 

efetivação. O professor é provocado continuamente a responder às novas e 

crescentes expectativas lançadas sobre ele, muito mais depois da implantação do 

modelo de inclusão. Julga-se assim, que a peça principal para o processo da 

educação inclusiva seja o professor. Será que os professores estão realmente 

preparados para implantação da educação inclusiva? 
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2 A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

A educação inclusiva é um tema que tem ganhado um grande espaço nos 

debates em torno da construção de uma educação de qualidade  para todos. E esta 

          “             úm             áv    p   m    , p  v             p   çõ   

de professores e de profissionais da área de saúde que atuam no atendimento às 

p         m            ”         , 2006, p. 14  

Maria Teresa Eglér Mantoan, uma das maiores especialistas em inclusão 

escolar no país,  m            “          à        ç                          ” 

              q   “A proposta de incluir todos os alunos na escola comum tem se 

chocado com a cultura assistencialista/terapêutica da Educação Especial”         , 

2010) 

Discutir a educação inclusiva implica refletir sobre as políticas públicas 

educacionais, sobre os modelos construídos para abordarem o fenômeno educativo 

e sobre as dificuldades e obstáculos que a instituição escolar deve transpor para 

que, de fato, venha a ser uma escola para todos, pois o privilégio de grupos em 

detrimento da exclusão de outros, nas escolas, foi legitimado por políticas e práticas 

educacionais que reproduziam a ordem social vigente. Mesmo diante da 

democratização da escola e do binômio inclusão/exclusão, grupos que não estão 

dentro dos padrões de normalidade continuam segregados. (MEC/SEESP, 2008). 

Este tema é assunto no Brasil e no mundo. Segundo Stainback e Stainback 

(1999, p. 21), “       ç          v  p                   m    p á                    

todos independente de seu talento, deficiência, origem socioeconômica ou cultural 

em escolas e salas de aula provedoras, onde as necessidades desses alunos sejam 

           ”. A inclusão requer mudança de paradigmas, compreender e aceitar o 

outro em suas diferenças, abrir horizontes, desejar e realizar mudanças profundas 

nas práticas educacionais, proporcionando um ambiente que favoreça a 

aprendizagem.  

Para ajudar nossas reflexões, reportamo-nos às contribuições da teoria 

histórico-cultural de Vygotsky e da psicanálise, buscando sua articulação com a 

questão da educação inclusiva. Em relação à psicologia histórico-cultural, 

destacamos três aspectos: a importância da heterogeneidade na sala de aula, o 



17 
 

papel mediador do professor e a abordagem de Vygotsky (1997) sobre a questão da 

deficiência através da defectologia1. 

A diversidade em relação às necessidades especiais na escola é ampla. A 

atual Política Nacional de Educação Especial define algumas prioridades no que diz 

respeito ao atendimento especializado a ser oferecido na escola para quem dele 

necessitar.   Dessa forma, define como aluno portador de necessidades especiais 

 q     q   “ ...  p    p                      p óp                        m    

alunos no domínio das aprendizagens curriculares correspondentes à sua idade, 

  q             p    ó        m                           p  í     ”  P   , 

1999, p. 24). 

O nascimento da educação inclusiva é produto da evolução do conceito de 

educação especial. A história da educação especial permite observar que 

antigamente, até finais do século XVIII, não se consideravam educáveis as crianças 

q   h j                      m  “         m                     v     p      ” 

(ARRIBAS, 2004, p. 317) e, consequentemente, não previa para elas nenhum tipo 

de resposta educativa, com exceção de algumas experiências muito pontuais e 

certamente não institucionalizadas. Esta época é caracterizada pela ignorância e 

rejeição do indivíduo deficiente. 

Segundo (COLL, et al, 2004), a educação especial viveu profundas 

transformações durante o século XX. Impelidas pelos movimentos sociais que 

lutavam por mais igualdade entre os cidadãos e a superação de qualquer tipo de 

discriminação, foi incorporando-se, gradativamente, ao sistema educacional regular 

e investigou fórmulas que viessem a facilitar a integração de alunos que portassem 

alguma deficiência. Ao mesmo tempo, originou-se uma séria reflexão no campo 

educativo, levando a própria escola a assumir sua responsabilidade no que se refere 

aos problemas de aprendizagem que se manifestava nos alunos, que passaram a 

serem vistos sob um enfoque mais interativo. A expressão das novas realidades foi 

revelada por meio do conceito de necessidades educativas especiais e do destaque 

à importância de que a escola se adapte à diversidade de seus alunos.  

Considerando este panorama, pode-se dizer que somente quando os 

professores conhecem bem as possibilidades de aprendizagens dos alunos, os 

fatores que a favorecem e suas necessidades específicas é que poderão adequar as 

                                                           
1
 A defectologia é o estudo do desenvolvimento e da educação da criança anormal. 
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metodologias pedagógicas ao processo de construção pessoal de cada aluno. De 

acordo com Coll (2004, p. 294) "conhecer bem os alunos implica interação e 

comunicação intensa com eles, uma observação constante de seus processos de 

aprendizagem e uma revisão da resposta educativa que lhes é oferecida". 

A função do professor é propiciar aos alunos a construção de aprendizagens 

significativas. A maneira como é proposta as situações de ensino e aprendizagem 

são decisivas para que a aprendizagem significativa se concretize. Esta construção 

da aprendizagem significativa pressupõe que os alunos estejam com uma 

predisposição positiva para aprender, dando um novo sentido, ou seja, um sentido 

pessoal às experiências de aprendizagem, relacionado com as novas aprendizagens 

o que já sabem. Assim poderão compreender o porquê e para que. 

Gonzalez (2002, p. 241), confirma esta ideia, destacando que: 

Em todo processo educativo, a competência profissional dos professores, 
sua capacidade para planejar situações de aprendizagem, realizarem 
processos de adaptação de currículo, elaborar pontos de trabalho em 
equipe, etc., adquire uma grande relevância, que nos parece decisiva para o 
êxito ou para o fracasso da tal processo. 
 

Nesta perspectiva, não se pode desconsiderar a importância da relação 

família e escola. A vivência dos pais e esta relação variam em função da idade e da 

etapa educacional em que se encontra seu filho. 

Uma autêntica colaboração se estabelece por meio de uma permanente 

negociação. É importante considerar a enorme diversidade que há entre as famílias, 

por essa razão não deve ser imposto um único modelo de relação. 

De acordo com Vygotski (apud DAVIS, 1993), o desenvolvimento do sujeito 

humano e de sua singularidade origina-se das constantes interações com o meio 

social em que ele vive, já que as formas psicológicas mais sofisticadas emergem da 

vida social. Nessa perspectiva, o desenvolvimento das funções intelectuais 

especificamente humanas é mediado socialmente pelos signos e pelo outro. Dessa 

forma, construir conhecimentos implica uma ação partilhada, já que é por intermédio 

dos outros que as relações entre sujeito e objeto de conhecimento são 

estabelecidas. 

Aquino (1998, p. 63-64), ressalta a este respeito que: 

A heterogeneidade característica presente em qualquer grupo humano, 
passa a ser vista como fator imprescindível para as interações na sala de 
aula. os diferentes ritmos, comportamentos, experiências, trajetórias 
pessoais, contextos familiares, valores e níveis de conhecimento de cada 
criança (e do professor) imprimem ao cotidiano escolar a possibilidade de 
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troca de repertórios, de visões de mundo, confrontos, ajuda mútua e 
consequente ampliação das capacidades individuais. 
 

 A prática escolar que tiver como referência esses princípios deverá 

considerar o sujeito único, ativo e interativo no seu processo de conhecimento, uma 

vez que ele não é tido como um receptor passivo de informações do exterior. Porém, 

apesar de ser relevante, a atividade espontânea e individual da criança não é 

suficiente para a importância da intervenção do professor, visto como alguém mais 

experiente da cultura e, finalmente as trocas efetivadas entre as crianças, que 

também contribuem para o desenvolvimento individual. 

Perrenoud (2000, p.9), afirma que a "indiferença às indiferenças", acaba 

gerando a desigualdade na aprendizagem. Em cada classe, existe uma parcela 

significativa de "diferenciação selvagem" (PERRENOUD, 2000, p. 26), a qual os 

professores têm uma vaga consciência e a qual não dominam. 

Durante muito tempo a explicação para o fracasso escolar se limitava ao 

aluno ou sua família. Gradativamente passou das aptidões, dos dons a considerar o 

meio cultural, levando em conta que "os recursos que o aluno mobiliza na escola 

não são a herança cultural quanto ao meio familiar durante os estudos" 

(PERRENOUD, 2000, p. 23). 

