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RESUMO 

 

O tema crianças com necessidades especiais, ainda é pouco conhecido por profissionais da área 

da educação, bem como, por demais profissionais que tem a responsabilidade de lidar com esses 

transtornos. Porém é um tema que vem sendo discutido com maior frequência e que atualmente, 

devido à demanda de alunos que são inseridos em ambiente escolar regular, muito vem se 

especulando sobre sem que haja um foco que defina o que realmente qual a necessidade dessa 

criança e como se deve realizar a educação deste aluno. Por este motivo, o presente trabalho, 

objetiva compreender quais os desafios vivenciados na prática docente em relação a criança 

com necessidades especiais. Para tanto, foi realizado o estudo de caso com professores do 

ensino regular, que atuam na Escola Professora Maria do Socorro Maia e que atendem alunos 

com diversos transtornos. Levantou-se, através da aplicação de questionário, as dificuldades da 

prática pedagógica com este aluno, para verificar que demanda é exigida do professor. 

Verificou-se que os professores encontraram dificuldades em lidar com as características desses 

transtornos e que precisam estar fundamentados em uma linha de pensamento (currículo 

pedagógico), que oriente sua prática pedagógica para realizar o ensino estruturado de modo a 

oferecer ao aluno a possibilidade de desenvolvimento. Para suprir essa condição, faz-se, 

necessário, orientar o professor dentro de uma perspectiva psico-educacional adequada aos 

aspectos do transtorno. 
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Uigna Naiane Boaventura Freire 2 

 

ABSTRACT 

The topic of children with special needs is still little known by professionals in the field of 

education, as well as by other professionals who are responsible for dealing with these 

disorders. However, it is a topic that has been discussed more frequently and that currently, due 

to the demand of students who are inserted in a regular school environment, much has been 

speculated about without a focus that really defines what this child needs and how whether to 

carry out the education of this student. For this reason, this work aims to understand the 

challenges experienced in teaching practice in relation to children with special needs. Therefore, 

a case study was carried out with regular education teachers, who work at the Escola Professora 

Maria do Socorro Maia and who attend to students with various disorders. It was raised, through 

the application of a questionnaire, the difficulties of the pedagogical practice with this student, 

to verify what demand is demanded of the professor. It was found that teachers found 

difficulties in dealing with the characteristics of these disorders and that they need to be based 

on a line of thought (pedagogical curriculum), which guides their pedagogical practice to carry 

out structured teaching in order to offer the student the possibility of development. To meet this 

condition, it is necessary to guide the teacher within a psycho-educational perspective 

appropriate to the aspects of the disorder. 

   

Keywords: Special Needs; Teachers; Pedagogical Difficulties; Inclusion. 
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INTRODUÇÃO 

A inclusão escolar de crianças com necessidades especiais no nosso contexto 

educacional é obrigatória e transforma a escola regular em um espaço para todos, de acordo 

Art. 58 da Lei nº 9.394 de 20 de novembro de 1996 “Entende-se por educação especial, para 

efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar, oferecida principalmente na rede regular 

de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais”.  

Para isso acontecer o estado juntamente com a escola tem que orientar seus docentes 

nas formações visando uma pedagogia centrada e inclusiva, isso se torna um grande desafio, 

pois no ensino regular de escolas públicas na maioria das vezes as salas são superlotadas, 

mesmo professor sendo preparado irá encontrar diversas dificuldades na prática, que tem como 

prioridade desenvolver uma sociedade inclusiva, beneficiar o estudante independente da 

dificuldade, transtorno ou distúrbio mostrando que ele é capaz de se desenvolver em algum 

ponto, porém esse sucesso não depende só do professor e da coordenação mas também dos 

colegas, pais, médicos e terapeutas que fazem o acompanhamento e lutam para melhor 

desenvolvimento. 

A medida que a criança vai se desenvolvendo, elas vão aprendendo a estruturar seu 

ambiente, enquanto que os autistas carecem de uma estrutura externa para aperfeiçoar uma 

situação de aprendizagem. Assim sendo, é de extrema necessidade um método de ensino 

diferenciado para a escolarização de crianças autistas. A escola e professores precisam ter um 

preparo físico e intelectual adequado que ofereçam melhores formas de ensino para esses alunos 

que precisam de uma educação especial, que requer meios inovadores, e que chamem atenção 

e atraia o interesse desses alunos, é preciso ter carinho, respeito, paciência e motivação parta 

ajudar e educar as crianças que necessitam de ajuda na área cognitiva, onde possuem 

dificuldades. 

Para um indivíduo com esse transtorno, relacionar-se com outras pessoas costuma não 

ser interessante. O contato visual geralmente é ausente ou pouco frequente e a fala, usada com 

dificuldade. Para minimizar essa divergência de convívio social, vale inventar circunstancias 

de interação propositais respeitando os limites e as rotinas da criança. 

Necessidades Especiais, portanto, é um nome dado a um padrão de comportamento 

produzido de forma complexa, como um resultado final de uma longa sequência de causas. É 

uma síndrome, ou seja, um conjunto de sintomas, que agrupados, recebem a denominação de 

autismo.  

