
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Educação Inclusiva: Discussão no âmbito do atendimento educacional 

especializado no município de Mirangaba-Ba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPIM GROSSO – BA 

2019. 



 
 

Elisangela Oliveira 

Franceise dos Santos 

 

 

 

 

 

Educação Inclusiva: Discussão no âmbito do atendimento educacional especializado 

no município de Mirangaba-Ba. 

 

 

 

 

 

Artigo apresentado à Faculdade FCG-Capim 
Grosso como parte das exigências para 
aprovação na Disciplina TCC1. Do curso 
Licenciatura em Pedagogia. 

Orientadora: Prfº Claudia Santana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPIM GROSSO – BA 

2019. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação para a 
vida, é a própria vida”. 

 

John Dewey 

https://www.pensador.com/autor/john_dewey/


 
 

Educação Inclusiva: Discussão no âmbito do atendimento educacional 

especializado no município de Mirangaba-Ba. 

Resumo 

A questão da inclusão de pessoas com deficiências em todos os recursos da 

sociedade ainda é muito incipiente no Brasil. Focalizando o campo do ensino, este 

trabalho visa investigar a importância da educação inclusiva de crianças com 

deficiências nos espaços educacionais regulares, tendo em vista que estes espaços 

são determinantes para o desenvolvimento de todos os indivíduos, em especial no 

âmbito escolar no município de Mirangaba-Ba. Baseando-se nas legislações vigentes 

de defesa dessas pessoas buscar-se-á refletir sobre seus direitos e quais os reais 

empecilhos que conduz o afastamento do aluno com deficiência ao ambiente de 

ensino regular. 

Palavras Chave 

Educação Inclusiva. Crianças. Deficiências. Educação.  

Abstract 

The issue of the inclusion of people with disabilities in all resources of society is still 

very incipient in Brazil. Focusing on the field of education, this study aims to investigate 

the importance of inclusive education of children with disabilities in regular educational 

spaces, considering that these spaces are determinant for the development of all 

individuals, especially in the school context in the municipality of Mirangaba- Ba. Based 

on the current legislation in defense of these people will seek to reflect on their rights 

and what are the real obstacles that lead the removal of students with disabilities to 

the environment of regular education. 
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INTRODUÇÃO  

A inclusão é um movimento mundial de luta das pessoas com deficiências na 

busca dos seus direitos e lugar na sociedade que se iniciou na década de 90. No 

sistema educacional do nosso país ainda não ocorre inclusão devido às barreiras 

atitudinais de muitos professores e gestores. Numa escola libertadora, cuja prioridade 

é a diversidade, a inclusão se legitima porque todos sem distinção de etnia, cultura, 

orientação sexual e deficiência têm direito a educação. Partindo dessa premissa, nos 

questionamos: Como é realizado o atendimento educacional especializado ofertado 

pelas salas de recursos nas escolas municipais de Mirangaba-Ba?  

  Compreendemos que a educação inclusiva ainda caminha a passos lentos, 

pois é um projeto novo na legislação educacional que está em fase de execução, 

portanto, inconcluso, mas o sucesso ou fracasso depende dos profissionais da 

educação. Este trabalho pretende conhecer o atendimento educacional especializado 

ofertado pela sala de recursos na escola municipal de Mirangaba, no Estado da Bahia.  

Sendo assim, nosso objetivo é analisar a prática pedagógica na sala de recursos 

do município de Mirangaba/BA. Esta pesquisa foi realizada com o intuito de considerar 

que o nível de formação docente deve ser observado e analisado quando se trata da 

garantia de uma educação para todos de qualidade respeitando e valorizando as 

diversidades. Com base em um referencial bibliográfico específico sobre a educação 

diante de uma perspectiva inclusiva, foi elaborado e aplicado um questionário com um 

total de 20 questões objetivas a um grupo de 06 professores que estão atuando em 

classes regulares, com o objetivo de fazer um levantamento sobre a sua prática 

pedagógica e também as dificuldades encontradas por eles diante desta nova 

perspectiva de ensino. Assim os objetivos e o problema da pesquisa foi de extrema 

importância para que conseguíssemos a efetivação do trabalho. 

 

Objetivo Geral: 

• Investigar o atendimento educacional especializado na sala de recursos do 

município de Mirangaba/BA. 

Objetivo Específicos: 
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• Conhecer os fundamentos legais sobre o atendimento da educação inclusiva 

no município de Mirangaba-Ba; 

• Entender que a inclusão se legitima, sem distinção de etnia, cultura, orientação 

sexual e deficiência no município de Mirangaba-Ba; 

• Perceber como o sistema educacional do município de Mirangaba-Ba, trabalha 

inclusão devido às barreiras atitudinais que enfrenta a educação brasileira. 

 

Questões da Pesquisa (Problema):  

• Como é realizado o atendimento educacional especializado ofertado pelas 

salas de recursos nas escolas municipais de Mirangaba-Ba?  

 

As respostas dadas pelo grupo forneceram a orientação necessária à 

realização da investigação científica. Dessa maneira, foi possível pensar a respeito do 

planejamento curricular para desenvolver a prática pedagógica nas escolas e as 

possibilidades destas para a viabilização de condições necessárias para a ocorrência 

de uma educação de qualidade para todos, quebrando barreiras como o preconceito 

e a exclusão que permaneceram presentes durante tantos anos na trajetória 

educacional brasileira.  

Neste trabalho é feito uma explanação que aborda aspectos históricos e 

filosóficos da educação especial inclusiva no Brasil concentra-se uma retomada 

histórica sobre a trajetória da proposta de Educação Inclusiva no Brasil, com base em 

13 documentos oficiais do MEC, legislações vigentes e estudos de autores 

especialistas na área de Educação Especial.  

Trazemos a Fundamentação Teórica com a seguinte temática: Educação 

Inclusiva – Teoria X Prática. Se fez necessário analisar como se encontra a prática, 

as dificuldades e resistências dos que estão envolvidos no processo. Este trabalho foi 

realizado dentro de uma perspectiva de mudança da realidade atual na Escola 

Municipal Manoel Novaes da cidade de Mirangaba-Ba.  
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A Metodologia será desenvolvida em duas etapas, pesquisa documental, e de 

campo onde o foco será estudos referentes à relevância da formação de professores 

dentro de uma perspectiva inclusiva de educação. 

De acordo com Marconi (2001), não existe ciência sem a utilização de métodos 

científicos. Portanto, será de fundamental importância que esse estudo se embase em 

métodos científicos. Para os procedimentos de coleta dos dados utilizaremos a 

pesquisa bibliográfica, a qual de acordo com Marconi (2001) tem por objetivo pôr o 

pesquisador diretamente em contato com tudo o que foi escrito sobre um assunto 

determinado, permitindo desse modo que o pesquisador tenha uma ajuda paralela no 

exame de suas observações.  

Desta forma, segundo este método serão abordados conteúdos e informações 

através das entrevistas de campo, leitura de livros, artigos, artigos da Internet, 

revistas, bem como da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a fim de 

evidenciar os direitos que o aluno especial possui quando é incluso. Por fim, 

concluímos que os dados adquiridos nos possibilitará uma maior compreensão sobre 

a atual importância da educação inclusiva, assim como do papel da escola, da família, 

da sociedade, do professor, voltando-se, portanto, para a integração do aluno com 

deficiência. 

Muitas vezes pela falta de informação e incentivo, professores se tornam 

resistentes e inseguros, talvez, pelo medo do desconhecido. As mudanças são 

necessárias, no entanto, devem ocorrer por meio da reflexão coletiva, levando à 

percepção de que ser diferente é uma característica humana e comum a todos. Como 

diz Mantoan (2006, p.206):  

Certamente não existe uma regra geral para construirmos esta escola 
que queremos – uma escola para todos. Mas podemo-nos aproximar cada 
vez mais dela, se encararmos as transformações das escolas que existem 
hoje da forma mais realística possível, abolindo tudo que nos faz pensá-las e 
organizá-las de acordo com modelos que as “idealizam”, como temos feito 
até então. Refletir sobre formas de oportunizar uma educação de qualidade 
valorizando as diferenças é o primeiro passo para a concretização desta 

realidade.  