No trabalho desenvolvido por Lima (2013) ele descreve que ao longo da 

escolaridade, as visões de mundo, dos educandos vão sendo defrontadas, 

confrontadas, afrontadas pela cultura sistematizada que faz parte do currículo 

escolar. Atualmente está explicitado nos estudos dos diversos campos do 

conhecimento pedagógico que são diversos os graus de convergência, divergência e 

oposição entre cultura que a escola representa e as culturas que definem os 

esquemas referenciais de mundo dos alunos que a frequentam. 

Porém, essa condição que vem sendo estrutural da instituição escolar, nem 

sempre preocupa seriamente os educadores e neles desperta condutas capazes de 

enfrentá-las com consciência e competência. Serbino e Grande (1995, p. 9), 

ressaltam que: 

A formação do educador na atualidade precisa considerar, com grande 
seriedade os aspectos e requisitos diversos, de naturezas diferentes, que 
vêm constituindo o universo da instituição escolar e o universo cultural da 
clientela escolar que estão frequentando. 
 

Isto não significa que seja necessário criar um programa especial para cada 

aluno, bem como que todos sejam expostos aos mesmos conteúdos, no mesmo 
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ritmo, da mesma forma, pois é possível atingir as mesmas competências por vários 

caminhos diferentes. 

Perrenoud (1995, p.29) sobre isto fala que: 

Diferenciação não é sinônimo de individualização do ensino. É evidente que 
não se pode falar em diferenciação sem gestão individualizada do processo 
de aprendizagem, mas isso não significa que os alunos vão trabalhar 
individualmente, o que acontece é que o acompanhamento e os percursos 
são individualizados. 
 

Diferenciar é estar disposto a encontrar estratégias para trabalhar com os 

alunos mais difíceis. É preciso modificar, reinventar novas possibilidades, 

experimentar, assumir o risco de errar e estar pronto a corrigir. Se a maneira habitual 

que se arruma a sala de aula não funciona com esses alunos, bem como os livros e 

materiais didáticos não são adequados a eles e quando, enfim, as atividades 

planejadas não os motivam. (ANDRE et al, 2002, p. 22). 

Diferenciar é ter consciência e aceitar que não existem receitas prontas, nem 

uma única solução: "é aceitar as incertezas, a flexibilidade, a abertura das 

pedagogias ativas que em grande parte são construídas na ação cotidiana, em um 

processo que envolve negociação, revisão constante e iniciativa de seus atores" 

(ANDRE et al, 2002, p. 22). 

A escola é para todos e todos almejamos  uma  escola de  qualidade , porém 

não tem como falar  em qualidade na educação sem inclusão, pois qualidade no 

ensino significa atender de forma eficaz todos os envolvidos no processo ensino-

aprendizagem. Compreendida desta forma, a Inclusão dos portadores de 

necessidades educativas especiais passam a ter importância fundamental no âmbito 

escolar, visto que ao receber um aluno com necessidades especiais a escola deve 

assumir a sua função e se adaptar para poder oportunizar um ambiente propício a 

essa nova demanda. Vale lembrar que é a escola que deve adaptar-se para receber 

os alunos portadores de necessidades especiais e não o contrário. A Declaração de 

Salamanca enfatizou que “as escolas têm de encontrar maneiras de educar com 

êxito todas as crianças, inclusive as que têm deficiências    v  .”  UNESCO, 1994) 

Na luta pelos direitos de inclusão na sociedade estão os negros, os índios, 

os pobres,  e  tantos  outros  que  vivem  à  margem  da  sociedade.  Com  os  

Portadores  de Necessidades  Especiais   P  ’    não  é  diferente,  sofrem  muito  

com  a  forma  como  são tratados.  Uma  grande  porcentagem  dessas  pessoas  

não  tem  acesso  a  educação,  saúde, trabalho,  locomoção e transporte, a cultura 
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e ao lazer. 

Segundo Córdova (2003, p.163) 

Viver numa sociedade humana é viver imerso num magma de significações 
imaginárias sociais que dão sentido e orientação a nossas vidas enquanto 
sociedade e diante das quais cada um de nós tem que encontrar sentido 
para sua vida pessoal, construir sua identidade pessoal, constituir-se como 
sujeito. E é nesse processo que a educação desempenha uma função 
fundamental. 

 

Incluir os portadores de necessidades educativas especiais consiste em um 

grande desafio da educação e tem sido abordada e discutida mundialmente o que 

acarretou mudanças em vários setores da sociedade. A inclusão não se limita 

apenas a população de pessoas com alguma deficiência, mas a todas as pessoas 

na medida que visa construir uma sociedade mais justa que valorize a diversidade 

das manifestações humana. 

2.1 Avanços da Educação Inclusiva no Brasil  

Analisando o período histórico da educação inclusiva no Brasil, nos séculos 

XVII e XVIII, é possível notar que se evidenciam teorias e práticas sociais de 

discriminação, promovendo infinitas situações de exclusão. Essa época foi 

caracterizada pela ignorância e rejeição do indivíduo deficiente: a família, a escola e 

a sociedade em geral condenavam esse público de uma forma extremamente 

preconceituosa, de modo a excluí-los do estado social. Os deficientes mentais eram 

internados em orfanatos, manicômios, prisões dentre outros tipos de instituições que 

        v m   m              m   , “[...]                   p         m 

deficiência mental, física e sensorial eram apresentadas como aleijadas, mal 

        í   ,  éb   ,     m            m    ”  B     , 2001, p.25 .  

Entretanto, no decorrer da história da humanidade, observa-se que as 

     pçõ     b                       m  v        “      m         ç  , v       

culturais, concepção de homem e transformações sociais que ocorreram nos 

           m m      h   ó     ”  B     , 2001, p.25 .  

Em meados do século XIX encontra-se a fase de institucionalização 

especializada: aqueles indivíduos que apresentavam deficiência eram segregados 

               , p  p            m  “     ç  ”                 , “p         ”   

deficiente da sociedade, sem que esta tivesse que suportar o seu contato. A partir 
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do século XX, gradativamente, alguns cidadãos começam a valorizar o público 

deficiente e emerge a nível mundial através de movimentos sociais de luta contra a 

discriminação em defesa de uma sociedade inclusiva. Nesse período histórico 

corroboram as críticas sobre as práticas de ensino da época, conduzindo também 

questionamentos dos modelos análogos do ensino aprendizagem, gerando exclusão 

no cenário  educacional. 

Conforme esclarece JANNUZZI ( 2004, p. 34): 

A partir de 1930, a sociedade civil começa a organizar-se em associações 
de pessoas preocupadas com o problema da deficiência: a esfera 
governamental prossegue a desencadear algumas ações visando à 
peculiaridade desse alunado, criando escolas junto a hospitais e ao ensino 
regular, outras entidades filantrópicas especializadas continuam sendo 
fundadas, há surgimento de formas diferenciadas de atendimento em 
clínicas, institutos Psicopedagógicos e outros de reabilitação.  

 

Nesse contexto, ao final do século XX, movimentos sociais, políticos e 

educacionais, estudiosos, associações e conferências propõem aprofundar as 

discussões, problematizando os aspectos acerca do público, resultando em 

reflexões diante das práticas educacionais. A Declaração de Salamanca (1994, p. 6) 

caracteriza a inserção dos indivíduos que possuem NEE com uma política de justiça 

social, conforme explicita: 

[...] as escolas se devem ajustar a todas as crianças, independentemente 
das suas condições físicas, sociais, linguísticas ou outras. Neste conceito, 
terão de incluir-se crianças com deficiência ou sobredotados, crianças da 
rua ou crianças que trabalham, crianças de populações remotas ou 
nômades, crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças 
de áreas ou grupos desfavorecidos ou marginais. 

 

Todavia, é percebido que ao final do século XX até os dias atuais os 

avanços sociais, pedagógicos e tecnológicos, por uma sociedade inclusiva no Brasil, 

vêm sendo mais valorizada, contando com salas de recursos, atendimentos 

diferenciados, métodos tecnológicos como computadores  adaptados, sintetizadores 

de fala, programas e aplicativos, dentre outros diversos modelos tecnológicos e 

inclusão social de um público que sofreu arduamente com discriminações e 

preconceitos e hoje busca a garantia dos seus direitos perante a sociedade, 

promovendo o desenvolvimento social, sem se esquecer de suas potencialidades e 

peculiaridades. A esse respeito GOFFREDO (1999, p. 31) acrescenta: 

Frente a esse novo paradigma educativo, a escola deve ser definida como 
uma instituição social que tem por obrigação atender todas as crianças, sem 
exceção. A escola deve ser aberta, pluralista, democrática e de qualidade. 
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Portanto, deve manter as suas portas abertas às pessoas com 
necessidades educativas especiais. 