Esse trabalho tem o objetivo de compreender quais os desafios vivenciados na prática 
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docente em relação a criança com esses transtorno e qual o trabalho do pedagogo na inclusão 

dessas crianças, possibilitando que as mesmas tenham direito a educação de qualidade. A 

efetivação da educação inclusiva vem sendo um processo de lenta construção, pois sobretudo 

os professores das cidades interioranas não têm a capacitação necessária para trabalhar de 

maneira adequada e segura com esse público-alvo. Podemos hoje verificar que a escola 

desempenha um importante papel de inserção múltipla ofertando um espaço que favorece a 

socialização, o desenvolvimento cognitivo, afetivo, dentre outros. 

A presente pesquisa nasce do interesse na transformação da escola, em especial nas 

práticas desenvolvidas dento de sala de aula pelos professores, tendo em vista que nem todos 

os profissionais da educação estão capacitados para desenvolver seu trabalho com crianças com 

NEE. Desse modo, me esforçarei em buscar referencial que me ajude a compreender as novas 

formas de metodologias que estão sendo aplicadas nessas crianças com necessidades 

educacionais especiais nesse período tão atípico que estamos passando nessa época de (covd-

19) onde estamos enfrentando um isolamento social, procurando assim questionar a forma de, 

de como os profissionais da educação estão inserindo os pais e a tecnologia, na busca de 

continuar proporcionando uma educação de qualidade. Sob esse contexto, foi possível 

questionar: como os esses profissionais compreendem e administram a dinâmica escolar diante 

das transformações ocorridas na escola e na forma de educar e quais são os principais desafios 

enfrentados no processo de ensino aprendizagem das crianças com necessidades educacionais 

especiais?  

O estudo tem como problemática questionar as temáticas que envolvem a inclusão, 

dando ênfase ao professor e seus desafios cotidianos em sala. É de suma importância evidenciar 

que o currículo escolar ainda é muito tradicional e fragmentado, dificultando ainda mais o 

processo de ensino-aprendizagem desses estudantes, pois esses documentos ainda trabalham 

sob uma lógica de padronização, obstaculizando o pensar em diferentes contextos.  

Do ponto de vista metodológico, a presente pesquisa se caracteriza como uma pesquisa 

qualitativa e descritiva, onde tenho em pensamento e no meu modo de observar que a inclusão 

na escola pode ser feita pelo trabalho pedagógico, pela adaptação e metodologias utilizadas para 

estimular a aprendizagem dos alunos. É importante rever estratégias transformar aulas e 

atividades pensando em todos os alunos, garantindo que todos eles possam se desenvolver na 

aprendizagem e na aquisição de conhecimentos. Trabalhar em uma sala com diversidades tão 

grandes, a aprendizagem acaba por vezes sendo prejudicada. Desse modo, deixamos claro que 

a educação é um dever de todos, para que possa nascer uma nova perspectiva e uma sociedade 

que aceite e valorize as diferenças sem exclusão. 



11 

 

1. A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

A Educação Inclusiva no Brasil é hoje um desafio a ser enfrentado dia após dia para 

os profissionais da Educação. Contudo, é bom lembrar que o conceito de inclusão engloba: 

atender aos alunos portadores de necessidades especiais; propiciar a ampliação do acesso destes 

alunos às classes regulares; propiciar aos professores um suporte técnico; perceber que as 

crianças podem aprender juntas, embora tendo objetivos e processos diferentes; levar os 

professores a estabelecer formas criativas de atuação com as crianças portadoras de deficiência; 

propiciar um atendimento integrado ao professor de classe comum do ensino regular. No 

entanto, o conceito de inclusão não é: levar crianças às classes comuns sem o acompanhamento 

do professor especializado; ignorar as necessidades específicas da criança; fazer as crianças 

seguirem um processo único de desenvolvimento, ao mesmo tempo e para todas as idades; 

extinguir o atendimento de educação especial antes do tempo; esperar que os professores de 

classe regular ensinem as crianças portadoras de necessidades especiais sem um suporte 

técnico. 

É na Educação Inclusiva que se atende esses alunos com qualidade, mas tem que dar 

condições e formação aos profissionais também, para que os objetivos e o desenvolvimento 

aconteçam corretamente. Ao longo de todo o processo, a maioria dos profissionais envolvidos 

na educação não sabe ou desdenham a importância e a diferença da educação especial e a 

educação inclusiva. 

Entretanto, para um melhor aprofundamento do tema, observa-se que mediante a 

justiça, o direito do aluno com necessidades educativas especiais e de todos os cidadãos à 

educação, é um direito constitucional. Uma educação de qualidade para todos implica entre 

outros fatores a necessidade de um redimensionamento da escola no que consiste não somente 

na aceitação, mas também na valorização das diferenças. 

A Educação Especial faz parte de "um todo" que é a educação, e ter o seu valor 

reconhecido é muito importante para que esses alunos especiais tenham seu crescimento e 

desempenho educacional satisfatório. Nota-se que a Educação Inclusiva é uma educação 

voltada de todos para todos onde os ditos "normais" e os portadores de algum tipo de deficiência 

poderão aprender uns com os outros. Uma depende da outra para que realmente exista uma 

educação de qualidade.  