 

Finalmente, as considerações sobre o presente estudo, encontram-se na 

conclusão. 
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1. INCLUSÃO: DESAFIO E REALIDADE: OS DESAFIOS PARA A EFETIVA 

PRÁTICA DA INCLUSÃO ESCOLAR NAS SÉRIES INICIAIS NA ESCOLA 

PÚBLICA 

Na história da humanidade e a vida das pessoas consideradas diferentes é 

marcada pelo preconceito e muita luta. É notório que as mesmas sofreram inúmeras 

formas de preconceito, sendo idealizadas como inválidas e sem utilidade, deixadas à 

margem da sociedade e excluídas das escolas regulares. Vítimas da diferença dos 

“ditos normais” sua educação se deu em instituições de reabilitação segregadas cuja 

rigidez metodológica, objetivava mais controlar que ensinar.  

Entretanto, com o decorrer dos tempos a visão que se tinha a respeito das 

deficiências foi se modificando e lentamente elas vão ganhando seus espaços. A 

inclusão escolar de crianças com necessidades educacionais especiais no ensino 

regular tem sido temas de pesquisas e eventos científicos, abordando os 

pressupostos teóricos e as formas de implementação das diretrizes estabelecidas. 

Nota-se que a inclusão está centrada na concepção de educação de qualidade para 

todos e no respeito à diversidade dos educandos, porém é conveniente saber quais 

aspectos são necessários à efetivação da proposta inclusiva, haja vista, que a 

inclusão se dá em muitas escolas, sem uma preparação e suporte necessário para os 

profissionais e educadores. 

Esse direito foi sancionado através da Constituição Federal de 1988, Artigo 205 

e a Lei nº 9.394/96, Artigo 2º (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a 

educação é um direito de todos e é um dever da família e do Estado, e tem o objetivo 

o “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”. 

No decorrer dos tempos várias leis foram criadas em prol da educação 

inclusiva, bem como algumas mudanças nas Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica com Resolução CNE/CEB nº 2/2001, no artigo 2º, 

determinam que:  

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas 

organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais 

especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade 

para todos. (MEC/SEESP, 2001). 
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Em 2004, o Ministério Público Federal publica o documento O Acesso de 

Alunos com Deficiência às Escolas e Classes Comuns da Rede Regular, com o 

objetivo de disseminar os conceitos e diretrizes mundiais para a inclusão, reafirmando 

o direito e os benefícios da escolarização de alunos com e sem deficiência nas turmas 

comuns do ensino regular. 

O Brasil está entre os países que tem as melhores leis e decretos para às 

pessoas com deficiência. No entanto, ao mesmo tempo em que a legislação garante 

que a escola deve receber e matricular todos os alunos que a procuram, não são 

propiciadas condições para que estes alunos sejam inseridos e permaneçam com 

qualidade na escola.  

Falando em sucesso escolar vem logo a mente o professor que é um dos 

principais personagens deste processo, pois é ele quem organiza a prática 

pedagógica, possibilitando a aprendizagem dos alunos como agente mediador de 

conhecimentos. No entanto é válido ressaltar que o sucesso da inclusão escolar vai 

depender, em partes, do trabalho realizado pelo pedagógico do professor. Porém para 

que o docente responda as expectativas de aprendizagem dos seus alunos e possa 

propor um ensino aprendizagem de qualidade, é necessária além das capacitações 

que proporcione conhecimentos e habilidades para atender as necessidades dos 

alunos a participação de todos os seguimentos que faz parte do corpo docente. Mas 

no cenário atual, a formação desses educadores ainda é bastante precária em nosso 

país.   

Os desafios são visíveis para a efetiva prática da inclusão escolar nas séries 

iniciais na escola pública, dentre eles podemos citar a falta de preparo do professor, 

que traz consigo a dificuldade em ministrar os mesmos conteúdos para alunos comuns 

e alunos inclusos, a existência de currículos tradicionais e inadequados à prática da 

educação inclusiva, e o não conhecimento de tais deficiências e como lidar com elas 

são outros fatores que interferem na qualidade do ensino.   

Contudo, a inclusão de crianças com necessidades especiais em escolas 

regulares coloca inúmeros questionamentos sobre o ensino que é disponibilizado para 

esses indivíduos. Por isso é necessário avaliar a realidade e as controvertidas 

posições e opiniões sobre o tema.   
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A possibilidade da inclusão escolar de crianças com deficiência ainda traz 

incertezas sobre a forma como ela acontecerá. Apesar de muitas escolas se 

mostrarem receptivas à chegada dessas crianças, os pais e até mesmo os 

educadores ainda percebem que há o despreparo ou a falta de formação para recebê-

las, gerando inseguranças. Além disso, para a mãe que percebe seu filho como sendo 

muito indefeso e despreparado para enfrentar o mundo "lá fora", a possibilidade de se 

separar dele parece ser fonte de muita angústia. 

Os pais cuidadores enxergam seus filhos como extremamente privados das 

possibilidades que outras crianças com "desenvolvimento normal" têm, e levam certo 

tempo para considerar que seu filho cresceu e precisa começar a desenvolver seus 

próprios recursos para lidar com o mundo. Esses cuidadores tendem a estabelecer 

relações de superproteção com a criança, limitando ainda mais seu desenvolvimento 

e reforçando a dependência emocional e a insegurança frente ao mundo. Pesquisas 

revelam que os pais de crianças com deficiência demonstram dificuldades em 

promover-lhes autonomia, prestam cuidados em demasia e ajuda excessiva nas 

tarefas cotidianas que a criança necessita desempenhar (SILVEIRA; NEVES, 2006). 

Diante dessa realidade, a possibilidade da entrada da criança com deficiência 

no ambiente escolar parece ser recebida pelos pais, em um primeiro momento, com 

muita apreensão e medo. Esse temor é ainda reforçado pela atitude de algumas 

escolas comuns que se sentem despreparadas para incluir essas crianças no 

ambiente escolar e pouco aptas para enfrentar o desafio de uma educação focada no 

desempenho funcional, e não nas limitações iniciais ou permanentes da criança com 

deficiência (GOMES; BARBOSA, 2006; GOMES; REY, 2007; SILVEIRA; NEVES, 

2006; SOUZA, 2005). Em estudos realizados entre os pais de crianças com deficiência 

percebeu-se grande variedade de opiniões sobre qual seria o ambiente educacional 

mais adequado para a sua criança.  

Alguns pais defendem a colocação em escolas inclusivas, enquanto outros são 

favoráveis à escola especializada. Alguns pais seriam favoráveis à inclusão se 

houvesse recursos adicionais de apoio à inclusão. Os pais que se opunham à inclusão 

indicavam que a gravidade de seus filhos impedia qualquer benefício acadêmico ou 

social (ELKINS; VAN KRAAYENOORD; JOBLING, 2003; PALMER et al., 2001). Para 

muitos pais a escola comum é positiva porque proporciona interação com outros 
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colegas (ELKINS; VAN KRAAYENOORD; JOBLING, 2003; SILVEIRA; NEVES, 2006) 

e possibilidade de aprendizado (COSTABILE; BRUNELLO, 2005). 

Segundo o Ministério Público Federal (BRASIL, 2004), existem escolas que não 

acreditam nos benefícios que esses alunos poderão tirar dessa nova situação, 

especialmente nos casos com limitações mais graves. Essas crianças não teriam 

condições de acompanhar os avanços dos demais colegas e seriam ainda mais 

marginalizadas e discriminadas do que nas classes e escolas especiais. Gomes e Rey 

(2007) colocam que esse pensamento mostra uma visão enrijecida dos espaços 

escolares sobre o processo de ensino e aprendizagem dessas crianças, presa a um 

modelo de educação formal em que o aprendizado tem de acontecer de maneira única 

para todos.  

De acordo com Enumo (2005), pesquisas mostram que os alunos com algum 

tipo de deficiência encontram-se incluídos apenas fisicamente no ambiente escolar. 

Faz-se, portanto, necessário que educadores explorem diferentes formas de ensinar, 

com propostas pedagógicas adequadas às necessidades de cada aluno com ou sem 

deficiência, possibilitando que o aprendizado seja possível e fazendo com que essas 

crianças sejam, de fato, incluídas (MITTLER, 2003). 

Contudo, resultados de algumas pesquisas indicam aspectos positivos na 

inclusão. Um estudo realizado por Freitas e Castro (2004) mostrou que, apesar de os 

professores se considerarem despreparados para a inclusão de crianças com algum 

tipo de deficiência, passavam a demonstrar menor preconceito e resistência na 

medida em que iam convivendo com esses alunos em sala de aula. Segundo Mittler 

(2003), existem evidências de que as atitudes dos professores para com as crianças 

se tornam inclusivas a partir do momento em que passam a ter experiência direta com 

sua inclusão na sala de aula, buscando ampliar suas habilidades e desenvolver seu 

potencial. 

