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RESUMO 
 

O presente artigo tem como finalidade explanar como o auxílio dos mediadores 
contribui no processo de inclusão na escola Otaviano Ferreira dos Santos, assim 
como perceber como é feito o processo de inclusão no ambiente escolar; 
compreender a função de mediador e como acontece a interação com o professor 
para que aconteça de forma plena em sala de aula e também analisar como é 
realizada a parceria do mediador com a escola e o auxílio que os mesmos recebem 
para desenvolver as atividades. Para alcançar os objetivos almejados, utilizamos 
recursos como questionários, observação dos espaços físicos e análise documental 
onde foi possível obtermos resultados mais precisos acerca da inclusão escolar. 
Contudo, para obtermos conhecimento, nos embasamos nos seguintes autores: 
Mousinho et al (2010), Cunha (2016), Mantoan (2003), Delors (2002) e Nogueira 
(2000) que buscam verificar como realmente acontece o processo de inclusão. 
Portanto, concluímos que trabalhar numa perspectiva inclusiva requer muita 
dedicação e esforço, pois é um desafio constante, mas necessário para que todos os 
alunos desenvolvam suas habilidades e competências. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão escolar; Professor; Mediador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to explain how the help of mediators contributes to the 
inclusion process in the Escola Otaviano Ferreira dos Santos, as well as to understand 
how the inclusion process takes place in the school environment; understand the role 
of mediator and how the interaction with the teacher happens so that it happens fully 
in the classroom and also analyze how the mediator's partnership with the school is 
carried out and the help they receive to develop the activities. In order to achieve the 
desired objectives, we used resources such as questionnaires, observation of physical 
spaces and documentary analysis where it was possible to obtain more accurate 
results about school inclusion. However, to obtain knowledge, we rely on the following 
authors: Mousinho et al (2010), Cunha (2016), Mantoan (2003), Delors (2002) and 
Nogueira (2000) who seek to verify how the inclusion process really happens. 
Therefore, we conclude that working in an inclusive perspective requires a lot of 
dedication and effort, as it is a constant challenge, but necessary for all students to 

develop their skills and competences. 

Key words: School inclusion; Teacher; Mediator. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As nossas escolas estão a cada dia evoluindo em diversas questões, e isso 

está acontecendo por conta da demanda em atender as necessidades de seu público 

que é formado por sujeitos com inúmeras singularidades, e por esta razão ela deve 

se preparar para ser uma escola democrática para assim poder garantir a qualquer 

aluno que nela for inserido as condições básicas para que aconteça o processo de 

desenvolvimento deles. 

Contudo, não basta somente ter uma estrutura adequada e um currículo bem 

montado, uma parcela considerável  do público das nossas escolas hoje em dia é 

constituída por crianças com diversas deficiências e a escola não deve se preparar 

somente estruturalmente para recebê-los, pois a inclusão vai além da presença física 

do educando no ensino regular. É necessário ir além e garantir a inclusão de todos os 

alunos, inclusive os com deficiência de modo completo, para que eles não estejam na 

escola somente por estar, mas que também seja um espaço em que eles se sintam 

compreendidos e possam participar ativamente de todo os processos que ocorrem 

neste local. E no momento um fator que tem um papel fundamental para que a 

inclusão aconteça é a relação existente dos alunos com os professores e com os seus 

mediadores que estão a maior parte do tempo lado a lado com eles, no entanto estes 

sujeitos não são os únicos responsáveis pelo processo de inclusão, toda a 

comunidade escolar faz parte e desempenham papeis importantes neste processo. 

A realização deste estudo ocorreu mediante as leituras relacionadas à temática 

apresentada que sustenta a elaboração deste trabalho, e a partir dos saberes 

adquiridos através das leituras, os nossos passos foram guiados para a 

implementação e desenvolvimento do mesmo no âmbito educacional da escola 

Municipal Otaviano Ferreira dos Santos do município de Capim Grosso – BA, como 

local para a pesquisa e assim projetamos nosso foco investigativo e a partir disto 

surgiu a seguinte indagação: Como o auxílio dos mediadores no âmbito da instituição 

pedagógica Otaviano Ferreira dos Santos favorece a inclusão escolar? 

Com a finalidade de resolver a problemática existente no estudo foi 

desenvolvido o objetivo geral: Verificar sobre como o auxílio dos mediadores contribui 

no processo de inclusão na escola Municipal Otaviano Ferreira dos Santos. No 

entanto tivemos a consciência que não bastaria somente este objetivo para poder 

resolver a problemática existente e por isto outros objetivos foram traçados, sendo 



7 
 

 

eles: Perceber como é feito o processo de inclusão no ambiente escolar; 

Compreender a função do mediador e como acontece a interação com o professor 

para que aconteça a inclusão de forma plena em sala de aula e por fim analisar como 

é realizada a parceria do mediador com a escola e o auxílio que os mesmos recebem 

para desenvolver a atividades na escola Otaviano Ferreira dos Santos. 

Mediante a tudo que foi refletido entende-se que a realização deste estudo se 

fez relevante devido ao fato de buscar verificar sobre como o auxílio dos mediadores 

educacionais contribui para o processo de inclusão, assim como a relação que existe 

entre eles e os alunos, como também a relação com o professor titular no espaço 

educacional da escola Otaviano Ferreira dos Santos, com o objetivo de entender 

melhor este fenômeno que servirá para pesquisadores e estudiosos que queiram 

entender mais sobre esta temática, além de servir para responder a problemática 

apresentada neste estudo de cunho acadêmico, como também aumentar o rol de 

conhecimentos nessa área e trazer uma reflexão para que as instituições 

educacionais tenham uma noção de como as relações entre professores e 

mediadores contribui no processo de inclusão dos alunos com deficiência. 

 

2  EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

A oferta de educação às pessoas com deficiências mudou bastante com o 

passar dos anos, no Brasil após um longo período de exclusão e abandono as 

atenções a esse tema ganham certa importância no século XIX.  Em 1854 ocorreu a 

criação do Imperial Instituto dos meninos cegos, por meio de um decreto imperial de 

nº 1.428, hoje em dia esse instituto se chama Instituto Benjamin Constant, e em 1856 

foi fundado o  Instituto dos surdos-mudos, atual Instituto Nacional de Educação de 

surdos (INES) , ambos na Cidade do Rio de Janeiro. O perfil, contudo, era muito mais 

voltado as deficiências visuais e auditivas continuando a excluir as limitações físicas 

e principalmente as intelectuais. Tal cenário começou mudar apenas a partir de 

meados do século XX quando iniciou a articulação de uma política de Educação 

Especial, é nesta época que surge instituições como a sociedade Pestalozzi do Brasil 

e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, mais conhecida como APAE. 