Logo, com a vigência da LDB nº 9394/96 (BRASIL, 1996), que no seu capítulo V 

define educação especial como modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na 

rede regular de ensino, para portadores de necessidades especiais, observou-se a necessidade 
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de capacitar os professores, principalmente os professores da rede pública, pela 

responsabilidade que têm em relação ao trabalho desenvolvido com a maioria das crianças e 

adolescentes em idade escolar.  

Esta capacitação teria que abordar questões voltadas tanto para o melhor convívio e 

entendimento com estes alunos com necessidades educacionais especiais quanto aos seus 

processos de aprendizagem e necessidades adaptativas. Contudo, o que se percebe é que para 

essa mudança ocorrer torna-se necessário ir muito além de simples capacitações e 

especializações de caráter informativo para o professore lidar com essa população. Toda a 

escola deve estar engajada para essa nova etapa, desenvolvendo um projeto político pedagógico 

que envolva estes alunos especiais, tendo instrumental didático, esclarecimento sobre as 

necessidades educacionais especiais do aluno, entre muitas outras coisas. 

1.1. Inclusão na Educação: breve histórico 

Mendes (2006) afirma que história da educação especial começou no século XVI, por 

médicos e pedagogos que, desafiaram os conceitos da época e acreditaram nas possibilidades 

dos indivíduos até então considerados incapazes de se educar. Baseado no aspecto pedagógico, 

numa sociedade em que a educação formal era direito de poucos, esses precursores 

desenvolveram seus trabalhos sendo eles próprios os professores de seus pupilos. 

Ribeiro, e Shimazaki (2010) afirmam que os primeiros atendimentos às pessoas 

deficientes no Brasil foram realizados pelas freiras de caridade que amparavam as crianças 

abandonadas evitando que elas passam em frio ou sentissem fome, recebendo-as na roda dos 

expostos. Apesar de a preocupação inicial ser somente das primeiras necessidades, pode-se 

afirmar que as primeiras ações da educação infantil e da educação especial foram efetivadas 

pelas freiras. As autoras baseadas em Januzzi (2004) afirmam que nessas instituições criadas 

no século XVIII onde eram deixadas as crianças órfãs (bastardas), enfim todas as crianças 

indesejadas se permitiam até a entrada de pessoas com anomalias que os pais não queriam criar. 

Essas crianças ali acolhidas tinham possibilidade de receber uma educação além dos alimentos. 

Ferreira e Gonçalves (2007) citando Mazzotta (1996) nos mostram que a história da 

educação especial e sua evolução foi marcada no Brasil por dois períodos, o primeiro é de 1854 

a 1956 onde ocorreram iniciativas oficiais e particulares. As autoras nos mostram que o 

atendimento educacional especial se iniciou no Brasil na década de 1850. Dom Pedro II fundou 

na cidade do Rio de Janeiro, através do decreto imperial nº 1428, o Imperial Instituto dos 

meninos cegos, que é considerada a primeira instituição educacional organizada para atender 
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pessoas com necessidades especiais. Em 1890 Marechal Deodoro da Fonseca e Benjamin 

Constant assinaram o decreto nº 408 modificando o nome do instituto para Instituto Nacional 

dos Cegos aprovando seu regulamento. Em 1891 pelo Decreto nº 1320 o nome do instituto foi 

modificado novamente para Instituto Benjamin Constant. 

Segundo Mazzotta (1996) a preocupação com a educação das pessoas portadoras de 

necessidades especiais no Brasil é recente, tendo se iniciado efetivamente no século XIX 

inspirado em experiências norte-americanas e europeias. O histórico pode ser dividido em 

quatro grandes períodos, a saber: 

Até 1854 os portadores de deficiências de qualquer natureza – física, mental ou 

sensorial – eram excluídos tanto da família como da sociedade, sendo acolhidos em asilos e 

instituições de cunho filantrópico e/ou religioso.  Não raro passavam ali toda a sua vida sem 

receber nenhum atendimento especial de modo a torná-los produtivos.  

Entre 1854 e 1956 foi marcado pelo gradual surgimento de algumas escolas especiais 

de caráter privado, com ênfase no atendimento clínico especializado. Neste período a sociedade 

começava a compreender que os deficientes poderiam ser produtivos, e o atendimento foi 

migrando lentamente do âmbito da saúde para o da educação.  

De 1957 a 1993 constituiu-se em um período marcado por ações oficiais de âmbito 

nacional. A educação especial se estabeleceu como sendo uma modalidade de educação escolar, 

que assegurava um conjunto de serviços educacionais especiais, organizados nas diferentes 

instituições de ensino, sendo: apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir 

os serviços educacionais comuns. O objetivo era de garantir o acesso a educação escolar formal 

e desenvolver as potencialidades dos alunos.  

Em 1990, com a participação do Brasil na Conferência Mundial sobre Educação para 

Todos na cidade de Jomtien, na Tailândia, se estabeleceu os primeiros ensaios da política de 

educação inclusiva. E desde 1994, a concepção de educação inclusiva substituiu 

definitivamente o conceito de educação especial com base na Declaração de Salamanca 

(UNESCO, 1994), que ampliou o conceito de necessidade educacional especial e defendeu a 

necessidade de inclusão dos alunos especiais no sistema regular de ensino, tendo por princípio 

uma “Educação para Todos”.  