A educação é um fator essencial na formação de qualquer cidadão, e o 

Ministério Público Federal (BRASIL, 2004) deixa claro o direito de acesso ao ensino 

básico (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio), considerando a 

educação especial como um complemento que deve estar sempre presente na 

educação básica. O número de crianças com algum tipo de limitação matriculado nas 

escolas regulares vem crescendo nos últimos anos (BRASIL, 2006) e, além disso, o 
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movimento de inclusão em favor de uma educação para todos entende que crianças 

com ou sem deficiência devem frequentar uma mesma sala de aula (BRASIL, 2007).  

Uma vez evidenciado o despreparo desses educadores para lidar com essa 

população, fica claro que é preciso não só maior investimento dos sistemas 

educacionais, mas também que escola e família compartilhem cada vez mais as 

informações a respeito dessas crianças. Os pais, como principais cuidadores, tornam-

se atores principais no processo de inclusão, na medida em que viabilizam ou não o 

acesso às informações sobre seus filhos e, principalmente, a participação destes na 

escola. 

Diante do atual contexto da inclusão e, considerando, sobretudo, as ansiedades 

e preocupações manifestadas pelos cuidadores das crianças com deficiência, este 

estudo teve como objetivo identificar os fatores dificultadores para inclusão de 

crianças na escola comum, na visão dos educadores. Entendemos que a inclusão de 

crianças com alguma deficiência requer mudanças profundas no comportamento e na 

atitude das famílias e de toda a sociedade e que, a partir de estudos que abordem o 

tema, poderemos detectar os entraves sentidos pelo cuidador e, assim, intervir de 

forma efetiva junto às famílias, ajudando-as no processo de inclusão escolar.  

Apesar de a literatura ser vasta em relação ao tema da inclusão, mostra-se 

restrita em abordá-lo sob o ponto de vista da família, sobretudo do cuidador. É 

importante identificar as dificuldades que esses cuidadores enfrentam durante a 

inclusão da criança em escola comum para que intervenções adequadas sejam 

providenciadas, a fim de ajudá-los nesse processo. 

1.1. Educação Inclusiva no Brasil 

O atendimento escolar para pessoas com deficiência inicia-se no Brasil no 

século XIX quando D. Pedro II fundou o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, no Rio 

de Janeiro em 1854, que atualmente se chama Instituto Benjamin Constant - IBC. Em 

1857 fundou também o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos, atualmente chamado de 

Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES. 

Mas a educação inclusiva surge em 1994 na Conferência Mundial sobre 

Educação Especial, em Salamanca na Espanha. Em que reformula as políticas 
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públicas e dando novas diretrizes básicas para o atendimento de alunos com 

deficiência. Seguida com a Constituição em 1988 e da LDB em 1996, onde determina 

que pessoas com necessidades educacionais especiais sejam incluídas em escolas 

de Ensino Regular.  

Até o início do século 21, o sistema educacional brasileiro abrigava dois tipos 

de serviços: a escola regular e a escola especial, na última década, nosso sistema 

escolar modificou-se com a proposta inclusiva a qual acolhe todos os alunos, 

apresenta meios e recursos adequados e oferece apoio àqueles que encontram 

barreiras para a aprendizagem; O movimento mundial em direção a sistemas 

educacionais inclusivos indica uma nova visão de educação, que recupera seu caráter 

democrático através da adoção do compromisso legal com a oferta de Educação para 

Todos, na qual a diversidade deve ser entendida e promovida como elemento 

enriquecedor da aprendizagem e catalizador do desenvolvimento pessoal e social 

(BRASIL, 2005, p. 58). 

No Brasil, a regulamentação mais recente que norteia a organização do sistema 

educacional é o Plano Nacional de Educação (PNE 2011-2020). Esse documento, 

entre outras metas e propostas inclusivas, estabelece a nova função da Educação 

especial como modalidade de ensino que perpassa todos os segmentos da 

escolarização (da Educação Infantil ao ensino superior); realiza o atendimento 

educacional especializado (AEE); disponibiliza os serviços e recursos próprios do AEE 

e orienta os alunos e seus professores quanto à sua utilização nas turmas comuns do 

ensino regular. 

A Educação inclusiva compreende a Educação especial dentro da escola 

regular e transforma a escola em um espaço para todos. Ela favorece a diversidade 

na medida em que considera que todos os alunos podem ter necessidades especiais 

em algum momento de sua vida escolar. 

Além de ser um direito, a Educação inclusiva é uma resposta inteligente às 

demandas do mundo contemporâneo. Incentiva uma pedagogia não 

homogeneizadora e desenvolve competências interpessoais. A sala de aula deveria 

espelhar a diversidade humana, não escondê-la. Claro que isso gera novas tensões 

e conflitos, mas também estimula as habilidades morais para a convivência 



15 
 

democrática. O resultado final, desfocado pela miopia de alguns, é uma Educação 

melhor para todos. (MENDES, 2012). 

Diante de uma política educacional que exige a inclusão de alunos com 

deficiência na modalidade normal de ensino, é preciso que o sistema educacional 

invista com seriedade na formação inicial e continuada dos profissionais da educação.  

1.2. Salas de Recursos e Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) 

Atendendo a política de inclusão, o programa de implantação de salas de 

recursos multifuncionais, instituído pelo MEC/SEESP por meio da Portaria Ministerial 

nº 13/2007, garante o acesso ao ensino regular e a oferta do AEE aos alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e/ou altas 

habilidades/superdotação. A oferta do atendimento educacional especializado de 

forma complementar ou suplementar ao processo de escolarização, conforme previsto 

inciso V do artigo 8º da Resolução CNE/CEB nº. 2/2001. 

Serviço de apoio pedagógico especializado em alas de recursos, nas quais o 

professor especializado na educação especial realize a complementação ou 

suplementação curricular, utilizando procedimentos, equipamentos e materiais 

específicos (CNE/CEB nº. 2/2001, p. 02). 

As salas de recursos são espaços físicos localizados nas escolas públicas, 

composto por mobiliário, materiais didáticos e pedagógicos, recursos de 

acessibilidade e equipamentos específicos. As salas de recursos multifuncionais 

devem manter seu efetivo funcionamento, com oferta do atendimento educacional 

especializado - AEE os alunos público alvo da educação especial matriculados em 

classe comum de ensino regular, devidamente registrado no Censo Escolar/INEP. 

Art. 1º. Para a implementação do Decreto no 6.571/2008, os sistemas de ensino 

devem matricular os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades/superdotação nas classes comuns do ensino regular e no 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), ofertado em salas de recursos 

multifuncionais ou em centros de Atendimento Educacional Especializado da rede 
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pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 

lucrativos;  

Art. 2º. O AEE tem como função complementar ou suplementar a formação do 

aluno 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; Parágrafo Único. Para fins destas Diretrizes, 

consideram-se recursos de acessibilidade na Educação aqueles que asseguram 

condições de acesso ao currículo dos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, 

promovendo a utilização dos materiais didáticos e pedagógicos, dos espaços, dos 

mobiliários e equipamentos, dos sistemas de comunicação e informação, dos 

transportes e dos demais serviços. (CNB/CNE, 2009). 

A organização e a administração deste espaço são de responsabilidade da 

gestão escolar e o professor que atua neste serviço educacional deve ter formação 

para o exercício do magistério de nível básico e conhecimentos específicos de 

Educação Especial, adquiridos em cursos de aperfeiçoamento e de especialização. O 

atendimento educacional especializado (AEE) é um serviço da educação especial que 

identifica, elabora, e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem 

as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades 

específicas" (SEESP/MEC, 2008). 

O ensino oferecido no atendimento educacional especializado é 

necessariamente diferente do ensino escolar e não pode caracterizar-se como um 

espaço de reforço escolar ou complementação das atividades escolares. Segundo 

documento atual das Salas de Recursos Multifuncionais esse espaço é provido de 

recursos pedagógicos os quais, atendem às necessidades educacionais especiais dos 

alunos e, também, pode atender os alunos de escolas próximas, e que ainda não 

possua a sala de recursos. Geralmente o atendimento é realizado no horário oposto 

da aula da classe comum e pode ser realizado individualmente ou em grupos 

pequenos.  Normalmente, ocorrem com encontros de 50 minutos para cada aluno, 

duas vezes por semana, não ultrapassando o período de duas horas. O professor 

precisa ser especializado na área de Educação Especial tendo cursos de graduação, 

pós-graduação e/ou formação continuada. 
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São exemplos práticos de atendimento educacional especializado: o ensino da 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e do código BRAILLE, a introdução e formação 

do aluno na utilização de recursos de tecnologia assistia como a comunicação 

alternativa e os recursos de acessibilidade ao computador, a orientação e mobilidade, 

a preparação e disponibilização ao aluno de material pedagógico acessível, entre 

outros. 