Em 1969 o Brasil contava com mais de 800 escolas especializadas na 

educação de pessoas com deficiência intelectual, na década de 80 a educação 

especial começou a ganhar o caráter de inclusão, o primeiro passo para isso  
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aconteceu em 1988 com a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu  

artigo 208 que garante o atendimento preferencialmente na rede regular de ensino 

aos indivíduos que apresentam deficiência.  

 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: 
I -  educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 
anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a 
ela não tiveram acesso na idade própria; 
II -  progressiva universalização do ensino médio gratuito; 
III -  atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV -  educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos 
de idade; 
V -  acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um; 
VI -  oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
VII -  atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por 
meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde. 
 
 

 Seis anos depois surgiu a Declaração de Salamanca a partir da Conferência 

Mundial sobre Necessidades Especiais: Acesso e Qualidade, está conferência 

ocorreu em Salamanca, na Espanha, entre os dias 7 e 10 de junho de 1994 e contou 

com a presença de representantes de 88 governos e 25 organizações internacionais 

, dentre eles o Brasil. Essa declaração é considerada um dos principais documentos 

mundiais que busca garantir os direitos das pessoas com deficiências a educação 

inclusiva e influenciou de maneira categórica as políticas inclusivas. A Declaração de 

Salamanca ampliou o conceito de necessidades educacionais especiais incluindo 

todas as crianças que não estejam conseguindo se beneficiar com a escola, indo além 

dos alunos com transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou 

superdotado, para também alunos de diversas classes sociais, gêneros, culturas, 

raças, minorias linguísticas, entre muitos outros. 

Em dezembro de 1996 com as influências da Declaração de Salamanca foi 

publicada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, o texto desta 

lei confirma que a educação especial deve ser oferecida preferencialmente na rede 

regular de ensino e deve haver serviços de apoio especializado. 

 

Art. 4º. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado 
mediante a garantia de: 
 
      I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele 
não tiveram acesso na idade própria; 
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      II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino 
médio; 
      III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 
necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino; 
      IV - atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a 
seis anos de idade; 
      V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um; 
      VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 
educando; 
      VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com 
características e modalidades adequadas às suas necessidades e 
disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de 
acesso e permanência na escola; 
      VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio 
de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde; 
      IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade 
e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao 
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. 

 

Muitos acreditam que existem diferenças entre educação especial e educação 

inclusiva, no senso comum há uma grande confusão como se a educação inclusiva 

tivesse terminado ou substituído a educação especial, pelo contrário, educação 

inclusiva tem como objetivo acolher a todos, promover o desenvolvimento e 

aprendizagem de todos, ou seja, toda escola deveria ser inclusiva, quando falamos 

de educação popular de escola pública democrática é para todos, mas historicamente 

ela não foi, portanto, em muitas das vezes ela ganha o rótulo de educação inclusiva. 

 
O ensino especial é inclusivo quando se ocupa da autonomia do aluno e o 
capacita para o ensino regular, para a vida familiar e para a vida social. Da 
mesma forma, o ensino regular cumpre seu papel quando atende à 
diversidade discente com equidade, sem preconceitos, observando as 
especificidades de cada indivíduo buscando sua formação integral. [...] O 
ensino inclusivo deve ocorrer em todas as instituições, pois inclusiva é a 
forma de ensinar. (CUNHA, 2016, p. 38) 

  

 Existe também uma grande discursão sobre a Inclusão escolar e a Integração 

escolar, muitos autores falam dos dois termos como se fossem a mesma coisa, porém, 

eles são distintos. A integração escolar no ensino regular não é destinada para todos 

os alunos com deficiência, e sim para os que conseguem se adaptar ao ensino das 

classes regulares, já os alunos que não conseguem acompanhar esse ritmo devem 

ser conduzidos para as instituições que tenham eles como público alvo, ou para as 

salas de recursos que geralmente existem dentro das próprias escolas regulares. 

A integração defende que colocar alunos com as mais diversas necessidades 

em uma mesma sala de aula não é inclusão, pois, como se sabe cada indivíduo possui 
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o seu próprio ritmo de aprendizagem, e por isso os alunos com deficiência demandam 

um tratamento diferenciado. “Nas situações de integração escolar, nem todos os 

alunos com deficiência cabem nas turmas de ensino regular, pois há uma seleção 

prévia dos que estão aptos à inserção.” ( MANTOAN,2003, p.15) 

As escolas inclusivas por outro lado, possuem o dever de reconhecer e 

responder a diversas necessidades de seus alunos, em seu currículo a mesma deve 

acomodar o ritmo e o estado de aprendizagem assegurando que o aluno receba um 

ensino de qualidade além de receber apoio complementar se necessário. 

 
Quanto a inclusão, esta questiona não somente as políticas e a organização 
da educação especial e da regular, mas também o próprio conceito de 
integração. Ela é incompatível com a integração, pois prevê a inserção 
escolar de forma radical, completa e sistemática. Todos os alunos sem 
exceção, devem freqüentar as salas de aula do ensino regular. ( MANTOAN, 
2003, p. 16) 

 

 Se pararmos para observar as políticas de diversas escolas que se dizem 

inclusivas acabaremos por perceber que a grande maioria segue o conceito de 

integração, onde os alunos com deficiência estão matriculados nas redes de ensino 

regular, porém não frequentam as classes regulares e sim são separados dos demais 

alunos da instituição, e levados para salas de recursos onde serão aplicadas 

atividades diferenciadas no seu horário de aula, sendo que para o conceito de inclusão 

esses alunos deveriam estar na sala de aula regular recebendo o assunto trabalhado 

pelo resto da turma de maneira que se adaptasse as suas necessidades, como por 

exemplo, um aluno surdo poderia estar incluso na aula tendo um intérprete em sala, 

um aluno cego estaria ouvindo a aula, e deveria utilizar o sistema braille como apoio,  

e assim por diante, pensando sempre em como o conteúdo pode ser adaptado para 

que chegue a todos os alunos independentemente de suas limitações.   