Em 26 de setembro de 1857 Dom Pedro II fundou também na cidade do Rio de Janeiro 

o Instituto dos surdos-mudos, que em 1957 com a Lei nº 3.198, passou a se chamar Instituto 

Nacional de Educação do Surdos (INES), o qual permanece o nome até os dias de hoje. Na 

metade do século XX já possuíam quarenta instituições de ensino regular, mantidas pelo poder 

público que prestavam algum tipo de atendimento escolar especial á deficientes. 
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Alda Moreira Estrázula (2011) fundadora da APAE de São Paulo, relata no histórico 

“Um pouco da história do Movimento das APAES” que no ano de 1954 no Rio de Janeiro 

surgiu com a chegada ao Brasil de Beatrice Bemis, vinda dos Estados Unidos a primeira APAE 

(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). Beatrice era membro do corpo diplomático 

norte-americano e tinha uma filha com Sindrome de Down. Motivados por ela pais, amigos, 

pessoas com deficiência, voluntários, profissionais e instituições públicas e privadas 

começaram uma luta em busca da defesa dos direitos de cidadania e inclusão social das pessoas 

com deficiência. É uma organização social com o objetivo de promover a atenção integral à 

pessoa com deficiência, atualmente a associação está presente em dois mil municípios em todo 

o Brasil. Em 1964, foi instalada a primeira unidade assistencial da APAE, o Centro Ocupacional 

Helena Antipoff, o objetivo deste Centro era proporcionar habilitação profissional aos 

deficientes mentais. 

O segundo período citado por Ferreira e Gonçalves (2007) baseando-se em Mazzotta 

(1996) foi o de 1957 a 1993 onde ocorreram iniciativas oficiais de âmbito nacional. 

 

A educação especial no Brasil, a partir de 1960, tem experimentado 

crescimento significativo, com características marcantes, o que constituem 

fatores decisivos para a disseminação de uma concepção de deficiência. A 

ampliação não só significou o incremento do atendimento aos quadros 

patológicos incorporados pela educação especial, mas passou a englobar 

sujeitos cujas dificuldades são decorrentes de processos sociais e de 

escolarização inadequados. (FERREIRA; GONÇALVES, 2007, p. 5) 

 

No final da década de 1970 alunos com deficiências começaram a ser integrados em 

classes de ensino regular. Até mesmo alunos que nunca haviam recebido atendimento no 

passado começaram a receber atendimento educacional nas escolas regulares. Nos anos 80, esse 

movimento aumenta, pois, a classe regular é considerada como o melhor ambiente pedagógico 

para o aluno portador de necessidades especiais se desenvolver.  

Mendes (2006) Baseada em Jannuzzi (2004) afirma que no Brasil, iniciativas isoladas 

de educação de indivíduos com necessidades educacionais especiais podem ser constatadas já 

no século XIX, e, acompanhando a tendência da época, em instituições residenciais e hospitais, 

portanto, fora do sistema de educação geral que aos poucos se iria constituindo no país.  

Durante a década de 1950, a escassez de serviços e o descaso do poder público deram 

origem a movimentos comunitários que culminaram com a implantação de redes de escolas 

especiais privadas filantrópicas para aqueles que sempre estiveram excluídos das escolas 

comuns.  
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Mendes (2010), baseada em (Jannuzzi, 1992; Mazzotta, 2005) nos mostra que é criado 

na Bahia o hospital Juliano Moreira, que deu início a assistência médica aos indivíduos 

deficientes. Em 1887, é criada no Rio de Janeiro a “Escola México”, para o atendimento de 

pessoas com deficiências físicas e intelectuais. Com o passar do tempo, as instituições escolares 

para os deficientes foram sendo organizadas e se adequando as necessidades que foram 

surgindo, porém é importante perceber que no início essas instituições tinham caráter 

assistencialista e não educacional. A autora afirma que a política educacional brasileira do início 

da década de 1990 foi marcada pelo discurso prometedor vindos dos direitos sociais 

conquistados na Constituição Federal de 1988, da ênfase na universalização do acesso à escola. 

Bueno (1993) afirma que a Educação Especial tem na sociedade moderna, duplo papel 

de complementaridade da educação regular. Isto é, dentro de seu campo de ação, atende, à 

democratização do ensino, à medida que responde às necessidades de parcela da população que 

não consegue usufruir dos processos regulares de ensino, e responde ao processo de segregação 

da criança deficiente, autenticando a ação seletiva da escola regular. Para o autor o acesso à 

escolarização dos deficientes foi sendo conquistado ao mesmo tempo em que se conquistava 

este mesmo acesso para as crianças em geral. 

 
A história nos mostra que a Educação Especial não nasceu para dar 

oportunidade a crianças que, por anormalidades específicas, apresentavam 

dificuldades na escola regular. A Educação Especial nasceu voltada para a 

oferta de escolarização a crianças cujas anormalidades foram 

aprioristicamente determinadas como prejudiciais ou impeditivas para sua 

inserção em processos regulares de ensino. (BUENO,1993; p. 27). 

 

 

Ferreira e Gonçalves (2007) baseadas em Mazzotta (1996) afirmam que a Educação 

Especial inserida no processo de inclusão se caracteriza como modalidade de ensino 

apresentando um conjunto de recursos e serviços educacionais especiais organizados para dar 

apoio e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, para garantir a educação 

formal dos educandos que apresentem necessidades educacionais especiais.  