Além disso, se o aluno apresentar necessidade específica, decorrente de suas 

características ou condições, poderá requerer, além dos princípios comuns da 

Educação na diversidade, recursos diferenciados identificados como necessidades 

educacionais especiais (NEE). O estudante poderá beneficiar-se dos apoios de 

caráter especializado, como o ensino de linguagens e códigos específicos de 

comunicação e sinalização, no caso da deficiência visual e auditiva; mediação para o 

desenvolvimento de estratégias de pensamento, no caso da deficiência intelectual; 

adaptações do material e do ambiente físico, no caso da deficiência física; estratégias 

diferenciadas para adaptação e regulação do comportamento, no caso do transtorno 

global; ampliação dos recursos educacionais e/ou aceleração de conteúdos para altas 

habilidades. 

Para crianças com deficiência uma rede contínua de apoio deveria ser 

providenciada, com variação desde a ajuda mínima na classe regular até programas 

adicionais de apoio à aprendizagem dentro da escola e expandindo, conforme 

necessário, à provisão de assistência dada por professores especializado e pessoal 

de apoio externo. (Declaração de Salamanca, 1994). 

Quanto ao relacionamento do professor da sala regular e o professor da sala 

de Recursos, precisa ser de parceria, pois é um fator importante e influenciável no que 

diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem do aluno com deficiência. Por sua 

vez, deverá o professor da sala de recursos participar das reuniões pedagógicas, do 

planejamento, dos conselhos de classe, de elaboração do projeto pedagógico, 

desenvolvendo ação conjunta com os professores das classes comuns e demais 

profissionais da escola para a promoção da inclusão escolar. 

1.3. Educação Inclusiva – Definição e Fundamentos Legais 



18 
 

Educação inclusiva é entendida por acesso e permanência de todas as crianças 

nos estabelecimentos de ensino regular, assim como em todos os níveis de educação, 

independentemente de suas diferenças ou dificuldades individuais, nas formas de 

promover aprendizagem e seu desenvolvimento pessoal; respeitando a diversidade 

da espécie humana como diz Mantoan (2006), incluir é “de certo modo reconhecer e 

valorizar as diferenças, sem discriminar os alunos e nem segregá-los” (p.15). 

A educação inclusiva está assegurada através de documentos e leis, entre elas 

destaca-se a declaração de Salamanca em nível internacional, de 1994, propõe que 

todas as crianças com necessidades educacionais especiais devem ter acesso ao 

ensino da escola regular, através de uma Pedagogia que atenda às suas 

necessidades. Além do mais, todos os governos precisam aprimorar seus sistemas 

educacionais, tornando-os aptos a incluírem todas as crianças, com suas diferenças 

e dificuldades individuais. A Convenção de Guatemala, 26 de maio de 1999 

promulgada no Brasil pelo decreto n° 30.956, em 08 de outubro de 2001 “tem por 

objetivo prevenir e eliminar todas as formas de discriminação contra as pessoas 

portadoras de deficiência e propiciar a sua plena integração à sociedade” e a 

Convenção da ONU (2006), aprovada no Brasil pelo decreto n° 186, em 09 de julho 

de 2008, estabelece que os estados assegurem e promovam a realização de todos os 

direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, 

onde não ocorra qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência. 

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 Art. 208 determina 

que seja dever do Estado o atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferivelmente na rede regular de ensino. A Lei n° 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 (LDB) em seu Art. 58 concede que a educação será “oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino para educandos portadores de 

necessidades especiais” no parágrafo 1° enfatiza que “ haverá, quando necessário, 

serviços de apoio especializado, na escola regular, para tender às peculiaridades da 

clientela de educação especial”. Quanto aos profissionais, no artigo 59, III, a lei 

garante: 

Professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 
capacitados para a integração desses educando nas classes comuns 
(BRASIL, 2002). 
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 A lei ° 30.218, de 05 de novembro de 2003 também dispõe sobre a 

universalização da Educação Inclusiva nas escolas da rede pública de ensino do 

Distrito Federal. Em seu Art. 1° discorre: 

Entende-se por Educação Inclusiva o atendimento a todas as crianças em 
escolas do ensino regular, respeitando suas diferenças e atendendo suas 
necessidades, ressalvados os casos nos quais se demonstre que a educação 
nas classes comuns não pode satisfazer às necessidades educativas ou 
sociais da criança ou quando necessário para o bem-estar da criança 
(BRASIL, 2003). 

 Em seu Art. 2°, II, essa mesma lei garante formação continuada para os 

professores da educação básica, que atuam na Educação Inclusiva. Portanto, 

observa-se, que apesar da existência ampla da legislação ao atendimento 

especializado às crianças portadoras de necessidades especiais e a formação dos 

professores para atendê-las, na pratica há outra realidade. Apesar das leis garantirem 

direitos aos alunos especiais, nem sempre elas se asseguram na realidade escolar. 
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Educação Inclusiva – Teoria X Prática 

A educação inclusiva está amparada por determinações, leis, portarias, a teoria 

conjectura um sistema com espaços físicos adaptados, materiais didáticos de 

qualidade, suporte aos professores, qualificação profissional e em especial um 

atendimento de qualidade, que respeite as diferenças de cada indivíduo, mas se faz 

necessário analisar como se encontra a prática, as dificuldades e resistências dos que 

estão envolvidos no processo. 

A literatura declara que desde a implantação da reforma, que aconteceu de 

forma abrupta, imposta, sem ter investimento na formação dos profissionais da 

educação, não fazendo um estudo sobre o impacto que essa inclusão causaria na 

vida dos alunos, familiares e profissionais, nota-se que não houve um grande avanço 

no investimento do preparo dos profissionais do ensino regular, como aponta 

Angelucci (2002) “vários educadores que procura,, com muitas dificuldades, trabalhar 

de maneira ética e comprometida com a Educação Pública, bem como manter a sua 

dignidade e a dos usuários das escolas” (p.11), “o poder público não está cumprindo 

bem sua função, o que não impede que cada um assuma sua parte e se torne sujeito 

dessa história” (MENDES, 2006. P. 16). 

A Educação Inclusiva é um grande passo na construção de um espaço 

democrático, conforme afirma Angelucci (2002) “a maneira como muitas das políticas 

públicas são formuladas e implantadas, sem considerar a construção coletiva e 

democrática das diretrizes da Educação” (p.6) o que acaba dificultando, não se pode 

vislumbrar uma mudança na prática educativa sem acontecer uma discussão entre os 

envolvidos. De acordo com Sá (2003) existem dificuldades e limitações em torno da 

inclusão, de um lado estão os docentes do ensino regular que discorrem a dura 

realidade das condições de trabalho: o grande número de discentes por turma, o 

espaço físico inadequado, material didático escasso e os limites da formação 

profissional. Em contrapartida, os pais que preferem manter os filhos em instituições 

especializadas por receio da discriminação no ensino regular e até mesmo mantê-los 

em casa no laço e proteção familiar. Independentemente desses pontos citados é 

possível constatar mudanças de postura, de concepções e atitudes por meio dos 

educadores, pesquisadores, pois essas diferenças já foram incorporadas como 

atributos naturais da humanidade. Ainda segundo Sá (2003): 
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Trata-se, portanto, de propor ações e medidas que vise assegurar os direitos 
conquistados, a melhoria na qualidade da educação, o investimento em uma 
ampla formação dos educadores, a remoção de barreiras físicas e atitudinais, 
a previsão e provisão de recursos materiais e humanos entre outras 
possibilidades. (p.3) 

 A declaração de Salamanca (1994) diz que o fator crucial apara o sucesso de 

escolas inclusivas é que todos os educadores tenham uma preparação apropriada. 

Além disso, recomenda que os professores na formação inicial recebam orientação 

positiva frente à especialidade de cada criança “a deficiência” e que tenham 

capacidade de avaliar cada uma das necessidades especiais, adaptação do conteúdo 

curricular, conhecimento ao recorrer às tecnologias, individualidade nos 

procedimentos pedagógicos e o principal trabalhar em conjunto com os pais e 

especialistas.  