 E existem também as escolas que matriculam os alunos pois são obrigadas 

pela lei, porém, deixam o aluno sem qualquer amparo, inserido dentro da sala de aula 

fazendo qualquer coisa que o deixe ocupado enquanto os demais alunos realizam as 

atividades propostas pelo(a) regente de turma. Não é difícil chegar em uma escola e 

encontrar um aluno com deficiência pintando um desenho enquanto os demais alunos 

respondem atividades, ou em sua mesa sozinho com algum brinquedo para distrai-lo, 

assistindo um filme ou desenho em uma sala separada, ao invés de estar realizando 

alguma atividade, alguns professores simplesmente se recusam a chegar perto do 

aluno por alegar não saber lidar com a situação, ou por não ter formação para isso. 
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Problemas conceituais, desrespeito a preceitos constitucionais, 
interpretações tendenciosas de nossa legislação educacional e preconceitos 
distorcem o sentido de inclusão escolar, reduzindo-a unicamente à inserção 
de alunos com deficiência no ensino regular. Essas são, do meu ponto de 
vista grandes barreiras a serem enfrentadas pelos que defendem a inclusão 
escolar, fazendo retroceder, por sua vez, as iniciativas que visam à adoção 
de posições inovadoras para a educação de alunos em geral. Estamos diante 
de avanços, mas de muitos impasses da legislação. (MANTOAN, 2003, p.22) 
 
 

Por muitos anos, as conquistas eram lentamente alcançadas, mas foi 

necessário lutar pela igualdade de direito para tentar romper com a exclusão de 

qualquer minoria, sejam elas: os índios,  pessoas com deficiência, a questão de 

gênero e entre outros, pois quando tratamos de inclusão, é necessário abranger a 

todos independente das diferenças existente. 

A escola inclusiva ou educação inclusiva é uma escola para todos tendo 

também o público-alvo da Educação Especial, portanto a educação inclusiva nesta 

perspectiva de uma escola para todos, ela ganha força porque historicamente as 

pessoas com deficiência, transtorno Global do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação que é o público-alvo da Educação Especial determinado por 

lei no Brasil, eles ficavam exclusivamente estudando em escolas especiais e 

recebendo um atendimento da Educação Especial, que é uma pratica segregadora de 

ensino pois esses alunos eram separados dos demais. Hoje a perspectiva é outra, 

quando tratamos de inclusão escolar desse público alvo, a meta é que todos estudem 

na mesma escola, na rede regular de ensino,  mas que eles obtenham apoio da área 

da Educação Especial, pois educação especial é uma área de conhecimento que tem 

por objetivo avaliar, buscar novas estratégias, ofertaram atendimento educacional 

especializado complementar ou suplementar. 

 

3 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Nos últimos 20 anos notou-se um salto qualitativo quando diz respeito ao 

processo de inclusão de alunos com deficiência na rede regular de ensino, pois 

através da Constituição de 1988 assim como a Declaração de Salamanca de 1994 e 

com base nas políticas públicas e as leis que garantem uma melhor formação para os 

professores para que possam trabalhar de forma adequada, assim como garantem os 

direitos para que os alunos com deficiência recebem uma educação de qualidade. 
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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 (Declaração de 
Salamanca, 1994, p. 17-18). 

 

Para que os processos de inclusão sejam realizados adequadamente, são 

necessários vários fatores que possam favorecer o acesso e permanência de todos 

na escola, contudo, os professores tem um papel fundamental no processo de 

inclusão, pois os mesmos além de serem responsáveis pelos alunos no ambiente 

escolar, tem como objetivos desenvolver o processo de ensino e aprendizagem, assim 

como, proporcionar o desenvolvimento intelectual, socialização, interação entre os 

alunos. 

O processo de inclusão já passou por várias etapas, mas apesar de todos os 

esforços, ainda existe contrapontos de várias as partes. Quando tratamos de inclusão 

no ambiente escolar, temos como objetivo perceber que a inclusão não é ter a 

presença de alunos com deficiência no ambiente educacional, e sim entender que 

todos estão neste ambiente com propósitos parecidos, que todos merecem respeito e 

devem ser tratados por igual, portanto, é necessário esse entendimento 

principalmente da parte dos professores, pois infelizmente ainda encontram-se 

professores que acreditam que os alunos com deficiência não devem estudar nas 

escolas regulares. 

 

É preciso repensar a formação de professores especializados, a fim de que 
estes sejam capazes de trabalhar em diferentes situações e possam assumir 
um papel - chave nos programas de necessidades educativas 8 especiais. 
Deve ser adoptada uma formação inicial não categorizada, abarcando todos 
os tipos de deficiência, antes de se enveredar por uma formação 
especializada numa ou em mais áreas relativas a deficiências específicas. 
(Declaração de Salamanca, 1994, p. 28). 
 
 

Um dos problemas mais encontrados quando se trata da inclusão é a formação 

dos professores, lembrando que eles, na grande maioria não se sentem capacitados 

para lidar com a presença de alunos com deficiência no ambiente escolar. Isto ocorre 

devido ao fato deles não terem sido preparados para este contexto, além de muitos 

não procurarem ter uma formação continuada para que possam entender sobre o 

assunto e compreender como agir diante as situações que surgirão.  
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Um dos conceitos mais utilizados pelos professores é que o processo de 

inclusão deve acontecer com pessoas capacitadas para cada deficiência, pois os 

mesmos defendem que por não terem um treinamento específico não podem realizar 

um trabalho de qualidade, os professores se sentem despreparados para lidar com a 

presença de alunos com deficiência na sala de aula, por conta disso, muitas das vezes 

os alunos acabam sendo prejudicados. 

 

Atualmente, o mundo no seu conjunto evolui tão rapidamente que os 
professores, como aliás os membros das outras profissões, devem começar 
a admitir que a sua formação inicial não lhes basta para o resto da vida: 
precisam se atualizar. e aperfeiçoar os seus conhecimentos e técnicas ao 
longo de toda a vida. O equilíbrio entre a competência na disciplina ensinada 
e a competência pedagógica deve ser cuidadosamente respeitada (DELORS, 
2002, p.161-162). 
 
 

Infelizmente muitos professores se acomodam e não buscam novos recursos 

para utilizar na sala de aula, principalmente com os alunos com deficiência, e muitos 

se aproveitam da presença do mediador para tirar o aluno de sua responsabilidade, 

fazendo do mediador uma figura necessária, pois em alguns casos o aluno acaba 

sendo excluído pelo professor, pois os mesmos acreditam que o aluno com deficiência 

é único e exclusivo do mediador. 

O professor regente deve ir além, o mesmo deve utilizar métodos diferenciados, 

buscar novos recursos para garantir um melhor desenvolvimento no processo de 

aprendizagem de seus alunos, principalmente aos educandos que tem deficiência, 

pois alguns precisam de atividades adaptadas, e auxílio para realiza-las, portanto, 

cabe ao professor conseguir compreender que cada aluno tem sua capacidade de 

entendimento diferenciada, e que também saiba respeitar o tempo necessário de cada 

um. 