 

Portanto, a escola tem a função de receber e ensinar todas as crianças, 

jovens e adultos independente de suas condições físicas, intelectuais ou sociais, 

adaptando-os ao processo ensino-aprendizagem, bem como a estrutura física da 

escola adaptada às necessidades do seu alunado. 

2.2 O que diz a Legislação Brasileira sobre a Educação Inclusiva 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9.394/96) estabelece o direito 

de todos a educação, sendo o dever do Estado e da família promove-la, conforme 

enfatiza o Art. 2º sobre os princípios da educação nacional:  

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 

Entretanto, o referido artigo rege a educação de todos, sem exceção e com 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Os principais 

documentos legais, relacionados aos direitos das pessoas com NEE, tais como a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 e a Declaração de Salamanca 

(1994) abordam algumas particularidades referentes à inclusão social e escolar 

desse público. Segundo determina a LDB 9.394/96: 

 

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. 
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola 
regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 
§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos 
alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino 
regular.  
§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem 
início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil.  
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
necessidades especiais: 
I -currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos, para atender às suas necessidades; 
II -terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de  
suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa 
escolar para os superdotados; 
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III -professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 
para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; 
IV -educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na 
vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não 
revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante 
articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 
apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 
psicomotora; 
V -acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 
disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. 
Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão 
critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, 
especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para fins de 
apoio técnico e financeiro pelo Poder Público. Parágrafo único. O Poder 
Público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do atendimento 
aos educandos com necessidades especiais na própria rede pública regular 
de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste 
artigo. 
 

Acordado à lei supracitada, a educação especial é uma modalidade de 

educação escolar oferecida na rede regular de ensino, explicitando em seus 

parágrafos uma verdadeira edificação inclusiva. A Declaração de Salamanca 

manifesta de modo explícito que a rede de ensino regular deverá disponibilizar os 

recursos necessários ao atendimento dos  alunos com NEE: 

Devem ser disponibilizados recursos para garantir a formação dos  
professores de ensino regular que atendem alunos com necessidades 
especiais, para apoiar centros de recursos e para os professores de  
educação especial ou de apoio. Também é necessário assegurar as ajudas 
técnicas indispensáveis para garantir o sucesso de um sistema de 
educação integrada, cujas estratégias devem, portanto, estar ligadas ao 
desenvolvimento dos serviços de apoio a nível central e intermédio. 
(UNESCO, 1994, p. 42) 

 

E acrescenta as formas eficazes de desenvolvimento da verdadeira 

educação inclusiva: 

O desenvolvimento das escolas inclusivas, enquanto meio mais eficaz de 
atingir a educação para todos, deve ser reconhecido como uma política-
chave dos governos e ocupar um lugar de destaque na agenda do 
desenvolvimento das nações. É unicamente desta forma que se poderão 
obter os recursos necessários, pois as mudanças de política e as 
prioridades não podem ser efetivas a não ser que se disponibilizem esses 
mesmos recursos. É preciso um compromisso político, tanto a nível nacional 
como comunitário, para obter os recursos adicionais e para reorientar os já 
existentes. Embora as comunidades tenham de representar um papel - 
chave no desenvolvimento das escolas inclusivas é igualmente essencial o 
suporte e encorajamento dos governos para se conseguirem soluções 
eficazes e realistas. (UNESCO, 1994, p. 41). 

 

Diante disso, fica evidente o compromisso político e encorajamento do 

governo e políticas públicas perante as pessoas com NEE, de forma a garantir a 
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efetivação da inclusão social através de recursos e atendimento de qualidade nesse 

cenário educacional. Dentre os documentos legalmente apresentados evidencia-se o 

Plano Nacional de Educação que estabelece objetivos e metas em prol das pessoas 

com NEE. Entretanto, patenteia-se em análise dos dispositivos legais 

supramencionados a constatação de que a inclusão é uma proposta de intervenção 

escorada pela legislação em vigor, que deve ser cumprida pela sociedade. 

2.3 Conceitos de Inclusão e seu envolvimento 

Para SASSAKI (1997, p. 41) inclusão é: 

Um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir em seus 
sistemas sociais gerais pessoas com necessidades especiais e, 
simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na 
sociedade. (...) Incluir é trocar, entender, respeitar, valorizar, lutar contra 
exclusão, transpor barreiras que a sociedade criou para as pessoas. É 
oferecer o desenvolvimento da autonomia, por meio da colaboração de 
pensamentos e formulação de juízo de valor, de modo a poder decidir, por 
si mesmo, como agir nas diferentes circunstâncias da vida. 

 

Para o autor FERREIRA (2005, p. 44) a inclusão envolve: 

[...] uma filosofia que valoriza diversidade de força, habilidades e 
necessidades [do ser humano] como natural e desejável, trazendo para 
cada comunidade a oportunidade de responder de forma que conduza à 
aprendizagem e do crescimento da comunidade como um todo, e dando a 
cada membro desta comunidade um papel de valor. 

 

Percebe-se que a concretização da escola verdadeiramente inclusiva 

trabalha baseando-se na defesa de princípios e valores éticos, na projeção dos 

ideais de cidadania e justiça, igualada a uma proposta que visa à promoção de 

práticas pedagógicas contemplando o aluno, individualmente, em sua maneira 

peculiar durante o processo de aprendizagem e abraçando, com compromisso e 

empenho, a comunidade escolar. 

2.4 A perspectiva da Escola como um Espaço Democrático 

Por muitos e muitos anos as pessoas com algum tipo de “  ficiência” 

viviam totalmente a margem da sociedade não sendo aceitas nem mesmo no seio 

familiar, viviam escondidas, trancadas dentro de casa como seres irracionais. 

A partir do Século XIX, passou-se a estudar novas maneiras de atender o 

portador de necessidade especial. No entanto, criaram-se abrigos e instituições 



26 
 

formadas a base de assistencialismo e paternalismo, nas quais muitas 

desenvolveram um regime residencial, no qual, o portador de deficiência era 

afastado da família e da sociedade. 

Veja o que Mantoan  diz: 

A inclusão escolar envolve, basicamente, uma mudança de atitude face ao 
Outro: que não é mais um, um indivíduo qualquer, com o qual topamos 
simplesmente na nossa existência e com o qual convivemos um certo 
tempo, maior ou menor, de nossas vidas. O Outro é alguém que é essencial 
para a nossa constituição como pessoa e dessa Alteridade é que 
subsistimos, e é dela que emana a Justiça, a garantia da vida 
compartilhada. (Mantoan, 2004, p.81). 

 

A inclusão escolar busca um novo modelo e, neste momento, é 

imprescindível que os cursos de licenciatura estejam atentos a essa nova etapa. 

Este novo olhar para a educação exige professores que possam agir como agentes 

de transformação para a construção de um sistema educacional inclusivo. De acordo 

com Martins (2006), nas últimas décadas, o sistema educacional vem sendo 

desafiado a conseguir uma forma equilibrada que resulte numa resposta educativa 

comum e diversificada, que seja capaz de proporcionar uma cultura comum a todos 

os educandos, respeitando as especificidades e as necessidades individuais, 

reconhecendo,  ainda, que a diversidade é um dos fatores mais importantes para 

conseguir um ensino de qualidade, embora a problemática seja bem maior. 

Para Sassaki, (1997), a sociedade e as pessoas com necessidades 

especiais precisam em conjunto buscar adaptação, equiparação de oportunidades, 

gerando a verdadeira inclusão.  

Em conformidade com Prieto (2006), quando diz que as ações devem ser 

assumidas pela sociedade em geral e pelo poder público, pois oferecer uma 

educação de qualidade implica na união de diversos setores em várias instâncias, 

propiciando transformações na busca da melhoria da qualidade de vida desta 

população. Fazer parte de um processo inclusivo exige quebra de paradigmas, 

respeito às diferenças, um olhar mais atento às especificidades e suas implicações e 

o professor nesta situação é um mediador por excelência. 

O processo educativo inclusivo traz sérias implicações para os docentes e 
para as escolas, que devem centrar-se na busca de rever concepções, 
estratégias de ensino, de orientação e de apoio para todos os alunos, a fim 
de que possam ter suas necessidades reconhecidas e atendidas, 
desenvolvendo ao máximo as suas potencialidades.  Martins (2006, p.20). 
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Ações coletivas e o trabalho em rede envolvendo toda a comunidade em que 

a escola está inserida irão contribuir para que ocorra a verdadeira educação 

inclusiva. 