 A avaliação antecipada do conteúdo curricular é uma das estratégias que 

devem ser utilizadas para facilitar a inclusão, visto que os alunos não são iguais como 

assegura Marchesi (2004): 

Os alunos são diferentes em seus ritmos de aprendizagem e em seus modos 
pessoais de enfrentar o processo educacional e a construção de seus 
conhecimentos. A atenção às diferenças individuais educativas faz parte 
também de todas as estratégias educativas que se assentam no respeito à 
individualidade de cada aluno. Um respeito que, no caso dos alunos com 
necessidades educativas especiais, exige que se proporcione uma educação 
adaptada às suas possibilidades. (p.38) 

 Com o objetivo de decidir em quais aspectos deve sofrer a adaptação se faz 

necessário que os envolvidos no processo conheçam as particularidades de cada 

aluno, pois essas adaptações podem acontecer dentro dos objetivos de cada área, 

critérios de avaliação e métodos pedagógicos. Essa é uma decisão cautelosa, difícil 

deve ser tomada com muita responsabilidade, para que todos os envolvidos estejam 

seguros. Como aponta Prieto (2006) à formação dos professores deve possibilita-los 

analisar os domínios de conhecimentos atuais dos alunos, para que sejam capazes 

de elaborarem atividades, criarem ou adaptarem materiais e aprimorarem o 

atendimento aos alunos. Nesse sentido, Blanco (2004) considera que: 

É preciso assegurar que o currículo da escola seja o mais amplo, equilibrado 
e diversificado possível. As equipes docentes devem fazer uma análise 
profunda do currículo oficial para verificar em que medida as necessidades 
dos alunos são contempladas para tomar as decisões adequadas (p.292) 
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 Um ponto importante que vale destacar é o uso das tecnologias como 

ferramenta metodológica para auxiliar o trabalho docente. É indispensável um 

profissional com capacidade de fazer uso dessas tecnologias, como afirma Lima 

(2007), “o mesmo deverá receber formação adequada para que suas habilidades 

estejam sempre à disposição da melhor forma possível ao educando. Os cursos de 

atualização tecnológica, além de capacitar o professor serve também como uma 

injeção de ânimo e motivação para que esteja sempre apto a desenvolver sua função 

da melhor forma possível”. Ele ainda enfatiza que “além do apoio tecnológico, o 

professor necessita do apoio da sala de recursos, da família e da equipe de direção; 

é fundamental que o apoio seja prestado para que o professor possa modificar sua 

pratica e favoreça a aprendizagem do aluno”. 

 Outro ponto significativo é a avaliação psicopedagógica, que deve permitir ao 

docente a identificação das necessidades educativas do discente. Como reitera Giné 

(2004), “a avaliação psicopedagógica deve servir para orientar o processo 

educacional em seu conjunto, facilitando a tarefa do professor que trabalha 

cotidianamente com o aluno; de posse das informações que contemplem as 

especificidades de cada um”. 

 O docente é a peça basilar para fazer com que a inclusão realmente aconteça, 

portanto é necessário que ele se sinta habilitado para atuar com competência juntos 

aos discentes. Ele não pode se sentir sozinho precisa ser amparado e orientado para 

agir com segurança. Nesse transcurso de apropriação das habilidades didáticas é 

fundamental destacar a atuação dos professores de apoio, conforme afirma Marchesi: 

Seu papel principal é colaborar e ajudar os professores de classe para que 
desenvolvam estratégias e atividades que favoreçam a inclusão dos alunos 
com necessidades especiais. Sua tarefa, portanto, não se centra mais no 
atendimento exclusivo a esses alunos, mas em ajudar os professores a 
resolver os problemas e a encontrar a melhor alternativa para a instrução de 
seus alunos (2004, p. 42). 

 É meritório considerar a participação da família da criança com necessidades 

especiais em seu processo de inclusão, pois sem dúvida, essa criança requer mais 

cuidados ao longo do seu desenvolvimento e a família necessita de adaptação e 

orientação de diversos especialistas. Segundo Paniagua (2004), “ a estimulação 

desde cedo, as atividades de lazer, situações de jogo ou estudo compartilhado, requer 

mais tempo de interação, o que acarreta aos pais tempo para adaptarem, 
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reorganizarem-se e ajudarem adequadamente os filhos e darem apoio necessário ao 

professor non processo de aprendizagem do filho”. 

 Ao longo do progresso o professor tem a contingência de construir o seu saber, 

nos debates com os colegas para a troca de experiências, nos desafios vividos a cada 

dia, nos cursos de atualização, ou seja, o docente deve estar em formação continua, 

esse aperfeiçoamento se faz de diversas formas e em lugares diferentes, como 

propõe Dal-Forno e Oliveira (2004), “a inclusão é a novidade que veio para nos fazer 

pensar que não estamos prontos, formados e que sempre temos algo para aprender, 

os educadores não poderão se acomodar, terão que discutir e participar do processo 

de inclusão e fazer a diferença (p.3)”. 

2.1 Formação pedagógica no ambiente inclusivo 

Talvez o que deixe o docente mais preocupado seja a insegurança em sua 

inexperiência, já que nos cursos superiores aprendeu apenas a lidar com a teoria e 

não teve acesso às práticas pedagógicas, diretamente com alunos especiais. No que 

se fundamenta a educação, o dia a dia da escola e da sala de aula exige que o 

professor seja capaz de organizar as situações de aprendizagem considerando a 

diversidade dos discentes. Essa nova competência implica a organização dos tempos 

e dos espaços de aprendizagem, dos agrupamentos dos discentes e dos tipos de 

atividades para eles planejadas. 

É de extrema importância um planejamento flexível que se justaponha de 

acordo com a necessidade e capacidade de cada um. O docente encontra-se como 

mediador e facilitador na organização dos alunos, de forma que possibilite uma melhor 

interação, mesmo em níveis tão diferentes, incluindo a todos, nas disciplinas da grade 

curricular ou em qualquer outra proposta pedagógica. Como afirma Marchesi: 

É muito difícil avançar no sentido das escolas inclusivas se os professores 
em seu conjunto, não adquirem uma competência suficiente para ensinar a 
todos os alunos; esse conhecimento não pode ser exclusivo dos especialistas 
em educação especial, é necessário que todos os envolvidos no processo 
tenham conhecimentos e habilidades para participar da adequação curricular, 
elaborar estratégias diferenciadas, superar os desafios diários e intervir junto 
ao aluno buscando alternativas para sanar dificuldades (2004 p. 54). 

 Atualmente se tem discutido as instituições formadoras estão realmente 

preparando os docentes para receber em suas salas de aula muitas vezes repletas 
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de alunos com diversos problemas, seja de indisciplina ou conflito familiar o que 

ocasiona dificuldade na aprendizagem, dos discentes com necessidades especiais. 

Como complementa Moreira: 

As universidades ainda carecem de uma formação que viva a inclusão e 

ultrapasse a linearidade e a simplificação curricular de que basta uma disciplina sobre 

a área da NEE para formar professores capacitados e atuarem com o alunado que 

apresenta dificuldades mais especificas (2007 p.268). 

 As pesquisadoras Ribeiro e Bastos (2007), partiram da premissa de que “a 

maioria dos cursos de formação de professores pouco contribui para que a prática do 

docente se modifique em relação aos estudantes que tem algum tipo de necessidade 

educacional especial”. É necessário que essas instituições reformulem o currículo e 

incorporem novas práticas de forma a possibilitar aos docentes a apropriação das 

habilidades necessárias para lidar com os desafios dessa nova realidade. Não basta 

obter conhecimento acerca da disciplina que irá trabalhar, é importante que o 

profissional se sinta seguro, tendo o domínio de estratégias para solucionar conflitos, 

criatividade para fazer adaptações da metodologia e assim fazer da sala de aula um 

espaço de desenvolvimento. Como explana Dal-Forno e Oliveira (2004 p.5), “é na 

prática que os saberes são colocados a prova, é nela que adquirem validade ou não”. 

 Sabe-se que existem leis que asseguram ao docente a capacitação para atuar 

na educação inclusiva, mas como afirma Coelho (2010 p.58) “as questões legais 

aparecem como suporte orientador e indutor de mudanças, mas não como garantia 

efetiva da inclusão, já que por si só, leis não garantem mudanças”. A reestruturação 

de cursos de graduação, investimento em capacitação e de especialização em 

Educação Inclusiva merece maior atenção das autoridades competentes. Não se pode 

delegar ao docente toda a responsabilidade de promover a inclusão dos alunos com 

necessidades educacionais especiais. 