Está previsto na legislação brasileira que o docente deve receber uma 

formação que mesmo somente na educação básica inclua conhecimentos sobre a 

educação de alunos com deficiência, por conta disso, o curso de licenciatura em 

Pedagogia a partir de 2011, após passar por uma reforma curricular passou a ofertar 

como disciplinas obrigatórias a Educação Especial uma perspectiva Inclusiva e a 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, atualmente oferta-se também um estágio de 

caráter obrigatório na Educação Especial e Inclusiva, essas disciplinas são muito 

importantes pois servirão de base após a graduação, quando o professor já estiver 

atuando em sala de aula. 
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Porém, mesmo com os avanços que ocorreram após essas disciplinas serem 

consideradas obrigatórias, as mesmas podem ser consideradas apenas uma 

introdução sobre o assunto, pois,  suas cargas horárias são muito pequenas para que 

se possa realizar estudos mais aprofundados acerca da Educação Especial e 

Inclusiva, sobre as deficiências, transtornos globais e superdotação. E é por conta 

disso que muitos professores quando se deparam com alunos com deficiência em sua 

sala de aula, na maioria das vezes alegam não saber lidar com eles, não ter formação 

sobre o assunto, acham que é melhor o aluno frequentar uma sala de aula só para 

alunos com deficiências e muitas outras coisas.  

 

Este fato deve-se a que os currículos de formação de professores, em sua 
grande maioria, possuem reduzida carga horária com informações sobre 
alunos com necessidades educacionais especiais, tornando-se desta forma 
difícil, senão impossível, que os professores consigam identificar e trabalhar 
eficientemente com esses alunos em suas salas de aula. ( NOGUEIRA, 2000, 
p.36) 

 

Contudo, professores são pesquisadores, então não devem somente dizer que 

não sabem ou que não estão capacitados para algo, ele deve ir além, deve pesquisar 

sobre o que precisar, aprender sobre as deficiências, suas especificidades, buscar 

métodos e estratégias de ensino, realizar cursos sobre o assunto, fazer 

especializações buscando sempre ter uma formação continuada, não só por conta 

dos alunos com deficiência, mas sim porque a profissão exige, o mundo está sempre 

em constate mudança e evolução, e os profissionais da educação devem sempre 

tentar acompanha-lo, de modo que não se tornem profissionais defasados. 

É nessa perspectiva de formação continuada que chega também o profissional 

de mediação escolar, que surgiu como um suporte para o professor, ajudando-o a 

lidar melhor com uma sala de aula lotada e ainda assim conseguir ensinar um aluno 

com deficiência que precisa muitas vezes de atividades adaptadas, maior tempo para 

realiza-las, suporte ao realiza-las, e muitas outras coisas. Por isso, esses dois 

profissionais devem trabalhar em parceria, para que se ajudem mutualmente e que o 

professor e o mediador entendam qual a sua função no desenvolvimento daquele 

aluno, tendo o cuidado de um não acabar ofuscando a figura do outro, precisam saber 

como mostrar a criança que um é o professor regente da turma, que está ali ensinando 

a todos e que o outro é o mediador do conhecimento, que estará o ajudando a 

compreender melhor as informações que o primeiro passa, “O mediador deveria ser 
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encarado como um profissional que assume o papel de auxiliar na inclusão do aluno 

com deficiência e não o papel de professor principal da criança.” ( MOUSINHO et al, 

2010, p.95) 

A formação do professor no processo de inclusão diz respeito a expansão de 

conhecimentos deste profissional,  pois além de ser uma experiência enriquecedora é 

possível desenvolver várias técnicas, o professor não é obrigado a possuir 

competências de educação especial, mas é necessário que o professor obtenha 

conhecimentos distintos para que os conteúdos sejam passados de forma onde todos 

possam aprende sem existir distinção de atividades e de recursos utilizados. Portanto 

para que o professor possa colaborar tanto com os alunos com deficiência como todos 

os outros alunos da sala os professores devem ter formação continuada para melhorar 

o seu desenvolvimento e utilizar várias estratégias para favorecer no processo de 

ensino e aprendizagem. 

 
 
4 O PAPEL DO MEDIADOR NA INCLUSÃO ESCOLAR 

 

Quando falamos de educação inclusiva não podemos deixar de fora o mediador 

escolar, essa profissão surgiu por conta do processo de inclusão que começou a 

crescer em todo o país e com o aumento das matriculas de crianças com deficiências 

nas redes de ensino regular, fez-se necessário um profissional de apoio para elas. O 

mediador escolar, que a alguns anos atrás era conhecido como cuidador, é o 

especialista que acompanhará o aluno com deficiência durante todo o seu horário na 

escola regular diariamente. 

Ele é um profissional de apoio escolar e o mesmo em hipótese alguma pode se 

portar como  um substituto do professor regente da turma em que ele trabalha, o aluno 

com deficiência é do professor regente e não dele, sua função na sala é apenas 

mediar o aluno nas situações em que o mesmo não compreenda sozinho, o mediador 

escolar deve trabalhar em parceria com o professor regente para que o aluno possa 

deleitar-se de seu ensino da melhor forma possível. Para isso os dois juntos precisam 

procurar alguns modos de desenvolver as atividades de acordo as necessidades do 

aluno com que eles irão trabalhar, realizando sempre que necessário adaptações no 

currículo de modo que o aluno receba o mesmo conteúdo que será trabalhado com o 

resto da turma só que de modo que o mesmo consiga compreender. 
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O mediador é aquele que no processo de aprendizagem favorece a 
interpretação do estimulo ambiental, chamando a atenção para os seus 
aspectos cruciais, atribuindo significado à informação recebida, possibilitando 
que a mesma aprendizagem de regras e princípios sejam aplicadas às novas 
aprendizagens, tornando o estímulo ambiental relevante e significativo, 
favorecendo o desenvolvimento. (MOUSINHO et al, 2010, p.2) 
 
 

O mediador escolar não atua somente na sala de aula, ele acompanha o aluno 

ao longo de todo o  seu horário, é comum dependendo da deficiência ou transtorno 

que o aluno tenha que esse profissional ajude-os também com a higiene como a troca 

de fralda, levar ao banheiro, ajudar a comer, a se locomover pela escola, ele também 

media o aluno durante o intervalo para que o mesmo possa estar socializando com os 

demais colegas, brincando, mas ao mesmo tempo também não fica grudado no aluno, 

deixa-o caminhar livremente, se aproximar dos outros alunos e fica mais afastado 

observando e ajudando no que for necessário. 