Para Prieto (2005) desde meados da década de 1890, a escolarização de pessoas com 

necessidades educacionais especiais em classes comuns está na legislação brasileira sobre 

educação, nos debates e nas publicações acadêmicas. No plano ético e político, a defesa de sua 

igualdade de direitos, com destaque para o direito à educação. Atualmente, existem duas 

propostas para a educação especial: uma, em que os conhecimentos acumulados sobre educação 

especial, teóricos e práticos, precisam estar a serviço das escolas, e disponíveis a todos os 

professores e alunos, que a qualquer momento podem requerê-los; outra, em que deve se 
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configurar um conjunto de recursos e serviços educacionais especializados, dirigidos apenas as 

pessoas que apresentem solicitações que o ensino comum não tem conseguido contemplar, 

podendo ser ofertada no âmbito do ensino regular ou em salas de recursos multifuncionais. 

A educação especial em nosso país vem se estruturando apoiada em decretos leis e 

pareceres. A seguir citaremos algumas legislações que amparam a educação especial e a 

inclusão.  

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 4.024/61, como nos 

mostra Ribeiro e Shimazaki (2010), tem a educação dos deficientes reconhecida em seus artigos 

88 e 89, que defendem o direito dessas pessoas à educação e considera importante integrá-las 

no sistema geral da educação. Já na segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

Lei 5.692/71, em seu Artigo 9º, garante o tratamento diferenciado a essas pessoas que possuem 

deficiência física ou mental, que possuírem algum atraso significativo em relação a idade 

regular.  

Para Ferreira (1998) nas leis citadas acima, não era dada muita importância para a 

modalidade educacional especial. Em 1961 era destacado o descompromisso do ensino público, 

já em 1971 a leis somente indicava um tratamento especial regulamentado pelo conselho de 

educação. O registro legal não assegura direitos numa realidade em que a educação especial 

tem reduzida expressão política no contexto da educação geral.  

A Constituição Brasileira aprovada em 1988 atualmente em vigor no seu artigo 208, 

Inciso III, garante preferencialmente nas redes regulares de ensino que o atendimento à pessoa 

com deficiência seja especializado. Essa recomendação também existe no Estatuto da Criança 

e do Adolescente. (BRASIL, 1988). 

Para Prieto (2003) os avanços alcançados quanto aos índices de matrículas iniciais no 

ensino fundamental pesam muito. As ações organizadas não deram conta de cumprir com os 

compromissos firmados nessa constituição federal quais sejam: acabar com o analfabetismo, 

universalizar o atendimento escolar, melhorar a qualidade de ensino entre outras.  

A luta da sociedade brasileira pela universalização do acesso à escola remonta a 

décadas, e a persistência de pautar essa reivindicação como prioridade garantiu, inclusive, que 

o último texto constitucional reafirmasse a educação como um direito de todos, definindo a 

quem cabe a responsabilidade por sua promoção e incentivo, e estabelecesse seus fins. 

(PRIETO; 2004, p. 1) 

 
Sua oferta, tanto em quantidade como em qualidade, é insuficiente para 

atender aos seus direitos de acesso e permanência no ensino. O que deve reger 

o planejamento de políticas públicas de educação “é o compromisso de 
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viabilização de uma educação de qualidade, como direito da população, que 

impõe aos sistemas escolares a organização de uma diversidade de recursos 

educacionais.” (SOUSA E PRIETO, 2002 p. 124, apud PRIETO; 2003.). 

 

1.2. Educação Inclusiva na Escola Regular: Leis e Normas 

Para abordagem desse tema é suma importância ressaltarmos a função social da escola. 

As escolas têm como função social desenvolver as habilidades cognitivas, físicas e 

principalmente as afetivas, para que esse indivíduo possa se tornar uma pessoa interativa na 

sociedade. Como o objetivo de cumprir essa função social as escolas devem desenvolver os 

conhecimentos, habilidades e valores para inserir na sociedade uma pessoa socializada capaz 

de exercer seus direitos e deveres de cidadão. Dessa forma é que podemos formar uma 

sociedade que busca um ideal de justiça, composta por indivíduos que compreende mais e tolere 

mais as diferenças, seja elas culturais, religiosa, políticas e outras, ensinando a cada aluno a 

importância da inclusão de todos em toda a sociedade. 

O direito de acesso ao ensino é um exercício de cidadania. O cidadão independente de 

sua condição física, psicológica, moral, econômica e social tem o direito assegurado pelo 

Decreto nº 6.094/2007, de usufruir os espaços municipais, estaduais, e federais de educação. 

Contudo, a existência desse conjunto de leis, que atuam como agentes reguladores que 

garantem o acesso de pessoas com deficiências à educação, não assegura que os educadores 

saibam auxilia-los no seu processo educativo. Este fenômeno se depara com a realidade precária 

do educador na forma de condução do processo educativo, para que o direito a ter educação 

seja cumprido satisfatoriamente (SELAU E HAMMES, 2009). 