2.2 Dificuldades dos professores e possibilidades de superação 

Defronte desse novo cenário em que as escolas procuram se adaptar para ser 

um ambiente consentâneo à inclusão, é importante questionar, quais são os avanços 

e as dificuldades enfrentadas pelos professores na educação inclusiva. De modo 
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geral, as escolas não possuem um ambiente adepto a inclusão, os profissionais 

reclamam das salas de aula superlotadas, materiais didáticos escassos, moveis 

inadequados e pouco espaço para recreação assim como ausência de recursos 

tecnológicos. Marchesi declara: 

Não pode ignorar o conjunto de condições que influem no trabalho do 
professor. Sua retribuição econômica, suas condições de trabalho, sua 
valorização social e suas expectativas profissionais são, ao lado da formação 
permanente, fatores que facilitam ou dificultam sua motivação e sua 
dedicação (2004, p.44).  

 Além de todos esses obstáculos, o processo de inclusão enfrenta a resistência 

de alguns profissionais, pais e da comunidade em geral, que não conseguiram 

entender o objetivo da inclusão escolar, como aponta Prieto (2006, p.40) “é tornar 

reconhecida e valorizada a diversidade como condição humana favorecedora da 

aprendizagem”. Nesse novo encadeamento se faz necessário penar e planejar as 

possibilidades se superação da escola e dos profissionais. Segundo Marchesi (2004), 

“o diretor e sua equipe assumem uma dimensão importante no processo de 

transformações das escolas, capazes de distribuir os potenciais para que adotem um 

estilo inovador, que facilitem a participação em projetos coletivos e proporcionem a 

mudança educativa”. 

 A educação inclusiva envolve planejamento e investimentos de recursos, 

consequentemente, exige o comprometimento dos órgãos governamentais como 

preparação prévia do ambiente escolar, com investimentos na infra-estrutura e na 

área pedagógica para receber esses alunos. É necessário que as escolas tenham 

espaços físicos adequados e suficientes com salas de aula, de recursos tecnológicos, 

sala para coordenação, sala para reforço e para recreação, parquinho e acessibilidade 

como rampas e banheiros. Na área pedagógica as escolas devem possuir material 

didático adequado e midiático, assim como, profissionais bem qualificados com oferta 

de cursos de capacitação continuada para todos. É importante que o professor não se 

sinta sozinho, que possa contar com o apoio especializado em quantidade suficiente 

a demanda, como psicólogos, psicopedagogos, interpretes e terapeutas. 

 A equipe pedagógica deve facilitar o trabalho em equipe, promovendo a 

elaboração do projeto político pedagógico (PPP) com o envolvimento de todos, faculte 

espaços onde os professores exponham suas dificuldades com possibilidades de 
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trocas de experiências e oficinas para produzir materiais pedagógicos criativos e 

específicos para trabalhar com cada necessidade dos discentes; oferecer palestras e 

atividades voltadas a toda comunidade escolar como forma de informar e sensibilizar, 

sem atitudes preconceituosas o ambiente escolar se tornará promissor a inclusão. 

Outro ponto importante para a atuação dos docentes é que os mesmos recebam 

informações a priori acerca de cada discente, com propostas de atividades e apoio 

necessário durante o ano letivo. 

 É notório que existem muitos fatores necessários para que a inclusão aconteça 

na integra, para tanto é necessário que a escola reexamine sua pratica, reflexione o 

seu desempenho, reestruture sua metodologia com incessante reflexão sobre sua 

ação pedagógica, e principalmente que tenha a certeza que é possível transformar os 

desafios da inclusão em permanente trabalho em prol das crianças especiais. 

 Atendendo à necessidade histórica da educação brasileira, de promover as 

condições de acesso, participação e aprendizagem dos alunos alvo da educação 

especial no ensino regular, possibilitando a oferta do atendimento educacional 

especializado, de forma não substitutiva à escolarização foi que as salas de recursos 

foram idealizadas para junto com o ensino regular apresentar meios e recursos 

adequados e oferecer apoio àqueles que encontram barreiras para a aprendizagem. 

Na última década, nosso sistema escolar modificou-se com a proposta inclusiva 

da implantação das Salas de Recursos Multifuncionais nas escolas comuns da rede 

pública de ensino. A educação inclusiva no sistema regular de ensino deixa muito a 

desejar, pois, muitas crianças se encontram inserido numa classe regular, mas, não 

interagem com os demais colegas, está somente integrada em uma escola que se diz 

inclusiva, mas, que não proporciona condições para a melhoria da educação em geral. 

Muitas escolas e professores justificam essa INTEGRAÇÃO ao invés de INCLUSSÃO 

a falta de formação. O acesso de alunos com necessidades educacionais especiais 

no ensino regular é admitido àqueles que: (…) possuem condições de acompanhar as 

atividades curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos 

ditos normais. (MEC, 1994, p.19). Ou seja, temos crianças com deficiência que não 

têm condições de estar inserido no ensino regular. 
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Uma situação constante em nosso município, muitos alunos apresentam 

deficiência, mas, não tem nenhum exame comprobatório, ou seja, um laudo, desta 

forma não são inseridos no censo, mas são atendidos nas salas de recursos. Outra 

situação, o aluno apresenta dificuldade de aprendizagem que não pode ser 

confundido com dificuldade Intelectual, e são encaminhados para sala de recursos, 

uma vez que deveria estar sendo atendido por uma Psicopedagoga. 

A educação inclusiva compreende a escola como um espaço legítimo e para 

todos, onde os estudantes constroem conhecimentos segundo suas capacidades, 

expressam suas ideias livremente, participam ativamente das ações de ensino e se 

desenvolvem como cidadãos, nas suas diferenças. O trabalho de inclusão escolar em 

nosso município não tem visibilidade nem credibilidade pelos profissionais da 

educação porque as escolas não são ainda espaços de inclusão. Se se torna inclusiva 

quando (re) conhece as diferenças dos alunos diante do processo educativo e busca 

a participação e o progresso de todos, adotando novas práticas pedagógicas.  

Acredita-se que o atendimento à diversidade dos alunos a partir da qualidade 

deva partir de situações que, planeje, crie, experimente e vivencie situações que 

favoreçam o desenvolvimento afetivo, cognitivo, social e perceptivo-motor dos alunos, 

especialmente dos alunos com deficiência. 

Esta pesquisa busca o conhecimento das concepções dos professores que 

estão atuando nas classes de ensino regular frente à realidade da educação inclusiva 

com a qual estão se deparando atualmente e quais as práticas pedagógicas que os 

professores acreditam ser favoráveis à educação inclusiva, procurando relacionar 

dimensões como meio social, formação escolar e profissional dos sujeitos da 

pesquisa. 
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2. Caminhos Metodológicos 

O trabalho foi desenvolvido e abordado em duas etapas, na primeira, utilizamos 

a pesquisa documental e bibliográfica. Atrelado a essa análise foi feito um 

levantamento de dados junto a Secretaria municipal de Educação, Cultura, Esporte e 

Lazer (SMECEL) do município de Mirangaba-Ba, buscando a quantidade de salas de 

recursos e o número de alunos atendidos. 

  A segunda parte foi o trabalho de campo, onde foi feita a aplicação de 

questionário aos professores que trabalham nas salas de AEE na sede do município 

de Mirangaba-Ba, sendo os mesmos os sujeitos da pesquisa. O questionário foi 

aplicado somente na escola que possuem o atendimento educacional especializado 

aqui na sede, mas, ressalta-se que há outras AEE’s em dois distritos. Existe um total 

de 1 sala de recurso na sede de Mirangaba que é o lócus desse trabalho, 6 

professores responsáveis por esse espaço, assim todos foram entrevistados. 

De acordo com Marconi (2001), não existe ciência sem a utilização de métodos 

científicos. Portanto, foi de fundamental importância que o presente estudo tenha se 

embasado em métodos científicos. Para os procedimentos de coleta dos dados 

utilizou-se a pesquisa bibliográfica, a qual de acordo com Marconi (2001) tem por 

objetivo pôr o pesquisador diretamente em contato com tudo o que foi escrito sobre 

um assunto determinado, permitindo desse modo que o pesquisador tenha uma ajuda 

paralela no exame de suas observações.  