 

A principal função do mediador é ser o intermediário entre a criança e as 
situações vivenciadas por ela, onde se depare com dificuldades de 
interpretação e ação. Logo, o mediador pode atuar como intermediário nas 
questões sociais e de comportamento, na comunicação e linguagem, nas 
atividades e/ou brincadeiras escolares, e nas atividades dirigidas e/ou 
pedagógicas na escola. O mediador também atua em diferentes ambientes 
escolares, tais como a sala de aula, as dependências da escola, pátio e nos 
passeios escolares que forem de objetivo social e pedagógico. Também pode 
acompanhar a criança ao banheiro, principalmente se estiver com objetivo de 
desfralde, auxiliando nos hábitos de higiene, promovendo independência e 
autonomia no decorrer da rotina. Isso poderá ser acordado junto à equipe 
escolar, se esta tiver auxiliar de turma, para que não aconteça conflito nas 
ações. (MOUSINHO et al, 2010, p.95) 

 

É fundamental que os profissionais da área da saúde que acompanham a 

criança com deficiência se juntem com os profissionais da escola, como os 

professores, educadores, mediadores, pedagogos, psicólogos da escola, 

coordenação pedagógica e direção da escola para que seja possível a criação do 

plano individual de educação. 

Neste plano individual de educação é  muito importante constar todas as 

dificuldades da criança, todas as demandas, para nortear como esse currículo pode 

ser adaptado, podendo assim, atingir as metas pedagógicas. Portanto, é necessário 

que os profissionais que já conhecem e acompanham as crianças com deficiência 

trabalhem em conjunto com os profissionais da educação, para que seja possível uma 

melhor compreensão e consequentemente um melhor resultado.   
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 Desde janeiro de 2016 com a Lei Brasileira de Inclusão, o mediador escolar 

ganhou mais conhecimento, principalmente quando se tratava de mediador para 

casos de autismo, no princípio muitos pais e familiares pagavam os mediadores dos 

seus filhos, eles corriam atrás do profissional, faziam uma seleção e eles que 

pagavam, mas a partir da LBI, o atendente de apoio escolar passa a ser 

obrigatoriedade da escola. Portanto, a escola sendo responsável pela contratação 

destes profissionais, é mais provável que as escolas busquem pessoas que estejam 

relacionadas à educação, com, por exemplo: pessoas que possuem graduação, pós-

graduação e/ou especialização. 

Atualmente ainda existem muitas brechas que deixam tanto os profissionais da 

mediação, quantas as escolas e a família das pessoas com deficiência um pouco 

confusos, portanto, infelizmente existem algumas dúvidas como, por exemplo: quem 

pode ser mediador? Como que é feito essa tramitação? Quem contrata? Qual é a 

capacitação que esse profissional tem que ter, no entanto, a “profissão” de mediador 

escolar não é regulamentada por lei. 

Na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência nº 13.146, de 6 de 

julho de 2015, onde citam esse profissional, o mesmo é considerado como atendente 

de apoio escolar ou como o profissional que realizaria o acompanhamento 

especializado do aluno, segundo a LBI os mediadores têm como função atuar na 

questão pedagógica de mediar a aprendizagem, mas também cuidados com higiene 

e alimentação. Com essa junção de funções e por não ser uma profissão 

regulamentada existe muitos questionamentos sobre quem pode desenvolver o papel 

do mediador escolar, porém, é entendido que por não ser uma profissão 

regulamentada não tem ainda um profissional específico que vá exercer essa função, 

pois, não tem uma especificidade da função e/ou da formação desse profissional.  

Apesar disso, na maioria das escolas públicas de nosso país os profissionais 

que trabalham como mediadores escolares são os próprios professores ou estagiários 

que geralmente fazem partes de projetos e/ou estão fazendo estágios remunerados. 

Já nas escolas privadas, na maioria das vezes esse profissional não possui vinculo 

algum com a instituição de ensino e os mesmos são contratados pelos pais dos alunos 

com deficiência. Contudo, temos alguns profissionais que são os mais requisitados 

para o exercício desse papel, alguns deles são psicólogos, professores, 

principalmente psicopedagogos. 

 



18 
 

 

Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, 
em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 
cidadania. 
[...]Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento 
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 
[...] Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: 
[...] XII - atendente pessoal: pessoa, membro ou não da família, que, com ou 
sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa 
com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas 
ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas; 
XIII - profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividades de 
alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em 
todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os 
níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, 
excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões 
legalmente estabelecidas; 
XIV - acompanhante: aquele que acompanha a pessoa com deficiência, 
podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. 

 
 

É necessário desenvolver a autonomia da criança na escola, até porque o 

espaço escolar é dela, e nesse ambiente a mesma deve estar interagindo com outras 

crianças, observando os seus comportamentos, o que os ajudariam a aprender as 

regras da escola como, por exemplo, o horário de ficar na sala e fazer as atividades, 

o horário de brincar, lanchar, ir embora e diversas outras coisas que os mesmos 

podem vir a aprender. Portanto, o mediador deve estar sempre incentivando essa 

interação, pois é enriquecedor nesse processo de inclusão, e nos ajuda a lidar com 

as diversidades. 

O professor mediador necessita buscar como conectar um conteúdo já 

estudado com outro que começará a ser estudado para isso ele deve desenvolver 

dentro dele o papel de professor questionador, aquele professor que quando recebe 

uma pergunta de seu aluno não dá a resposta e sim lança um novo questionamento 

que ajude o aluno a chegar na resposta que ele precisa, ajudando assim a desenvolver 

o pensamento crítico de seus alunos por meio de reflexões. E por buscar facilitar esse 

processo de socialização, ensino e autonomia é preciso que se compreenda que o 

mediador escolar não pode trabalhar sozinho, de modo isolado com o aluno, todos os 

integrantes da comunidade escolar devem fazer a sua parte da melhor forma possível, 

havendo sempre uma parceria que possibilite os alunos a terem um ambiente escolar 

em que todos estejam inclusos, mesmo que isso demande de todos os envolvidos 

nesse processo  muita persistência e dedicação para que aconteça. 
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5 METODOLOGIA 

 

 A realização deste estudo de caráter acadêmico que objetiva verificar sobre 

como o auxílio dos mediadores contribui no processo de inclusão na escola Municipal 