Não há dúvida de que podemos pensar na escola como instituição que pode 
contribuir para a transformação social. Mas, uma coisa é falar  de 
p                m        é       “ m     ”,         q     q            
poderia ser, outra coisa bem diferente é considerar que a escola que aí está 
já esteja cumprido esta função. Infelizmente essa  escola é sim reprodutora 
de certa ideologia dominante é sim negadora  dos valores dominados e 
mera chanceladora da injustiça social, na medida em que recoloca as 
pessoas nos lugares reservados pelas  relações que se dão no âmbito da 
estrutura econômica (PARO, 2001, p.10). 

 

Para Mantoan (2006), a proposta de incluir todos os alunos em uma única 

modalidade educacional de ensino regular, tem se chocado com o conservadorismo 

de nossas escolas. Problemas conceituais, falta de conhecimento da legislação, 

induzem ao erro e ao preconceito, reduzindo, unicamente, a inserção de alunos com 

algum tipo de necessidade especial. 

Nesse mesmo sentido, Mantoan (2003) ressalta que a escola precisa mudar, 

deixar suas práticas excludentes e reconhecer, finalmente, que as pessoas não são 

categorizáveis, sem discriminações, sem ensino à parte para os mais e para os 

menos privilegiados.  

A Educação Inclusiva se caracteriza como uma política de justiça social que 

alcança alunos com necessidades educacionais especiais, tomando-se aqui o 

conceito mais amplo, que é o da Declaração de Salamanca (1994, p. 17-18). 

A Declaração de Salamanca orienta que as escolas se ajustem às 

                               . “             v m     h                 ç  , 

independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, 

     í                ”         , 1994 . 

O princípio fundamental desta Linha de Ação é de que as escolas 
devem acolher todas as crianças, independentemente de suas condições 
físicas, intelectuais, sociais, emocionais,  linguísticas  ou  outras.  Devem  
acolher  crianças  com  deficiência  e crianças bem dotadas, crianças que 
vivem nas ruas e que trabalham, crianças de populações distantes ou 
nômades, crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças 
de outros grupos ou zonas desfavorecidas ou marginalizadas. (UNESCO, 
1994). 
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2.5 A Educação Inclusiva promove a integração 

Conceitua-se educação inclusiva através da interação, socialização e a 

própria construção do conhecimento. O cenário educacional deverá propiciar tais 

momentos, conforme explicita MITLER (2003, p. 25): 

No campo da educação, a inclusão envolve um processo de reforma e de 
reestruturação das escolas como um todo, com o objetivo de assegurar que 
todos os alunos possam ter acesso a todas as gamas de oportunidades 
educacionais e sociais oferecidas pela escola. 

 

A inclusão é um processo dinâmico e gradual, se resume em 

“   p   ç  /             ,    p     à         ç  ,   m       , v     z ç       

       ç  , m  h    p         , p  q          x v ”      H Z, 2005, p. 17 .   

educador é o mediador e responsável pela construção do conhecimento, interação e 

socialização do aluno com NEE, sendo a inclusão considerada uma tentativa de 

reedificar esse público, analisando desde os casos mais complexos aos mais 

singelos, pois uma educação de qualidade é direito de todos. De acordo com a 

autora supracitada, para concretizar os desafios e objetivos da rede educacional, 

esta se deve direcionar e centrar-se nos quatro pilares básicos da educação 

“ p            h    ,  p           z  ,  p         v v   j         p            ” 

(SANCHEZ, 2005, p. 10). 

Na  integração,  os  alunos  passam  por  uma  seleção  preliminar  para  

serem inseridos nessas classes onde os mesmos ficavam obrigados a se adaptar 

buscando aproximar-se dos padrões de normalidade e por conta própria buscar 

superar as barreiras que a escola lhes estabelecia. Não há, nesse modelo, uma 

mudança da escola como um todo, são os alunos que precisam mudar para se 

adaptarem às suas exigências. 

2.6 Os movimentos mundiais pela Educação Inclusiva 

Em 1990, na cidade de Jontiem na Tailândia, aconteceu o “          de 

Educação para Todos”, que tinha como propósito à “erradicação do analfabetismo 

e a universalização do ensino fundamental como objetivo e compromisso oficiais do 

poder público, perante a comunidade internacion  ”. (EFA, 2000, p.2). Com este 

Congresso nascia um movimento mundial de inclusão. 
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Já no ano de 1994, com a presença de noventa e dois representantes 

governamentais e vinte e cinco organizações internacionais realizou-se na cidade 

de Barcelona, Espanha, a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas 

Especiais: acesso e qualidade. As conclusões  foram  registradas  na  Declaração  

de  Salamanca  e  definiram  na  área  das necessidades educativas especiais. 

Novas concepções de necessidades educacionais especiais e a s 
diretrizes para a ação a nível nacional: política e organização, fatores 
escolares, recrutamento e treino do pessoal docente, serviços externos de 
apoio, áreas prioritárias, perspectivas comunitárias, recursos necessários, e 
as diretrizes de ação a nível regional e internacional. (UNESCO, 1994, p. 
15). 
 
 

Desse compromisso, foi natural que profissionais se mobilizassem a fim de 

promover o objetivo da Educação para todos, examinando as mudanças 

fundamentais de política necessárias para desenvolver a abordagem da Educação 

Inclusiva, nomeadamente, capacitando as escolas para atender todas as crianças, 

sobretudo as que têm necessidades educativas especiais. (UNESCO, 1994, p. 5). 

A Educação Inclusiva se caracteriza como uma política de justiça social que 

alcança alunos com necessidades educativas especiais, tomando-se aqui o 

conceito mais amplo, que é o da Declaração de Salamanca (1994, p. 17-18). 

A partir dessa Declaração cresce o movimento a favor da inclusão. Uma 

prática inovadora que busca a qualidade de ensino para todos os alunos, exige que 

a escola se modernize e que os professores busquem aperfeiçoamento das suas 

práticas pedagógicas. 

Os professores precisam de oportunidades para refletir sobre as propostas 
de mudança que mexem com seus valores e com suas convicções, assim 
como aquelas que afetam sua prática profissional cotidiana. Os professores 
já estiveram sujeitos a uma avalanche de mudanças, nas quais suas visões 
não foram seriamente consideradas. É importante que a inclusão não seja 
vista apenas como uma outra inovação (MITTLER, 2003, p.184). 

 

Embora possa parecer estranho ser dado a esses alunos essas 

possibilidades, e não permitido aos demais, é uma forma de garantir a integração 

escolar e social do aluno com necessidades educativas especiais, principalmente 

no meio universitário. Essas alternativas não deveriam ser limitadas somente aos 

alunos com necessidades educativas especiais para que a inclusão fosse de fato 

mais ampla deveria permitir  que  todos  os  alunos  tivessem a  mesma  

oportunidade  o  que  só  iria  favorecer  a igualdade de direitos. Teríamos assim, 
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um ensino muito mais voltado para o sucesso, para a construção da cidadania do 

que para a competição que tem marcado a sociedade da exclusão. 

A indiferença às diferenças esta acabando, passando da moda. Nada mais 
desfocado da realidade atual do que ignorá-las. Nada mais regressivo do 
que discriminá-las e isolá-las em categorias genéricas, típicas da 
necessidade moderna de agrupar os iguais, de organizar pela abstração de 
uma característica qualquer, inventada, e atribuída de fora. (MANTOAN, 
2006, p.22). 

2.7 É possível sonhar em meio às dificuldades? 

No livro “                 b  b      ”, a autora Patrícia Engel Secco conta a 

história de uma menina chamada Marcela, que estuda balé e que se apresentará 

pela primeira vez. Marcela é uma menina especial: nasceu cega, e enxerga com o 

coração as belezas do mundo.  

Marcela nasceu cega. Nunca viu o pôr-do-sol ou as cores de um jardim 
florido... Mas conhece o sorriso de seus pais e o abraço de seus amigos, 
pois Marcela é muito querida e amada. Como toda criança, Marcela gosta 
de brincadeiras, de boneca, de bicicleta, de parquinho, de música, de 
piscina e muito mais. E, também como toda e qualquer criança, precisou de 
ajuda para ganhar confiança, para aprender coisas novas. Graças a todo 
esse amor, a cada dia que passa, desenvolve novas habilidades. E Marcela 
tem muitas, como a de enxergar a felicidade com o coração! (Secco, 2005, 
p. 16) 

 

É muito interessante  refletir sobre a história e a personagem protagonista e 

até mesmo questionar se Marcela era uma criança feliz? Ela tinha sonhos, desejos e 

via o mundo do seu modo. O convívio com outras crianças favoreceu nela o anseio 

de ser aquilo que ela desejava: dançar balé.  