Gil (1999) por sua vez discorre que a pesquisa bibliográfica se serve de material 

secundário, ou seja, é realizada através de levantamento de bibliografia já publicada, 

em forma de livros, publicações avulsas, revistas, imprensa escrita, cujo objetivo é 

fazer com que o pesquisador entre em contato direto com aquilo que foi escrito acerca 

de determinado assunto. Desta forma, segundo este método foram abordados 

conteúdos e informações através da leitura e livros, artigos, Internet, revistas, bem 

como da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a fim de evidenciar os 

direitos que o aluno especial possui quando é incluso. Por fim, conclui-se que os dados 

adquiridos possibilitaram uma maior compreensão sobre a atual importância da 

educação inclusiva, assim como do papel da escola, da família, da sociedade, do 

professor, voltando-se, portanto, para a integração do aluno com deficiência.  
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É necessário ressaltar que atualmente a rede municipal de Mirangaba tem 28 

escolas sendo que 03 dentre as 28 são Creches e somente 03 salas de recursos 

dentro do município; tem 4064 alunos devidamente matriculados em toda rede de 

ensino e 100 nas salas de recursos em todo o município. Esse atendimento 

educacional especializado é evidenciado pela diversidade de deficiências 

encontradas, são elas: deficiência auditiva, deficiência visual, síndrome de DOW, 

deficiência intelectual, paralisia cerebral, autismo e deficiência múltipla. 

Os professores envolvidos nesse processo são no total de 201 profissionais 

sendo que 1/3 possuem especialização na área de educação especial, porém, 

percebe-se que esses profissionais têm dificuldades em exercer sua função muitas 

vezes por falta do apoio pedagógico. 

 

3.1 ATENDIMENTO EDUCACIONAL X RECURSOS EM SALA DE AULA 

Neste tópico são apresentados os resultados provenientes da aplicação de 

questionário fechado a uma amostra composta por 06 professores da sala de recursos 

do município de Mirangaba/BA. O questionário dispunha de indagações que 

contemplam o atendimento educacional especializado desenvolvido nas salas de 

recursos. Para melhor ilustrar tais resultados foram utilizados gráficos do tipo pizza.   

Perfil dos Sujeitos da Pesquisa 

 Para delinear o perfil dos inquiridos na pesquisa, constatou-se uma população 

de indivíduos predominantemente jovens onde10 % têm idade entre 20 a 30 anos, 

30% tem entre 30 a 40 anos e 60% % tem 40 anos ou mais. Desse total 100% são do 

sexo feminino. 

Gráfico 1 Idade dos professores 

 
1 Informação cedida pela Secretária de Educação Esporte e Lazer da Cidade de Mirangaba-

Ba. 
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Fontes: Dados da Pesquisa 

Gráfico 2 Formação acadêmica dos entrevistados 

 

Fontes: Dados da Pesquisa 

Quanto à formação acadêmica, 50% graduados em pedagogia, 20% 

especialista em educação especial e 20% são psicopedagogos. Percebe-se que 

poucos professores possuem especialização na área de educação especial, muitos 

acreditam que á formação adequada é psicopedagoga, todavia esse profissional é 

colocado para atender alunos com deficiência. Mas, durante a sua jornada profissional 

este é submetido à formação continuada oferecida pelo município. 
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Gráfico 3-Dificuldades no AEE 

 

Fontes: Dados da pesquisa 

Apesar dos anos de experiências, muitos professores sentem dificuldades no 

atendimento AEE. Não por falta de habilidade, mas pela falta de credibilidade dos 

pais, da comunidade escolar e da formação para o trabalho com alunos especiais. 

Precisa-se ainda romper as barreiras atitudinais Para a inclusão acontecer de fato, 

necessita-se de uma rede de apoio com variação desde a ajuda mínima na classe 

regular até programas adicionais de apoio à aprendizagem dentro da escola e 

expandindo, conforme necessário, à provisão de assistência dada por professores 

especializado e pessoal de apoio externo. (Declaração de Salamanca, 1994). 

Gráfico 4 – Acessibilidade na Escola 

 

Fontes: Dados da Pesquisa 
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 Em relação à questão da acessibilidade, o resultado encontrado é insatisfatório. 

Para que todas as crianças e adolescentes possam frequentar a escola, é 

imprescindível que os ambientes sejam acessíveis. A NBR 9050 da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas e a lei 10.098/2000 orientam para as adaptações 

físicas que precisam ser providenciadas nos prédios e mobiliário, para favorecer o 

acesso às pessoas que apresentam necessidades especiais. 

A lei 10.098 de 2000 dispõe sobre Acessibilidade aos Sistemas de 

Comunicação e Sinalização, no Capítulo VII, que é constituído de três artigos: 

• O Art. 17 trata da eliminação de barreiras na comunicação e dos mecanismos e 

alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas de comunicação e 

sinalização às pessoas com deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação; 

• O Art. 18 trata da formação de profissionais intérpretes da escrita em 

Braille, LBS e de Guias-Intérpretes; 

• O Art. 19 trata dos serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, das 

medidas técnicas com o objetivo de permitir o uso das Libras ou outra subtitulação. 

Gráfico 5 – Sua escola é um espaço de inclusão? 

 

Fontes: Dados da Pesquisa 
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Quanto à inclusão nos espaços escolares, ainda não acontece, a pesquisa 

evidencia que 90% das escolas não possuem um currículo adaptado para atender as 

diversas necessidades educacionais dos alunos. Com base no Projeto Político 

Pedagógico-PPP a escola organiza seu trabalho (essa escola citada ainda não tem 

um PPP formulado); garante apoio administrativo, técnico e científico às necessidades 

da Educação inclusiva; planeja suas ações; possibilita a existência de propostas 

curriculares diversificadas e abertas; flexibiliza seu funcionamento; atende à 

diversidade do alunado; estabelece redes de apoio, que proporcionam a ação de 

profissionais especializados, para favorecer o processo educacional. 

Gráfico 6 – Relação entre os professores do AEE e do ensino regular 

 

Fontes: Dados da Pesquisa 

 A relação entre o professor de AEE e o professor do ensino regular ainda 

continua distante. Ambos trabalham de forma isolada. São poucos que mantem esse 

diálogo no momento de planejar o atendimento do aluno com deficiência. Os 

professores do ensino regular consideram-se incompetentes para lidar com as 

diferenças nas salas de aula, especialmente atender os alunos com deficiência, pois 

seus colegas especializados sempre se distinguiram por realizar unicamente esse 
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atendimento e exageraram essa capacidade de fazê-lo aos olhos de todos (Mittler, 

2000). 
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CONSIDERAÇÕES 

O objetivo desta pesquisa foi analisar o trabalho desenvolvido pela sala de 

recursos no atendimento AEE. Os resultados obtidos mostram que a política de 

inclusão no município de Mirangaba, através das salas de recursos ainda está há 

passos lentos. É válido ressaltar que os resultados obtidos não devem ser 

generalizados, pois é restrito a uma amostra. 

A inclusão, escolar e social, exige mudança de mentalidade, mudança nos 

modos de vida, muitas reflexões e, como princípio fundamental, valorizar a 

diversidade humana. O processo inclusivo é frágil e falta o imaginário da aceitação do 

diferente como diferente; existem fragilidades no processo de formação profissional; 

atividades pedagógicas diferenciadas resultam de iniciativas particulares de 

professores; não há um compromisso coletivo da comunidade escolar com o processo 

inclusivo.  

Conclui-se que: a inclusão escolar continua tema aberto e de muitas entradas 

para reflexão; a efetivação da educação inclusiva é ainda muito incipiente; as maiores 

dificuldades estão no não reconhecimento do outro como diferente e na não aceitação 

dessa diferença; faltam colaboração e consenso na redefinição de procedimentos 

didáticos pedagógicos capazes de qualificar a aprendizagem para cada aluno; a 

inclusão envolve convivência regada pelo diálogo, pela humildade, pelo 

reconhecimento das próprias fragilidades. 

Escola inclusiva e educação inclusiva continuam temas abertos de muitas 

entradas, muitos olhares, merecedores de atenção e profundas reflexões capazes de 

conduzir a ações efetivas de reconhecimento e de aceitação do diferente em sua 

singularidade. As dúvidas são muitas e muitos são os preconceitos e crenças em 

relação aos considerados normais, portadores de deficiências físicas e aqueles que, 

diante dos padrões de normalidade, possuem tempos e ritmos diferentes de 

aprendizagem. Igualdade e diversidade formam um complexo paradoxo cuja 

superação requer uma profunda mudança de mentalidade em relação à concepção 

de ser humano envolvido num processo evolutivo, tanto biológico quanto cultural. 