Otaviano Ferreira dos Santos com a finalidade de resolver a problemática apresentada 

no corpo deste trabalho, ocorreu a partir da realização de processos adequados de 

acordo as exigências estabelecidas pela comunidade cientifica para a realização de 

pesquisas com este cunho. A mesma utilizou de determinadas ferramentas de coletas 

de dados para obter os resultados esperados de acordo aos objetivos que foram 

traçados, e para isto cada instrumento utilizado teve uma finalidade e buscou atingir 

um objetivo específico, e cada ferramenta de coleta de dados foi escolhida para ser 

usada neste trabalho a partir de um forte embasamento teórico. Deste modo, podemos 

dizer que esta pesquisa pôde ser classificada como tendo sua natureza a pesquisa 

básica, pois se delimita no estudo de um fenômeno natural, sendo este a inclusão 

escolar, e de modo mais especifico a relação do aluno, mediador e do professor para 

que este processo possa acontecer, e em meio a isto buscamos atuar dentro deste 

ambiente afim de analisar e compreender melhor este fenômeno, abordando as 

informações recolhidas de maneira qualitativa, visando coletar dados para informar de 

que maneira deve ocorrer a inclusão dos alunos deficientes no âmbito escolar para 

possibilitar o seu pleno desenvolvimento e aprendizagem. 

Para responder a  problemática que foi apresentada no corpo deste estudo e 

devido a ela foram traçados objetivos para a solucionar a mesma, para que isto 

acontecesse visamos uma exploração de fontes que abordavam tais temáticas para 

assim solucioná-la, e por assim dizer toda pesquisa é caracterizada por um perfil de 

acordo com seus objetivos e essa como nos diz Gil: 

 

É sabido que toda e qualquer classificação se faz mediante algum critério. 
Com relação às pesquisas, é usual a classificação com base em seus 
objetivos gerais. Assim, é possível classificar as pesquisas em três grandes 
grupos: exploratórias, descritivas e explicativas (Gil, 2002, p.41). 

 

Diante do que foi dito por Gil, e de acordo as nossas leituras que foram 

realizadas afim de adquirirmos mais conhecimentos a respeito da parte técnica da 

produção desse estudo, e analisando os objetivos que foram traçados no corpo deste 

trabalho podemos dizer que para a realização desse estudo, a metodologia utilizada 

teve um caráter exploratório, todavia, também foi realizada uma revisão bibliográfica, 
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pois esta parte da pesquisa foi essencial para fazermos comparações e ver ideias de 

estudos com opiniões de autores diferentes, além de trazerem um respaldo teórico 

para produção deste, como de qualquer outro estudo, a partir da pesquisa bibliográfica 

ganhamos noções importantes para realizar a análise do assunto e deixá-lo 

fundamentado a partir de múltiplos pontos de vista. Para Rampazzo (2005): 

 

“Qualquer espécie de pesquisa, em qualquer área, supõe e exige uma 
pesquisa bibliográfica prévia, quer para o levantamento da situação da 
questão, quer para fundamentação teórica, ou ainda para justificar os limites 
e contribuições da própria pesquisa.”  
 

Desse modo, o levantamento bibliográfico teve como intuito aumentar o 

respaldo do estudo e aumentar o rol de conhecimento na área a partir do que já existe 

sobre o assunto para assim avançar na área da inclusão. 

A pesquisa ainda pôde ser caracterizada como tendo a sua abordagem 

qualitativa, mas esta classificação baseia-se em critérios de qualidade voltado para a 

compreensão e não de números e estimativas. 

Guerra (2014) afirma que: 

 

Na abordagem qualitativa, o cientista objetiva aprofundar-se na compreensão 
dos fenômenos que estuda – ações dos indivíduos, grupo ou organizações 
em seu ambiente ou contexto social-, interpretando-os segundo a perspectiva 
dos próprios sujeitos que participam da situação, sem se preocupar com 
representatividade numérica, generalizações, estatísticas e relações lineares 
de causa e efeito.(GUERRA, 2014,P.11) 

 

E de acordo ao que foi abordado por Guerra e pelos nossos objetivos pudemos 

afirmar que a nossa pesquisa possuiu um caráter qualitativo, no discorrer desta 

pesquisa foi realizada também uma pesquisa de campo, para assim termos dados 

novos e não ficarmos somente na parte teórica do assunto e podermos conhecer a 

realidade do fenômeno em questão.  

Em decorrência da pandemia de Covid-19 que chegou ao Brasil em meados de 

fevereiro as aulas foram canceladas presencialmente em todo o país, ao longo do 

primeiro semestre de 2020 as escolas e faculdades passaram a funcionar de modo 

virtual, por meio de lives, aulas ao vivo, vídeo aulas, e alguns outros meios também 

foram adotados como atividades impressas para serem entregues as crianças, e em 

algumas regiões nenhuma das opções. Diante desse cenário, não podemos também 

realizar a nossa pesquisa da maneira que foi planejada inicialmente, então a mesma  
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aconteceu de modo virtual, e presencialmente em alguns casos seguindo as 

orientações da OMS acerca do Covid-19. 

No momento em que a pesquisa foi a campo ela aconteceu no âmbito da escola 

Municipal Otaviano Ferreira dos Santos no município de Capim Grosso que foi o foco 

deste estudo, onde os sujeitos da pesquisa foram os mediadores, os professores, 

contudo por conta da pandemia de Covid-19 os alunos com deficiências não puderam 

ser inseridos como sujeitos nesta pesquisa, pois, não tínhamos meios para  contato 

com os mesmos. 

A pesquisa de campo foi realizada primeiramente com a análise de 

documentos, que segundo Lakatos e Marconi (2003)  é quando “ a fonte de coleta de 

dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de 

fontes primárias.”,  observações dos espaços da escola para avaliar se os mesmos 

são adequados aos alunos com deficiência, e por fim foi realizado de modo virtual via 

whatsapp e presencialmente em alguns casos, um questionário com os professores e 

mediadores e um levantamento bibliográfico para que então tudo que foi coletado 

pudesse ser analisado. 

Esse tipo de pesquisa que envolve observações possibilita um contato direto 

do pesquisador com a realidade investigada. Lakatos e Marconi (2003) afirmam: 

 

A observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações 
e utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não 
consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou 
fenômenos que se desejam estudar (...). A observação ajuda o pesquisador 
a identificar obter provas a respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos 
não têm consciência, mas que orientam seu comportamento. Desempenha 
papel importante nos processos observacionais, no contexto da descoberta, 
e obriga o investigador, e obriga o investigador a um contato mais direto com 
a realidade. É o ponto de partida da investigação social. (P.190,191) 

 

Dentro da coleta de dados foi realizada a análise documental, a análise 

documental é uma pesquisa que é realizada a partir da investigação de documentos 

antigos e contemporâneos que devem ser coletados em fontes que possuem 

reconhecimento e/ou que sejam autenticas. 