2.8 Convivendo com as diferenças 

Para SEMPRINI (1999, 11): 

A diferença não é simplesmente, ou unicamente, um conceito filosófico, 
uma forma semântica. A diferença é antes de tudo uma realidade concreta, 
um processo humano e social, que os homens empregam em suas práticas 
cotidianas e encontra-se inserida no processo histórico. 

 

Ao aceitar uma turma, passamos a nos organizar como um grupo que 

apresenta diferenças na aparência e no comportamento, e que embora forme 

uma classe, na realidade não formam uma unidade, as diferenças são evidentes, 

mesmo que não sejam levadas em consideração.  
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As variáveis e particularidades existentes numa classe faz de cada aluno 

uma pessoa singular. Cada um com uma história de vida própria, com traços 

culturais próprios, com realidades de vida familiar, social e econômica bastante 

diversificada. Isto torna cada aluno um sujeito de aprendizagem único, que 

necessita ser conhecido e acolhido para obter sucesso no processo de ensino 

aprendizagem. 

Cada aluno tem um conhecimento de realidade, que foi edificado em sua 

historia de vida e não pode ser ignorado no processo de educar. Cada um tem 

necessidades educativas específicas e o professor tem que responder 

pedagogicamente, caso queira cumprir com seu papel. 

Independentemente das condições e diversidades dos alunos, todos os 

sistemas escolares podem e devem criar condições para o atendimento da imensa 

maioria dos educandos com necessidades especiais. (SOARES, 2002). 

Todo e qualquer aluno pode apresentar necessidades educativas especiais, 

ocasional ou definitivo. Precisamos ponderar toda essa diversidade que abrange 

nosso ambiente educacional. É preciso pôr em foco não o aluno em si, mas as 

respostas que a escola pode oferecer a cada um para que ocorra a aprendizagem 

desejada. 

A explicação dada para o fracasso escolar passa a ser exposto por diversas 

denominações e causas, tais como: distúrbios, disfunções, problemas, dificuldades, 

carência, desnutrição, família desestruturada, entre outras, desconsiderando 

totalmente as situações escolares contextuais. 

Semprini (1999) destaca que a diversidade está presente em nossa vida a 

partir do nosso nascimento.  “    ferença é antes de tudo uma realidade concreta, 

um processo humano e social, que os homens empregam em suas práticas 

cotidianas e encontra-se inserida no processo histór   ”. Temos a nossa frente um 

mundo a ser descoberto e construído, assim, vamos crescendo e convivendo com o 

novo até o dia em que nos deparamos com as rupturas impostas pelo preconceito. 

Ficamos então com uma grande vontade de banir tudo o que é diferente de nosso 

meio, o que nos incomoda. Tentamos adiar o encontro com a diversidade, tentamos 

criar uma zona de conforto para nos restringirmos a ela. Embora ninguém seja igual 

ao outro, criamos “P   õ   de Norm       ” e passamos a acreditar que o que foge 

desses padrões não presta ou tem valor inferior, e assim, esse contato causa-nos 

desconforto, e nos remove do nosso comodismo. 
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Transportando essa diversidade para a educação, nos deparamos com 

dificuldades para lidarmos com um número incontável de formas de agir, de pensar, 

de aprender. E muitas vezes é bem mais cômodo querer que todos os alunos 

aprendam ao mesmo tempo, da mesma maneira, que tenham as mesmas 

habilidades e os mesmos interesses. 

Ao sensibilizarmos os professores para a identificação das diversidades 
sociais, culturais, emocionais e físicas, sejam elas de caráter individual ou 
coletivo, estamos contribuindo  para  o  seu  comprometimento  com  a  
aprendizagem  e  o desenvolvimento de seus alunos, evitando, assim, que 
essas diferenças se tornem causa de evasão e de exclusão escolar. 
(SOARES, 2002, p. 191). 

 

Para que seja  repensado  os  valores,  e  os  problemas  que  envolvem  a 

educação na perspectiva da diversidade e buscar encontrar caminhos na busca de 

soluções, é necessário  que  aconteça  muitas  discussões  com  toda  comunidade  

escolar,  para  que  tais valores e posicionamentos sejam repensados e soluções 

encontradas. As mudanças devem acontecer também com a flexibilização 

institucional. É necessário que ocorram mudanças curriculares, pedagógicas, 

metodológicas e da estrutura física da escola. 

A LDB no. 9.394/96, indica no capí     V,    . 59 “       emas de ensino 

assegurarão aos educandos com necessidades especiais: I – currículos, métodos, 

técnicas, recursos educativos e organização específica, para atender suas 

necessidad  ”.  

As  adaptações  e  mudanças  que  estão  previstas  na  lei  são  agentes 

facilitadores no processo ensino-aprendizagem dentro da diversidade, mas outros 

elementos: pais, professores, direção, coordenação, e os sistemas educacionais são 

essenciais para o apoio ao desenvolvimento dos alunos. Os dispositivos legais por si 

só não definem o Projeto Educacional, mas como ela é operacionalizada, dentro da 

realidade de cada comunidade escolar.  

            m  mb         1999, p.92 , “   b  h     m     v             é, 

p       ,                   ç       mp        x   í           v          ”. P    

contrário, esse trabalho envolve o favorecimento do diálogo. 

A escola que se define como diversa e inclusiva, em especial, de pessoas 

com deficiência, é aquela que abraça a diferenças, procura favorecer condições de 

aprendizagens a todos, não importando sexo, cor, nível social e econômico, grau de 

aprendizagens e, sobretudo, deficiências, seja ela de que ordem for. 
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Uma escola que respeita a diversidade como chave para um processo de 

inclusão plena e concreta, como indica Henriques:  

Escola inclusiva é aquela que garante a qualidade de ensino a cada um de 
seus alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade e respondendo a 
cada um de acordo com suas potencialidades e necessidades. Uma escola 
somente poderá ser considerada inclusiva quando estiver organizada, para 
favorecer a cada aluno, independentemente de etnia, sexo, idade, 
deficiência, condição social ou qualquer outra situação. Um ensino 
significativo é aquele que garante o acesso ao conjunto sistematizado de 
conhecimentos como recursos a serem mobilizados. (HENRIQUES, 2012, p. 
09). 

 

Leis e ações devem andar paralelamente e é preciso criar programas de 

apoio ao corpo docente e discente.  Gerar relações de confiança entre os 

educadores, educandos e pais para juntos envolverem a sociedade na busca de um 

mundo mais igualitário. 

2.9 Da Inclusão negativa à Inclusão afirmativa 

É preciso pensar se o ato de apenas colocar todas as crianças na mesma 

escola é satisfatório para promover a inclusão. Somente a aglomeração no mesmo 

ambiente escolar não é suficiente para consolidar o processo da educação inclusiva. 

Antes de tudo se faz necessário à inclusão do ser humano de forma global e 

irrestrita na sociedade. Não imputando a ele arbitrariamente a sua permanência em 

espaços com barreiras físicas e sensoriais que lhe impeçam a locomoção. É preciso 

que a infra- estrutura dos ambientes seja coerente com os princípios da inclusão.  

É preciso que as escolas se tornem espaços vivos de acolhimento e de 

formação para todos os alunos e de como transformá-las em ambientes 

educacionais verdadeiramente inclusivos. (MANTOAN, 2003, p.55). Além da 

preparação do espaço escolar a preparação do corpo docente de forma a dar-lhes 

esclarecimentos e formação que contemplem suas dificuldades para que não se 

sintam impotentes e/ou insuficientes é fator primordial na transição desse processo. 

É preciso uma formação  inicial e contínua e de qualidade. Faz-se necessário uma 

formação que crie um movimento de desconstrução do modelo educacional 

excludente e por consequência na construção de novos paradigmas que desafiem 

a recriação do sentido de educar. 

Para fazer a inclusão acontecer não existe uma receita pronta, mas existem 

aspectos que devem ser considerados e discutidos: é preciso uma política pública 
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com maior clareza no referencial conceitual quanto às necessidades educativas 

especiais; maior clareza nas metas estabelecidas, observando prioridades como a 

adaptação curricular e com avaliação constante de todo processo. 