Em meio a este campo de batalha de leis que garantem a participação do diferente e que 

cobram desempenho dos educadores, cobranças que muitas vezes são absurdas, esquece que o 

educador é uma ferramenta de suma importância, tanto ao ensino regular quanto ao ensino 

especial, pois é ele que transmitirá, através de técnicas adequadas às várias idades e 

potencialidades de seus educandos, o ensino, que no caso das crianças com necessidades 

especiais deve ser focado em cada necessidade. Ao educador também é dada a tarefa de mediar 

os valores sociais e culturais. 

De acordo com Cunha (2012, p. 90): 

 
O bom preparo profissional possibilita ao educador a isenção necessária para 

avaliar a conduta do aluno e da família no auxílio da recondução das 



18 

 

intervenções, quando elas não alcançam os resultados esperados no ambiente 

familiar ou na escola. 

 

O Ministério da Educação por meio da lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 

9.394/96, sancionada em 20/12/1996, defende que a educação é um dever da família e do 

Estado, e tem como objetivo, preparar o aluno para o mercado de trabalho. O Estado tem como 

dever disponibilizar ensino fundamental gratuitamente para todas as pessoas, inclusive as que 

não tiveram acesso na idade adequada. Também deverá disponibilizar atendimento 

especializado aos educandos que possuem necessidades especiais, e acesso gratuito as creches 

e pré-escolas. Deverá ofertar ensino regular para jovens e adultos, adequado às necessidades e 

disponibilidade. (BRASIL, 1996). Em seu capítulo V, que trata da Educação Especial, faz saber: 

Art. 58º. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 

educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 

portadores de necessidades especiais. 

§ 1º. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para 

atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 

§ 2º. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível 

a sua integração nas classes comuns de ensino regular. 

§ 3º. A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa 

etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 

Art. 59º. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais: 

I - Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização, específicos, para 

atender às suas necessidades; 

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para 

a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir 

em menor tempo o programa escolar para os superdotados; 

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a 

integração desses educandos nas classes comuns; 

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em 

sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no 

trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles 

que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora; 
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V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis 

para o respectivo nível do ensino regular. 

Art. 60º. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de 

caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação 

exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder Público. 

Parágrafo único – o Poder Público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação 

do atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria rede pública regular de 

ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo. 

Fica, então, não só a cargo da família, mas também do educador e da instituição de 

ensino, a responsabilidade em inserir a pessoa com necessidades especiais na sociedade, para 

que ele possa interagir da forma mais próxima do normal possível. Para isso é necessário que 

os educadores estejam preparados para receber tal demanda e sua necessidade. 

Ferreira (1998) em sua análise afirma que fato de a LDB reservar um capítulo exclusivo 

para a educação especial parece relevante para uma área tão pouco contemplada, no conjunto 

das políticas públicas brasileiras. O relativo destaque recebido reafirma o direito à educação, 

pública e gratuita, das pessoas com deficiência. O capítulo V ("Da Educação Especial") é 

caracterizado, em três artigos, a natureza do atendimento especializado. É configurada uma 

perspectiva positiva de uma educação especial ligada à educação escolar e ao ensino público. 

A Lei nº 7.853/89 regulamentada pelo Decreto 3.298/99 do Ministério da educação 

afirma que as escolas públicas e privadas deverão oferecer aos alunos com necessidades 

educacionais especiais um programa de apoio aos que estiverem inseridos no sistema de ensino 

regular. Essa mesma Lei defende o direito do aluno especial e estabelece como crime se 

qualquer estabelecimento de ensino se recusar a atender, suspender ou cancelar sem uma justa 

causa a inscrição desse aluno, por motivos vindos de sua deficiência. 

O Ministério da Educação por meio da resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro de 

2001, institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, garante que 

o atendimento escolar desses alunos se inicie na educação infantil, garantindo-lhe os serviços 

de educação especial sempre que comprovado após uma avaliação a necessidade de 

atendimento educacional especializado. Os sistemas de ensino devem matricular todos os 

alunos, e é de responsabilidade das escolas se organizarem para o atendimento dos educandos 

com necessidades especiais, garantindo assim uma educação de qualidade para todos. 

(BRASIL, 2001) 

A Lei nº 10.436/2002 e o Decreto 5.626/2005 também segundo o ministério da educação 

falam sobre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) regulamentam sobre o reconhecimento da 
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LIBRAS como meio de comunicação das pessoas surdas. Também recomenda o ensino dessa 

língua inserido como disciplina curricular nos cursos de formação de professores e nos cursos 

de fonoaudiologia. (BRASIL, 2005) 

O Decreto 6.571/08 de 17 de setembro de 2008, onde o ministério da educação afirma 

que a união prestará apoio financeiro e técnico aos sistemas públicos de ensino, tendo como 

finalidade ampliar o atendimento educacional especializado aos alunos com deficiências, que 

estão matriculados na rede de ensino regular público. Esse atendimento educacional 

especializado deve integrar a proposta pedagógica da escola, ter o envolvimento e a participação 

da família, é importante ser realizado junto com as demais políticas públicas. Tem como 

objetivo promover condições de acesso e aprendizagem no ensino regular, aos alunos com 

deficiências e promover o desenvolvimento de recursos pedagógicos para ajudar no processo 

de aprendizagem. (BRASIL, 2008). 