Foi enviado via whatsapp e também entregue em mãos de alguns  professores 

e mediadores um questionário para que eles respondessem  indagações pertinentes 

para entendermos melhor como ocorre o processo de inclusão, e quais são os maiores 

dilemas e situações que envolvem este contexto que é relativamente novo em nossa 

história educacional. Os participantes desse questionário não autorizaram a utilização 
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de suas verdadeiras identidades, por isso estaremos nos referindo a eles sempre que 

necessário como professor 1, professor 2, mediador 1, mediador 2, assim por diante. 

E o uso do questionário ocorreu, pois “Tanto o questionário quanto o formulário 

podem fornecer dados qualificáveis ou quantificáveis”. (MICHALISZYN e TOMASINI, 

2008, p.56). E assim pôde melhorar as informações que recolhermos na produção 

deste estudo, e ao fim todos os dados foram analisados e por meio deles 

transcrevemos as informações e baseamos o que obtemos a partir de informações 

recolhidas na pesquisa bibliográfica e nas observações, para assim podermos 

alcançar os objetivos propostos nesse estudo. 

 

6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Essa pesquisa teve como finalidade verificar como o auxílio dos mediadores 

contribui para o processo de inclusão na escola municipal Otaviano Ferreira dos 

Santos, diante da pesquisa foi possível perceber como realmente acontece na prática 

a inclusão dos alunos com deficiência no ambiente escolar, assim como a importância 

da presença do mediador que tem como finalidade auxiliar tantos os professores 

quanto os alunos na sala de aula, pois o mediador serve como uma ponte, onde é 

possível realizar intermédios entre o professor e o aluno. 

Para realizarmos essa pesquisa, foi necessário utilizarmos diversos métodos 

que nos ajudaram a obtermos resultados mais precisos, como um dos meios para 

coleta de dados, utilizamos de análise de documentos, onde foi possível realizar a 

leitura do projeto político pedagógico da escola e das cadernetas onde ficam os planos 

de aula dos professores, analisamos também algumas avaliações que foram 

realizadas pelos alunos com deficiência, assim como o diário de bordo que alguns 

mediadores registravam os avanços que os alunos adquiriam durante o ano letivo, 

segundo os mediadores, eles foram orientados  pelos profissionais do Núcleo de apoio 

a educação especial na perspectiva inclusiva – NAEPI a realizarem esses registros a 

fim de comprovarem ao fim do ano quais foram as evoluções do aluno. 

Efetivamos a observação dos espaços físicos da escola, e durante a mesma 

pudemos perceber que a escola possui bastante rampas de acesso, porém no pátio 

da escola onde as crianças gostam de brincar durante o recreio as rampas são de 

difíceis acesso, uma não dá para passar com uma cadeira de rodas e a outra está 

bem quebrada, impossibilitando que os alunos cadeirantes se desloquem por lá sem 
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auxilio.  A rampa que está presente também em frente a secretária da escola fica de 

frente para um corredor estreito e acaba atrapalhando a circulação, pois para passar 

pelo local  é necessário levantar um dos lados da cadeira de rodas para não 

enganchar. Contudo, os demais locais da escola que não possuem rampa é porque 

estão niveladas com os outros pisos. 

A escola possui um bebedouro grande que fica localizado na cantina e é de 

fácil acesso a todos, já nas salas de aula os móveis não são adaptados as 

necessidades de dois alunos cadeirantes da escola, os demais alunos com deficiência 

conseguem utilizar as mesas normais. Os banheiros da instituição possuem um 

espaço amplo para circulação, rampas de acesso e barras de apoio. 

 

A estruturação do espaço físico, a forma como os materiais estão dispostos 
e organizados influenciam os processos de ensino e de aprendizagem e 
auxiliam a construção da autonomia, da estabilidade e da segurança 
emocional da criança. Para bem desenvolver sua identidade, é fundamental 
que ela se sinta protegida e esteja inserida em um universo estável, 
conhecido e acolhedor. (Frison, 2008, p.173) 
 

Atualmente na escola trabalham quatorze professores, sendo que cinco deles 

trabalham na escola quarenta horas e nove trabalham vinte horas, segundo a diretora 

da escola a mesma possui doze alunos com deficiências comprovada por laudos 

médicos, porém, a quantidade de mediadores é de apenas dez, pois alguns 

mediadores ficam com mais de um aluno.  

O questionário foi um dos recursos utilizado em nossa pesquisa, para que fosse 

possível coletar dados e analisarmos tanto do professor quanto do mediador como 

acontece o processo de inclusão e como é a parceria entre ambos. Os questionários 

foram realizados através do whatsapp e também pessoalmente com alguns 

professores. 

 

A crescente popularidade de questionários explica-se pelo fato de que a 
teoria da amostragem de tratamento dos dados modernos permite 
generalizações bastante seguras com base em amostras relativamente 
pequenas. Mas esta vantagem pressupõe um “bom” instrumento, eficiente e 
fidedigno [...] (MIELZYNSKA,1998, p. 1). 

 

Como nossa pesquisa tem como foco os auxílio dos mediadores em sala de 

aula, não realizamos o questionário com todos os professores da escola, pois alguns 

não possuem aluno com deficiência na sala de aula e outros se recusaram a 

responder o questionário, já com os mediadores os que não responderam foi porque 
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não conseguimos entrar em contato. Então sete dos dez mediadores responderam e 

cinco dos sete professores. 

De acordo com os relatos obtidos entre os professores observamos que existe 

uma situação delicada quando tratamos da inclusão dos alunos com deficiência, 

transtornos globais, altas habilidades e /ou superdotação, pois todos relataram ser a 

favor da educação inclusiva, contudo, segundo a professora 4: 

 

Sou a favor da inclusão escolar, porém acredita que não está sendo realizada 
da maneira que deveria ser, pois para a mesma as escolas não estão 
preparadas na estrutura física como também acredita que deveria existir um 
preparo emocional e psicológico para o corpo decente da escola como 
também a todos que trabalham no local. (26 de janeiro de 2021). 