A inclusão é indiscutível, mas tenho receio quanto ao modelo que vêm 

ocorrendo sem preparação adequada dos espaços físicos e do corpo docente para 

que não ocorra uma “    u   ” apenas de aglomeração de alunos no mesmo espaço 

e que os portadores de necessidades educativas especiais fiquem exclusos dentro 

de uma pseu   “    usão”. (Siqueira, Nantes; 2015) 

É um tema polêmico e que muitos ainda preferem não discutir sobre as 

consequências de uma inclusão escolar mal elaborada.  
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3 METODOLOGIA 

Para a construção do presente estudos, foram utilizados dois métodos de 

pesquisa. O primeiro método utilizado foi a pesquisa bibliográfica através de livros, 

revistas e artigos inerentes ao tema, com os quais foi possível organizar o 

referencial teórico. 

A pesquisa bibliográfica permitiu demonstrar o ponto de vista de vários 

autores a respeito do tema e como consequência obter uma maior compreensão a 

respeito do assunto estudado. Por meio desta modalidade de pesquisa também foi 

possível analisar as práticas inclusivas que ainda podem ser adotadas pela Escola 

Municipal Vida Nova II no processo de inclusão de alunos com necessidades 

especiais.  

Os autores que mais contribuíram para a formação do referencial teórico 

foram Maria Teresa Eglér Mantoan, uma das maiores especialistas em inclusão 

escolar no país, Romeu Kazumi Sassaki,  consultor e autor de livros sobre inclusão 

social, e também o psicólogo bielo-russo Lev Vygotsky (1896-1934) o qual defende 

que o homem se constitui na interação com o meio em que está inserido.  

Além disso, a Declaração de Salamanca trouxe novas perspectivas ao 

presente estudo e engrandeceu a visão sobre a Educação Especial. Esta 

declaração, considerada mundialmente um dos mais importantes documentos que 

visam à inclusão social, reafirmou o direito de todas as pessoas à Educação, e 

definiu ações a serem adotadas pelos governos para promover a inclusão de 

crianças, jovens e adultos com necessidades especiais dentro do sistema comum de 

ensino. 

Os demais dados desta pesquisa foram coletados por meio de entrevistas 

estruturadas em questionário misto, ou seja, contendo questões abertas e questões 

com respostas definidas em meio a alternativas previamente estabelecidas. O 

questionário foi composto ao todo por 04 (quatro) questões, sendo 01 (uma) fechada 

e 03 (três) abertas, que enfatizavam questões relativas a educação inclusiva, 

estrutura escolar, percepção dos entrevistados quanto a existência de preconceito, 

etc.  

Este tipo de abordagem possibilitou conhecer as experiências humanas e 

compreender os sentimentos das pessoas envolvidas neste processo. A importância 

deste tipo de pesquisa está exatamente nesse olhar que se volta para as 
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experiências, mostrando os desafios diários enfrentados tanto pelos profissionais 

quanto pelos alunos, destacando os conhecimentos adquiridos durante anos de 

trabalho. 

Além da análise bibliográfica e das entrevistas, esta pesquisa também 

procurou analisar o ambiente escolar, o clima organizacional e o comportamento dos 

educadores e alunos, averiguando as condições físicas do edifício, a distribuição dos 

móveis e se existe ou não a garantia de acesso para portadores de deficiência física. 

Para ilustrar esta análise foram anexadas algumas fotografias do ambiente escolar. 

3.1 Caracterização da Instituição pesquisada: Escola Municipal Vida Nova II 

Este trabalho foi realizado através de uma pesquisa de campo na Escola 

Municipal Vida Nova II, extensão da Escola Municipal Elza Koller Heller, que situa-se 

no Projeto de Assentamento São Jose da União Travessão 03 Lote 221, 

aproximadamente a 130 km de Peixoto de Azevedo - Mato Grosso. A Escola 

Municipal Vida Nova II está localizada no assentamento Vida Nova II do Distrito 

União do Norte, município de Peixoto de Azevedo, estado de Mato Grosso. 

 

Figura 1: Escola Municipal Vida Nova II  

Fonte: AGUERO, Angela Cristina. Pesquisa de Campo. Guarantã do Norte. 2017 
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Atualmente, a escola atende em média 106 (cento e seis) alunos distribuídos 

em 4 (quatro) turmas, atendidas em período integral toda terça, quarta e quinta-feira. 

A escola oferece a Educação Infantil, do 1º ao 9 ano. 

Quanto à estrutura física, a escola possui cinco salas de aula climatizadas, 

uma sala para a direção, secretaria e professores, uma sala de vídeo, uma cozinha, 

um pátio, dois banheiros, com sanitários para melhor atender as crianças e os 

adolescentes. Tudo adequado para uma melhor qualidade de ensino. 

A escola, por sua localização geográfica, recebe a função de agregar os 

alunos da região onde a mesma esta localizada. Em sua maioria são filhos de 

pequenos produtores rurais vindos das mais diversas regiões do Brasil ou de outras 

localidades do estado em busca de um sonho de possuir um pequeno pedaço de 

terra e com expectativa de melhora de vida.  

A maioria tem como fonte de renda a pecuária com a venda do leite e seus 

derivados, com uma renda familiar que varia de um a dois salários mínimos. Porém, 

há casos de famílias que sobrevivem com menos de um salário. Há, ainda, casos de 

famílias que vivem apenas com o dinheiro que recebe do bolsa família. 

A escola é vista pela comunidade como a principal fonte de conhecimento 

para seus filhos rumo a um futuro melhor. Na visão dos pais, a escola é boa e tem 

um papel importante na vida dos filhos, onde eles aprendem a ler, já que a grande 

maioria dos pais teve pouco acesso à escola e o que mais lêem é a Bíblia Sagrada. 

Por isso, incentivam os filhos a ler, por saberem que o desenvolvimento da leitura 

traz conhecimento.     

A Filosofia da Escola Municipal Vida Nova II visa ser o alicerce na 

construção do conhecimento, fazendo com que seus alunos se tornem pessoas 

críticas, e acima de tudo pessoas capazes de refletirem sobre suas ações, e a partir 

dessa reflexão transformar seus conhecimentos cotidianos em conhecimentos 

científicos. 

3.2 População e Amostra 

A população entrevistada foi composta por 5 professores do Ensino 

Fundamental que atuam nesta escola, do 1º ao 9 ano, sendo todos do sexo 

feminino, com idades entre 25 e 59 anos, 01 (uma) com formação em Pedagogia e 

Pós Graduação em Gestão Escolar, 01 (uma) cursando Letras/Espanhol e 03 (três) 
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cursando Pedagogia. Ressalta-se que, antes de iniciar cada entrevista, foi exposto 

ao entrevistado o propósito e a importância da presente pesquisa, além do valor da 

sua colaboração. Os professores responderam de forma individual, sem a 

interferência da pesquisadora. Também não foi necessário que se identificassem. 

Alguns professores que responderam ao questionário proposto não 

necessariamente tinham alunos com deficiência em suas turmas. Diante disso, 

responderam às afirmações com base no que consideram como correto e ideal nas 

suas situações de trabalho. 

 
DADOS DOS 

ENTREVISTADOS 
Gênero Idade Formação 

Participante 1 Feminino 26 Cursando Letras/Espanhol 

Participante 2 Feminino 49 
Pedagogia e Pós graduação em 

Gestão Escolar 

Participante 3 Feminino 55 Cursando Pedagogia 

Participante 4 Feminino 55 Cursando Pedagogia 

Participante 5 Feminino 59 Cursando Pedagogia 

Tabela 1: Perfil dos professoras interlocutores da pesquisa  

Fonte: AGUERO, Angela Cristina. Pesquisa de Campo. Guarantã do Norte. 2017 

3.3 Caracterização dos Instrumentos de Pesquisa 

A coleta de dados da  pesquisa de campo foi realizada através de 

questionários  com o objetivo de conhecer a proposta de política inclusiva da escola. 

O questionário apresentou questões abertas e uma fechada visando estabelecer o 

perfil do docente bem como conhecer suas concepção de ensino-aprendizagem 

sobre o assunto da inclusão. 

Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de 

determinada realidade a pesquisa teve uma abordagem qualitativa, pela análise dos 

dados da pesquisa de campo que  buscou opiniões e informações referentes ao 

objetivo da pesquisa. 
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A intenção é conhecer a concepção do professor e as dificuldades das 

diversidades quanto a educação inclusiva em seu âmbito escolar.  

3.4 Procedimentos de coleta e análise de dados 

Para a presente investigação foram selecionados os professores da escola 

municipal Vida Nova II que são salas anexas da escola Elza Koller Heller. Para o 

desenvolvimento da pesquisa foram realizadas questionários com 5 (cinco) 

professores que ministram aulas em diferentes campos do conhecimento, as quais 

serão identificadas como P1, P2 ,P3 P4 e P5.  