Ainda no decreto 6.571 o Ministério da Educação garante que prestará apoio técnico e 

financeiro as ações voltadas ao atendimento educacional especializado, como por exemplo; 

implantará salas de recursos multifuncionais, com equipamentos e materiais pedagógicos para 

a oferta do atendimento educacional especializado; promoverá uma formação aos professores 

para atendimento especializado. Também garante formação de educadores e demais 

profissionais da escola para a educação inclusiva; adequação dos prédios escolares para tornar 

fácil o acesso; elaboração e distribuição de recursos educacionais incluindo livros em Braile, 

áudio e LIBRAS, entre outros recursos e ajudas técnicas que possibilitem o acesso ao currículo. 

Na resolução nº 4 de 2 de outubro de 2009 o Ministério da Educação, Conselho Nacional 

de Educação e Câmara de Educação Básica instituíram Diretrizes Operacionais para o 

Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial. 

Os sistemas de ensino devem matricular os alunos com deficiência nas classes comuns do 

ensino regular e no Atendimento Educacional Especializado, ofertados nas salas de recursos 

multifuncionais ou em centros de Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou 

de instituições filantrópicas sem fins lucrativos. A educação especial ocorre em todos os níveis, 

etapas e modalidades de ensino, tendo o atendimento especializado como parte do processo 

educacional. (BRASIL, 2009). 

O que se pode observar com base em algumas legislações anteriormente apresentadas é 

que após a Constituição Federal de 1988 praticamente todas as leis, pareceres e decretos, 

garantem o atendimento educacional especializado a deficientes preferencialmente nas redes 

regulares de ensino. Preservando sempre a continuidade dos serviços educacionais especiais 
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juntamente com o ensino comum, ou se necessário atendimento especial realizado 

paralelamente.  

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência nº 13.146 de 6 de julho de 2015, 

pasmem está lei só entrou em vigor após cento e oitenta dias de sua publicação oficial. Depois 

de toda demora a lei passou a vigorar e então chegou o tão desejado avanço na inclusão. 

Abordaremos os princípios e objetivos trazidos pela lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015. 

Vejamos: 

 

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. 

 

 

Igualmente, a lei nº 13.146, já aduz no seu primeiro artigo, qual o objetivo, que é a busca 

por igualdade e inclusão social de pessoas com deficiência. Em seguida, no seu artigo segundo 

a lei traz considerações para identificar uma pessoa com deficiência. 

 

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. 

§ 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, 

realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: 

(Vigência) 

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; 

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; 

III - a limitação no desempenho de atividades; e 

IV - a restrição de participação. 

§ 2º O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. 

 

 

Desse modo, verifica-se que o legislador se preocupou em identificar as pessoas 

portadora de deficiências. Logo em seguida, no artigo terceiro indicou-se de que maneira seria 

realizada a inclusão social para pessoas com deficiência, observemos: 

 

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei consideram-se: 

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com 

segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, 

edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 

tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de 

uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, 

por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; 
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II - desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e 

serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação 

ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva; 

III - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, 

dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que 

objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação 

da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua 

autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social; 

IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que 

limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição 

e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de 

expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à 

circulação com segurança, entre outros, classificadas em: 

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e 

privados abertos ao público ou de uso coletivo; 

b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados; 

c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes; 

d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, 

atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o 

recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de 

comunicação e de tecnologia da informação; 

e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou 

prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de 

condições e oportunidades com as demais pessoas; 

f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa 

com deficiência às tecnologias; 

V - comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras 

opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a 

visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação 

tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a 

linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz 

digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de 

comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações; 

VI - adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e 

adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando 

requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência 

possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as 

demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais; 

VII - elemento de urbanização: quaisquer componentes de obras de 

urbanização, tais como os referentes a pavimentação, saneamento, 

encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, 

iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de 

água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento 

urbanístico; 

VIII - mobiliário urbano: conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços 

públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de 

edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado não provoque 

alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de 

sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo às 

telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, 

quiosques e quaisquer outros de natureza análoga; 

IX - pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer motivo, 

dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução 

efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da 
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percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e 

obeso; 

X - residências inclusivas: unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do 

Sistema Único de Assistência Social (Suas) localizadas em áreas residenciais 

da comunidade, com estruturas adequadas, que possam contar com apoio 

psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, 

destinadas a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, 

que não dispõem de condições de autos sustentabilidade e com vínculos 

familiares fragilizados ou rompidos; 

XI - moradia para a vida independente da pessoa com deficiência: moradia 

com estruturas adequadas capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos 

e individualizados que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e 

adultos com deficiência; 

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. 

 
 

O artigo terceiro é extenso por se tratar de todas as formas básicas de inclusão social, o 

referido artigo trata desde aceitabilidade até o direito ao acompanhante para pessoa com 

deficiente. Com relação ao caput do artigo 4º da lei supracitada, ele deixa explícito o princípio 

da igualdade quando aduz que “toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.”.  

Já o artigo quinto pode extrair o princípio a proteção às pessoas com deficiência, assim 

como, as demais crianças quando menciona que “A pessoa com deficiência será protegida de 

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão 

e tratamento desumano ou degradante”. Um ponto que chama bem atenção nesse artigo é 

quando fala que as pessoas com deficiências não serão tratadas com descriminação. Antes a 

imposição estatal através de lei, que obrigou as escolas particulares aceitar crianças com 

deficiência, o que mais se ouvia era relatos de pais que não conseguiram matricular seu filho 

em uma escola, devido a sua deficiência. Desse modo, este artigo também se opõe a 

descriminação de pessoas com deficiência.  