 

Com base nos resultados obtidos diante ao questionário respondido pelos 

mediadores, podemos perceber que a maioria ainda não possui graduação, nem 

especialização, contando apenas com o mediador 02 (dois) que é graduado em 

pedagogia e especializado em psicopedagogia institucional, educação especial 

inclusiva e neuropsicopedagogia clínica, já o mediador 04 está cursando 

especialização em educação especial. Os demais entrevistados estão atualmente no 

oitavo semestre do curso de pedagogia. 

Alguns dos mediadores relataram que não possuem formação específica pra 

trabalhar na área, mas que tem o auxílio dos professores na elaboração das atividades 

quando são necessária adapta-las, outros informam que os professores não auxiliam, 

deixando que os mediadores fiquem com a responsabilidade de adaptar os conteúdos 

e atividades necessárias, ambos acreditam que o a relação do professor com o 

mediador deve ser de parceria e cooperação e troca de conhecimento, mas em 

algumas das vezes isso não acontece, de acordo com o mediador 05: 

 

Deveria acontecer uma parceria entre professor e mediador, contudo não é 
sempre assim que acontece, um dos professores que eu trabalhei não 
deixava realizar a minha função, queria que eu agisse como uma auxiliar de 
sala, escrevendo as atividades no quadro, corrigindo atividades, auxiliando 
metade da sala durante as tarefas, fazendo a leitura deleite todos os dias e 
achava ruim quando eu ficava auxiliando os alunos com deficiência com mais 
atenção, ou estivesse fazendo anotação no diário de bordo deles. (27 de 
dezembro de 2020). 
 

De modo quase unânime, tanto os professores quanto mediadores citaram a 

falta de recursos escolares como uma das grandes dificuldades do processo de 

inclusão escolar, “Tem o básico. A escola quase não disponibiliza recursos para que 
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possamos trabalhar conforme a demanda e necessidade dos alunos especiais. Nem 

espaço físico adequado. Infelizmente.” (professora 02, 11 de janeiro de 2021). 

Os dados obtidos com esta pesquisa vieram para salientar como é importante 

o auxílio do mediador para a inclusão escolar, como também a parceria entre o 

professor e esse profissional, para que a presença do mediador na sala de aula não 

seja interpretada de forma errônea, atribuindo-lhe funções que não são de seu 

encargo, pois para obter resultado significativos e/ou qualitativos, ambos devem se 

empenhar na função de fornecer aprendizagens de forma igual para todos. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nas análises que foram realizadas a partir das pesquisas 

bibliográficas e de campo, e dos dados coletados durante essa pesquisa, pode-se 

perceber que a inclusão escolar ainda é algo muito novo na realidade de muitas 

escolas, e muitos ainda não compreenderam como podem desenvolver uma escola 

que acolha todos os seus alunos maneira igual, independentemente de suas 

diferenças, que façam todos se sentirem especiais naquele ambiente. 

Um dos fatores que observa-se ter bastante relevância no processo de inclusão 

é a formação dos professores para a educação inclusiva, vários docentes relatam não 

receberem formação especifica para a educação inclusiva, não saberem lidar com 

alunos deficientes em sala de aula, porém, percebe-se que os professores que 

buscam a sua formação continuada, conseguem ter mais progressos nesse quesito, 

pois o mesmo busca o aprimoramento do básico que lhe foi ensinado, seja por meio 

de cursos, especializações ou pesquisas que o mesmo realiza. 

O  engajamento de toda a equipe escolar para que a inclusão aconteça de 

forma plena, também é um aspecto muito importante, pois o aluno não deve estar 

incluso apenas na sala de aula e sim na escola como um todo. O profissional de 

mediação escolar acaba sendo de muita relevância quando citamos a inclusão como 

um todo, já que ele é o responsável por acompanhar o aluno com deficiência durante 

todo o seu horário escolar e ser sua ponte entre os conhecimentos que o mesmo 

possa vim a adquirir, ajudando-o a socializar com os demais integrantes da sociedade 

escolar, até porque de todos os profissionais da escola, ele é quem passa mais tempo 

com o aluno. 

Um ponto bem sensível a se tocar é que o mediador não deve em hipótese 

alguma ser tratado como o professor do aluno com deficiência, seu papel deve ser 
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bem explicado a todos os funcionários da escola para que não ocorram equívocos 

como ocorreu em um dos relatos de mediador que tivemos, que a regente de turma 

acabava pedindo coisas além do que deveria a mediadora de sua turma, e isso pode 

acabar prejudicando o desempenho do aluno com deficiência. 

Portanto, para que se concretize a inclusão é necessário que os indivíduos que 

estejam envolvidos nesse processo trabalhem em equipe, buscando sempre 

melhorias para suas instituições e para você mesmo, assim aos poucos a educação 

inclusiva se tornará realidade nas instituições de ensino brasileiras.  
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ANEXOS A – RESPOSTAS DOS PROFESSORES AO QUESTIONÁRIO 

 

QUESTIONÁRIO 1- RESPOSTAS DA PROFESSORA 1 

 

FONTE: Professora 1 (13 de janeiro de 2021) 
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QUESTIONÁRIO 2 – RESPOSTAS DA PROFESSORA 2 
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FONTE: Professora 2 (11 de janeiro de 2021) 
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QUESTIONÁRIO 3 – RESPOSTAS DA PROFESSORA 3 

 

FONTE: Professora 3 (25 de janeiro de 2021) 



33 
 

 

QUESTIONÁRIO 4 – RESPOSTAS DA PROFESSORA 4 
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FONTE: Professora 4 (26 de janeiro de 2021) 
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QUESTIONÁRIO 5 – RESPOSTAS DA PROFESSORA 5 

 

FONTE: Professora 5 (5 de janeiro de 2021) 
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ANEXOS B – RESPOSTAS DOS MEDIADORES AO QUESTIONÁRIO 

 

QUESTIONÁRIO 1 – MEDIADOR 1 

 

FONTE: Mediador 1 (14 de janeiro de 2021) 
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QUESTIONÁRIO 2 – MEDIADOR 2 
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FONTE: Mediador 2 (6 de janeiro de 2021) 
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QUESTIONÁRIO 3 – MEDIADOR 3 
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FONTE: Mediador 3 (30 de dezembro de 2020) 
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QUESTIONÁRIO 4 – MEDIADOR 4 

 

FONTE: Mediador 4 (6 de janeiro de 2021) 
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QUESTIONÁRIO 5 – MEDIADOR 5 
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FONTE: Mediador 5 (27 de dezembro de 2020) 
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QUESTIONÁRIO 6 – MEDIADOR 6 
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FONTE: Mediador 06 (7 de janeiro de 2021) 
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