O contato com a equipe foi iniciado no mês de Outubro de 2017, quando 

entregamos a cada professor participante da pesquisa, um questionário impresso 

estruturado com questões abertas e uma fechada. Este procedimento é um dos mais 

utilizados para obter informações, é uma técnica de custo baixo, que apresenta as 

mesmas questões para todas as pessoas, garante o anonimato e pode conter 

questões para cumprir as finalidades específicas da pesquisa.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos através da realização 

da pesquisa de campo. 

Com a aplicação do questionário, foi possível identificar a opinião dos 

educadores a respeito da Educação Inclusiva, nem como as dificuldades 

encontradas por eles neste processo. Afim de responder ao objetivo proposto, os 

resultados foram ilustrados através de gráficos e tabelas, para viabilizar uma melhor 

observação. 

Ao serem indagados sobre quais são as maiores dificuldades no processo 

de alfabetização com os alunos que apresentam diferentes necessidades no 

contexto da sala de aula, os professores entrevistados afirmaram que não se sentem 

preparados para trabalhar com diversidade em sala de aula. Encontram dificuldades 

em encontrar uma metodologia e uma estratégia que favoreça a todos os alunos. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa de campo também foi possível 

observar as crianças e constatar o envolvimento delas nas atividades realizadas, o 

prazer e a alegria com que participavam de cada parte das aulas. Foi possível 

verificar com esta análise, que a Educação Inclusiva representa um grande desafio 

para a escola e para os educadores, porém é uma importante fonte de estímulo para 

a quebra de barreiras e preconceitos. 
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Gráfico 1: Respostas dos professores com relação a pergunta nº. 01: Em atendimento às exigências 

da Legislação de amparo à Inclusão, como sua escola está estruturada? 

Fonte: AGUERO, Angela Cristina. Pesquisa de Campo. Guarantã do Norte. 2017 

A pergunta nº 01 investiga como está estruturada e escola no que se refere 

ao atendimento às exigências da Legislação de amparo à Inclusão. 

O gráfico 1 demonstra que 80% dos entrevistados responderam que a 

escola está estruturada com Professor Articulador. 20% escolheu a opção Outros e 

completou que a escola não possui um profissional que atenda às exigências.  

O projeto da sala de articulação não possui turma fixa e definida. Através de 

seleção se formam grupos com diferentes dificuldades acentuadas de aprendizagem 

que necessitam de atendimento pedagógico diferenciado para que capacidades e 

habilidades sejam desenvolvidas e o aluno seja incluso no processo formativo do 

ciclo em que se encontra. (MATO GROSSO, 2001) 

Para assegurar que os alunos com dificuldades de aprendizagem adquiram 

as habilidades inerentes a sua fase/ciclo, na proposta da Secretaria de Educação do 

Estado de Mato Grosso foi criada a função de Professor Articulador, conhecidos em 

outras organizações escolares como Professor Itinerante ou Professor da Sala de 

Apoio a Aprendizagem. (MATO GROSSO, 2001) 

Cabe realçar que a Necessidade de Aprendizagem está ligada ás 

aprendizagens que não foram adquiridas pelos alunos, e que precisarão quando 

forem construir novos conhecimentos, é este o trabalho pedagógico do Professor 

0% 

80% 

0% 
0% 

20% 

Pergunta nº. 01: Em atendimento às 
exigências da Legislação de amparo à 

Inclusão, como sua escola está estruturada? 

A) Sala Multifuncional 

B) Professor Articulador 

C) Reforço contra turno 

D) Faz encaminhamento para 
especialista 

E) Outros 
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Articulador que ajudará os alunos em suas necessidades de aprendizagens, 

compreendendo que a aprendizagem escolar assegure condições adequadas para o 

sucesso do processo. (MATO GROSSO, 2001) 

“[...]                  m               ç , m       m      ,               
pode revisar ou construir novos conhecimentos, como desencadear 
debates, trabalhos em grupos e outras atividades que se caracterizem como 
   m    p  z       p   ív   ”.  (KRUG, 2001, p.78) 
 

De acordo com a Portaria nº 586/2010, entre outras funções cabe ao 

articulador: Receber do professor regente o relatório individual dos alunos a serem 

atendidos pelo projeto de articulação, identificando o perfil de aprendizagem e 

considerando o estágio de desenvolvimento de cada aluno; Construir com o 

professor regente um plano de intervenção pedagógica que contemple a 

especificidade de cada aluno, identificando estratégias eficientes para potencializar 

as aprendizagens nas diferentes áreas do conhecimento; Investigar/avaliar e 

registrar continuamente as medidas adotadas durante os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem dos alunos atendidos; Encaminhar ao professor 

regente o relatório descritivo das situações de aprendizagens dos alunos atendidos, 

relatando as medidas adotadas, destacando os avanços no processo e os desafios 

de aprendizagens superados; No final, emitir outro relatório descritivo apontando o 

perfil de aprendizagem adquirido pelos alunos e as medidas que foram adotadas de 

forma eficientes, que resultaram na superação dos desafios inicialmente 

apresentados. (MATO GROSSO, 2010) 
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PERGUNTA NÚMERO 02: Com relação à Inclusão, quais dificuldades e 

desafios encontrados no dia a dia em sala de aula? 

Entrevistado Resposta: 

P1 Falta de professor articulador que ajude as crianças com dificuldades 

especiais 

P2 Falta do Profissional que ajuda com os alunos que tem dificuldades. 

P3 Falta de Material apropriado e espaço físico.  

P4 Falta articulador qualificado 

P5 Não somos qualificados para atendê-los.  

Tabela 2: Respostas dos professores com relação a pergunta nº. 02: Com relação à Inclusão, quais 

dificuldades e desafios encontrados no dia a dia em sala de aula? 

Fonte: AGUERO, Angela Cristina. Pesquisa de Campo. Guarantã do Norte. 2017 

A questão nº 02 sonda quais as dificuldades encontradas pelos educadores 

no dia a dia em sala de aula.   

Observa-se através dos relatos dos entrevistados que a escola possui um 

professor articulador, porém o mesmo não é capacitado para lidar com crianças 

especiais. Além disso, de acordo com o entrevistado denominado P3 a escola não 

possui espaço físico adaptado e material apropriado para atender crianças com 

Necessidades Educativas Especiais. 

Essa falta de preparo interfere no desenvolvimento das atividades e é um 

aspecto negativo do processo de inclusão, pois ao mesmo tempo que a Legislação 

assegura condições adequadas para os estudantes com necessidades especiais, e 

exige que sejam acolhidos e matriculados no sistema regular de ensino, não existe a 

contrapartida do estado em oferecer condições para que os educadores saibam lidar 

com a diversidade em sala de aula.  

O documento Subsidiário à Política de Inclusão (BRASIL, 2005, p. 21) 

estabelece q   “     m ç       p                     ç   é       ,   m  úv   , 

essencial para a melhoria do processo de ensino e para o enfrentamento das 

diferentes situações que imp    m                   .” 
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E conclui que: 

É imprescindível, portanto, investir na criação de uma política de formação 
continuada para os profissionais da educação. A partir dessa, seria possível 
a abertura de espaços de reflexão e escuta sistemática entre grupos 
interdisciplinares e interinstitucionais, dispostos a acompanhar, sustentar e 
interagir com o corpo docente. (BRASIL, 2005, p. 22) 
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PERGUNTA NÚMERO 03: Em caso de preconceito, qual tem sido a intervenção 

da escola? 

Entrevistado Resposta: 

P1 É chamado as famílias dos envolvidos para que possamos resolver 

esse caso.  

P2 Chamamos ambas as famílias para conversarmos e resolvermos o 

caso.  

P3 Conversas com os alunos, palestras de esclarecimentos dizendo que 

todos são iguais em direitos.  

P4 Reunião e Palestra 

P5 Palestras, reuniões sobre o assunto.  

Tabela 3: Respostas dos professores com relação a pergunta nº. 03: Em caso de preconceito, qual 

tem sido a intervenção da escola? 

Fonte: AGUERO, Angela Cristina. Pesquisa de Campo. Guarantã do Norte. 2017 

A questão nº 03 investiga o posicionamento e a intervenção da escola em 

caso de preconceito entre alunos. Percebe-se que a escola busca solucionar estes 

conflitos de diversas maneiras.  