O desafio da inclusão escolar está associado ao desafio de superar, 

gradativamente, a brutal exclusão social, ainda uma das marcas fortes de nossa 

contemporaneidade. É um grande desafio, difícil, complexo, mas não impossível. A 
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educação inclusiva possibilita uma mudança de mentalidade, alarga horizontes de 

esperança inclusiva para articular a sociabilidade com o potencial dos diferentes.  

 

Educação inclusiva é uma ação, desejando compreender e aceitar alguém, o 

outro, na sua singularidade. Significa abranger e abrir os braços para acolher todos e 

a cada um dos alunos. A natureza da inclusão é diferente de integrar, que tem a ver 

com adaptar o aluno às exigências da escola; implica mudança de perspectiva 

educacional, uma vez que se dirige a todos os alunos. A inclusão possibilita maior 

equidade e abre horizontes para o desenvolvimento de sociedades inclusivas. Fazer 

inclusão significa desejar e realizar mudanças profundas em termos de concepções e 

práticas educacionais. Uma mudança capaz de criar expectativas diferentes, 

fundamentadas no princípio do envolvimento da coletividade.  

Criar sensibilidade para a inclusão é uma tarefa exigente, mas possível como 

o é o próprio ato do aprender, do conhecer e do viver. A escola inclusiva, para fazer 

educação inclusiva, precisa de educadores que oportunizem a todos os alunos e a 

cada um dos alunos o desafio do pensar. “São necessários educadores que 

despertem em cada aluno o prazer do pensar, que despertem o prazer da 

aprendizagem e que objetivem a vivência convidativa e insubstituível do diálogo; 

educadores que no conversar e no diálogo reconhecem que cada aluno é um sujeito 

de ideias e um sujeito de palavras” (SEVERINO, pg 53 2002). Essa escola precisa de 

educadores que saibam que cada aluno tem o que dizer, e que ele é capaz de dizê-lo 

e, melhor ainda, que será ouvido. 
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ANEXOS OU APÊNDICES 

– Questionário de pesquisa para professores 

1. Sexo 

(A) Masculino. 

(B) Feminino. 

 

2. Das opções abaixo assinale a que melhor descreve o seu nível máximo de 

escolaridade até a graduação. 

(A)Menos que o Ensino Médio (antigo 2.º grau). 

(B)Ensino Médio – Magistério (antigo 2.º grau). 

(C)Ensino Médio – Outros (antigo 2.º grau). 

(D)Ensino Superior – Pedagogia. 

(E)Ensino Superior – Licenciatura em Matemática. 

(F)Ensino Superior – Licenciatura em Letras. 

(G)Ensino Superior – Escola Normal Superior. 

(H)Ensino Superior – Outros. 

 

3. Há quantos anos você obteve o nível de escolaridade assinalado 

anteriormente? 

(A)Há 2 anos ou menos. 

(B)De 3 a 7 anos. 

(C)De 8 a 14 anos. 

(D) De 15 a 20 anos. 

(E)Há mais de 20 anos. 

 

4. Em que tipo de instituição você fez o curso superior? 

(A)Pública federal. 

(B)Pública estadual. 

(C)Pública municipal. 

(D)Privada. 

(E)Não fiz. 

 

5. Qual era a natureza desta instituição? 

(A)Faculdade isolada. 

(B)Centro Universitário. 
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(C)Universidade. 

(D)Não se aplica. 

 

6. De que forma você realizou o curso superior? 

(A)Presencial. 

(B)Semi-presencial. 

(C)A distância. 

(D)Não se aplica. 

 

7. Indique a modalidade de cursos de Pós Graduação de mais alta titulação 

que você possui. 

(A)Atualização (mínimo de 180 horas). 

(B)Especialização (mínimo de 360 horas). 

(C)Mestrado. 

(D)Doutorado. 

(E)Não fiz ou ainda não completei curso de pós-graduação. 

 

8. Indique a área temática do curso de Pós Graduação de mais alta titulação 

que você possui. 

(A)Educação, enfatizando alfabetização. 

(B)Educação, enfatizando educação matemática. 

(C)Educação Especial Inclusiva 

(D)Outras áreas que não a Educação. 

(E)Não se aplica. 

 

9. Você participou de alguma atividade de formação continuada (atualização, 

treinamento, capacitação, etc) nos últimos dois anos? 

(A)Sim. 

(B)Não. 

 

10.Você utiliza os conhecimentos adquiridos nas atividades de formação 

continuada para a melhoria de sua prática em sala de aula? 

(A)Quase sempre. 

(B)Eventualmente. 

(C)Quase nunca. 
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(D)Não contribuíram em nada. 

 

11.Há quantos anos você está lecionando? 

(A)Há menos de 1 ano. 

(B)De 1 a 2 anos. 

(C)De 3 a 5 anos. 

(D)De 6 a 9 anos. 

(E)De 10 a 15 anos. 

(F) De 15 a 20 anos. 

(G)Há mais de 20 anos 

 

12.Qual é a sua carga horária de trabalho semanal 

(A)Menos de 16 horas-aula. 

 (B)De 16 a 19 horas-aula.  

(C)20 horas-aula.  

(D)De 21 a 23 horas-aula.  

(E)De 24 a 25 horas-aula.  

(F) De 26 a 29 horas-aula.  

(G)30 horas-aula.  

(H)De 31 a 35 horas-aula.  

(I) De 36 a 39 horas-aula.  

(J) 40 horas-aula. 

(L) Mais de 40 horas-aula 

 

15. Se respondeu sim na questão anterior e pensando na sua atividade 

profissional considera a formação que recebeu como: 

(A)Insuficiente 

(B)Suficiente 

(C)Boa 

(D)Muito boa 

 

16.Após o seu curso de formação inicial frequentou ações de formação 

contínua, relacionadas com a intervenção com alunos com necessidades 

educativas especiais? 

(Considere apenas a formação contínua e não a formação especializada) 
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(A)Sim 

(B)Não 

 

17. A informação recebida nas ações de formação foi: 

(A)Insuficiente 

(B)Suficiente 

(C)Boa 

(D)Muito boa 

 

18. Tem formação especializada em educação especial? 

(A)Sim 

(B)Não 

 

19. Você já trabalhou com alunos com necessidades educacionais especiais 

(NEE‟s) ? 

(A)Sim 

(B)Não 

 

20. Para cada afirmação, assinale a opção que melhor exprime a sua opinião 

(assinale só uma hipótese). 

Observação: entende-se a sigla NEE‟S (necessidades educacionais especiais). 

- O contato com alunos com NEE‟s em aulas do ensino regular, não contribui 

para que os outros alunos assumam condutas inadequadas. 

(A) Discordo 

(B) Concordo 

 

- O aluno com NEE‟s não pode enfrentar os desafios que se colocam na turma 

em igualdade de condições com o aluno dito "normal". 

(A) Discordo 

(B) Concordo 

 

- Atender alunos com NEE‟S em turmas de ensino regular não traz benefícios 

para ninguém. 

(A) Discordo 

(B) Concordo 
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- A eficácia pedagógica dos professores, nas turmas com alunos com NEE‟s 

fica reduzida, visto que têm de atender alunos com diferentes níveis de 

capacidade. 

(A) Discordo 

(B) Concordo 

 

- Os alunos com NEE‟s obteriam mais proveito se fossem educados em 

instituições de ensino especial. 

(A) Discordo 

(B) Concordo 

 

- A inclusão escolar de alunos com NEE‟s é uma moda, deixará de se praticar 

quando se provar que não é rentável a longo prazo. 

(A) Discordo 

(B) Concordo 

 

- A presença de um aluno com NEE´s numa turma de ensino regular, não 

interfere com o progresso dos seus colegas. 

(A) Discordo 

(B) Concordo 

 

- Sem uma formação especializada, dificilmente o professor do ensino 

regular poderá dar uma resposta adequada aos alunos com NEE‟s. 

(A) Discordo 

(B) Concordo 

 

- Tenho segurança ao trabalhar com alunos com NEE‟s. 

(A) Discordo 

(B) Concordo 

 

- A quantidade de alunos em sala de aula não interfere na qualidade do 

trabalho com alunos com NEE‟s. 

(A) Discordo 

(B) Concordo 

Obrigada pela colaboração. 
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2 Sala do AEE da Escola Manoel Novaes. 

 

 

  

 

 

 
2 Interior da sala destinada ao processo de ensino aprendizagem dos alunos especiais da Escola 
Municipal Manoel Novaes, localizada na Avenida Jonas Carvalho na sede do Município Mirangaba-
Ba.  
 