Estes conflitos são gerados pela falta de conhecimento sobre as 

deficiências, sejam elas físicas ou intelectuais, e, em boa parte, pelo preconceito 

trazido de casa, por isso é muito importante que as famílias sejam envolvidas no 

processo de mediação do atrito.  

O preconceito gera exclusão, o que se considera uma forma de bullying2, tal 

atitude deve ser combatida com o trabalho de toda a equipe escolar juntamente com 

os pais. Através do diálogo, seja por meio de reuniões ou palestras é possível 

desfazer os pontos de tensão.  

Itani (1998) afirma que o preconceito faz parte do nosso comportamento 

cotidiano. Ainda para o referido autor frequentemente esbarramos com atitudes 

preconceituosas, seja em atos ou gestos, discursos e/ou palavras. Assim, a sala de 

                                                           
2
 Bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos, contra uma pessoa indefesa, que 

podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas. O termo surgiu a partir do inglês bully, palavra 
que significa tirano, brigão ou valentão, na tradução para o português. 
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aula não está livre disso, e trabalhar com essa questão, ou mesmo com a 

intolerância, não representa uma tarefa fácil para o professor. 

A pessoa com deficiência nem sempre foi valorizada e respeitada em função 

das suas diferenças, segundo Tessaro (2007), durante muito tempo representou um 

segmento totalmente ignorado, sendo, portanto, vítima de abandono, rejeição, maus-

tratos e até mesmo mutilações. 

Para que a escola de fato se torne um ambiente que favoreça a inclusão, 

ainda tem muito a ser feito, especialmente quando se trata da minimização do 

preconceito sofrido pelos alunos com necessidades educacionais especiais e para 

que isso ocorra, deve-se investir em cursos de capacitação específicos para 

professores, funcionários e também atividades de conscientização com os demais 

alunos da escola sobre o processo de inclusão. (FIGUEIREDO, 2010) 
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PERGUNTA NÚMERO 04: Quais tem sido as principais práticas de Ensino em 

sala de aula com alunos inclusos? 

Entrevistado Resposta: 

P1 São tratados todos de igual para igual. 

P2 São tratados todos do mesmo jeito, sem distinção.  

P3 Práticas individuais e em grupo com professor articulador.  

P4 Aula diferenciada com apoio.  

P5 Diferenciada com o mesmo professor.  

Tabela 4: Respostas dos professores com relação a pergunta nº. 04: Quais tem sido as principais 

práticas de Ensino em sala de aula com alunos inclusos? 

Fonte: AGUERO, Angela Cristina. Pesquisa de Campo. Guarantã do Norte. 2017 

A questão nº 04 pretende analisar as principais práticas de ensino adotadas 

em sala de aula com os alunos especiais.   

Os entrevistados P4 e P5 citaram que as aulas são diferenciadas. Já os 

entrevistados P1 e P2 responderam que todos os alunos são tratados com igualdade 

em sala de aula.  

A educação sugere desafios e mudanças no ensino e das práticas 

pedagógicas de forma que beneficie a todos os alunos, desenvolvendo práticas 

inovadoras que atendam às necessidades especiais de aprendizado dos alunos 

tendo como base o sistema educacional e as possíveis limitações.  

Para Vygotsky (1994) o processo de ensino aprendizagem do educando com 

ou sem deficiência acontece em um processo de troca de ideias, respeito e diálogo, 

pois só assim o educador proporcionará aos educandos um ambiente saudável e 

estimulante, facilitando assim, a aprendizagem. Só assim não haverá no ambiente 

escolar, deficiências e tão pouco, diferenças, mas sim práticas pedagógicas 

diferenciadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho discorremos sobre Educação Inclusiva e a diversidade em 

sala de aula, numa tentativa de entender como se processa a Educação Inclusiva na 

rede regular de ensino, perante uma sociedade que precisa vencer preconceitos e 

buscar novos modelos diante de uma educação para todos. 

Foram estudados diversos autores que descrevem na teoria o modelo ideal 

de Inclusão Escolar. A leitura do referencial teórico sobre o tema e a pesquisa de 

campo realizada na Escola Municipal Vida Nova II nos mostram que a Inclusão de 

crianças com necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino é 

possível, porém não é uma tarefa fácil, trata-se de um grande desafio tanto para a 

escola quanto para os educadores.  

Os objetivos traçados neste estudo partem do princípio de que a criança 

com Necessidades Educativas Especiais é um sujeito ativo na construção do seu 

conhecimento e que é preciso compreender e aceitar as diversidades sociais dentro 

de sala de aula e fora, como um ponto de partida para uma nova era de ensino-

aprendizagem que vise à inclusão social e o combate ao preconceito.  

No que se refere ainda aos objetivos, este trabalho buscou identificar as 

dificuldades e desafios enfrentados pelos professores em sala de aula, quanto à 

prática de ensino e o desempenho dos alunos inclusos e comuns em sala de aula. 

Também procurou demonstrar que a Educação Inclusiva e suas diversidades devem 

ser respeitadas, além de destacar a existência do preconceito dentro e fora da sala 

de aula, e apresentar a conduta da escola diante desta realidade, ou seja quais as 

ações adotadas para o seu combate.  

A Educação Inclusiva cresce a cada ano e, junto dela, o desafio de garantir 

uma educação de qualidade para todos. Na escola inclusiva os alunos aprendem a 

conviver com a diferença e se tornam cidadãos solidários. Construir uma escola 

inclusiva significa assumir um compromisso em se rever concepções e paradigmas 

em torno da educação, respeitando e valorizando a diversidade dos alunos, 

atendendo as suas necessidades e desenvolvendo o potencial de cada um. 

Desenvolver ações inclusivas implica necessariamente em conhecer as Políticas 

Públicas Educacionais, suas posturas e práticas direcionadas a esse propósito. 

Antes de tudo, é importante que os educadoras se sintam capazes de 

exercer a sua função diante de uma turma que acolha alunos especiais. Salientamos 
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também a necessidade de formação para que estes se sintam preparados e 

confiantes em seu trabalho. O professor é o personagem principal neste processo, é 

ele que irá acompanhar os educandos a maior parte do tempo e necessita ser 

preparado para isso. 

Como foi possível perceber nos resultados da pesquisa, os educadores não 

se sentem capacitados para lidar com alunos especiais, além disso destacam a 

precariedade de materiais pedagógicos e a falta de estrutura física. É importante que 

se verifique se a escola oferece as condições necessárias de aprendizagem e um 

atendimento apropriado para o desenvolvimento integral das potencialidades e 

habilidades destes alunos. 

A escola se constitui no primeiro espaço para que se inicie a participação de 

cada indivíduo na vida em sociedade. E é na escola que se ensinam os direitos, os 

deveres, o respeito ao próximo, o respeito às diferenças de cada um. 

Vivemos em um mundo onde é impossível fechar os olhos a diferença, e a 

escola mais do que nunca precisa estar preparada para a reconstrução do ensino 

regular que, embasada em um novo padrão educacional, busca respeitar a 

diversidade de forma humanística, democrática, tendo como objetivo principal, 

contribuir de forma que promova a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal, para 

que cada um se construa. 

Por fim, concluo que esta pesquisa pode contribuir para que o sistema 

educacional inclusivo seja repensado, com uma metodologia que atenda as 

necessidades de todas as crianças, pois se buscamos uma educação inclusiva, no 

sentido vasto deste conceito, é urgente que façamos uma redefinição de planos, 

delineados na intenção de fazermos uma escola voltada para a cidadania por inteira, 

sem preconceitos, que reconhece e valoriza as diferenças. 
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APÊNDICES 

Apêndice A: Questionário aplicado aos professores da Escola Municipal Vida Nova 

II - Assentamento Vida Nova II - Distrito de União do Norte - Peixoto de Azevedo - 

Mato Grosso.  

 

Parte 1 - Identificação dos entrevistados 

Nome (Opcional): ____________________________________________________ 

Gênero: (     ) Feminino         (      ) Masculino  Idade: ___________________ 

Formação acadêmica: ________________________________________________ 

 

Parte 2 - Questões 

1) Em atendimento às exigências da Legislação de amparo à Inclusão, como 

sua escola está estruturada? 

a) Sala Multifuncional 

b) Professor Articulador 

c) Reforço contra turno 

d) Faz encaminhamento para especialista 

e) Outros. Especifique: _______________________________________________ 

 

2) Com relação à Inclusão, quais dificuldades e desafios encontrados no dia a 

dia em sala de aula? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3) Em caso de preconceito, qual tem sido a intervenção da escola? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4) Quais tem sido as principais práticas de Ensino em sala de aula com alunos 

inclusos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