Além-igualdade, a lei nº 13.146/2015, trouxe-me seu artigo nove como forma de 

inclusão o atendimento prioritário que quando se trata de acesso a informações e 

disponibilização de recursos de comunicação acessíveis.  
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Pulando alguns capítulos da lei nº 13.146/2015, chegamos ao capítulo IV do direito à 

educação, o artigo vinte e sete aduz que: 

 

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado 

sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de 

toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus 

talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 

características, interesses e necessidades de aprendizagem. 

Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da 

sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, 

colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. 

 

 

A escola é uma instituição social, a qual não se restringe apenas em conhecimento e 

cultura, trata-se de um ambiente de convívio coletivo que busca também a formação da 

cidadania, e por essa razão, é que a inclusão de pessoas com deficiência é tão importante e 

necessária, uma vez que, na escola temos a oportunidade de evolução pessoal. 

 E assim, para formar bons cidadãos e pessoas aptas a ter um bom convivo em sociedade 

é necessário de compreender e respeitar as diferenças. O parágrafo único do artigo vinte e sete 

distribui o dever de assegurar a educação de qualidade para pessoas com deficiência para o 

Estado, a comunidade e para família, vedando em sua parte final toda e qualquer tipo de 

violência, negligência e descriminação.  

O artigo vinte e oito estabelece metas e diretrizes para que possa garantir a educação de 

qualidade vejamos: 

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, 

incentivar, acompanhar e avaliar: 

I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como 

o aprendizado ao longo de toda a vida; 

II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições 

de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de 

serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e 

promovam a inclusão plena; 

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional 

especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para 

atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno 

acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o 

exercício de sua autonomia; 

IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na 

modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e 

classes bilíngues e em escolas inclusivas; 

V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que 

maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com 

deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a 

aprendizagem em instituições de ensino; 
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VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas 

pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de 

tecnologia assistiva; 

VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento 

educacional especializado, de organização de recursos e serviços de 

acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de 

tecnologia assistiva; 

VIII - participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas 

diversas instâncias de atuação da comunidade escolar; 

IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos 

aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em 

conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com 

deficiência; 

X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação 

inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o 

atendimento educacional especializado; 

XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento 

educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias 

intérpretes e de profissionais de apoio; 

XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de 

tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, 

promovendo sua autonomia e participação; 

XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em 

igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas; 

XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de 

educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa 

com deficiência nos respectivos campos de conhecimento; 

XV - acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos e 

a atividades recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar; 

XVI - acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e 

demais integrantes da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às 

atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino; 

XVII - oferta de profissionais de apoio escolar; 

XVIII - articulação intersetorial na implementação de políticas públicas. 

§ 1º Às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, 

aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, 

XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do caput deste artigo, sendo 

vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas 

mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações. 

§ 2º Na disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras a que se refere 

o inciso XI do caput deste artigo, deve-se observar o seguinte: 

I - os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na educação básica devem, no 

mínimo, possuir ensino médio completo e certificado de proficiência na 

Libras; (Vigência) 

II - os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de 

interpretar nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem 

possuir nível superior, com habilitação, prioritariamente, em Tradução e 

Interpretação em Libras.    (Vigência). 

 

 

Nesse artigo, foi estabelecido metas para que a escola seja um ambiente não só de 

conhecimento, mas também um espaço de convivência social que desenvolva e ensina a 
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cidadania. Sendo assim, visualiza nesse artigo traz meio os quais busquem a democratização 

do ambiente institucional. 

O parágrafo primeiro do artigo supracitado institui a obrigatoriedade de cumprimento o 

disposto nos incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII 

do caput deste artigo, proibindo quaisquer valores adicionais para cumprimento dessas 

obrigações. No parágrafo segundo dispõe sobre a obrigatoriedade da de tradutores e intérprete. 

No artigo trinta instituiu medidas nos processos seletivos para ingresso, permanência pelas 

instituições de ensino superior e educação tecnológica e profissional examine: 

 
Art. 30. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos 

oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e 

tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas: 

I - atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das 

Instituições de Ensino Superior (IES) e nos serviços; 

II - disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos 

específicos para que o candidato com deficiência informe os recursos de 

acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para sua participação; 

III - disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às 

necessidades específicas do candidato com deficiência; 

IV - disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva 

adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com 

deficiência; 

V - dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com 

deficiência, tanto na realização de exame para seleção quanto nas atividades 

acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade; 

VI - adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de 

redação que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência, 

no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa; 

VII - tradução completa do edital e de suas retificações em Libras. 

 

Outrossim, podemos observar que a lei em estudo estabelece a obrigatoriedade de 

cumprimento de metas por ela estabelecia tanto para instituições de ensino público quanto para 

as privadas. 

As metas e diretrizes existem, e tem uma excelente proposta de inclusão de pessoas 

deficiente, o ponto a ser trabalhado é o cumprimento efetivo dessas metas e diretrizes, uma vez 

que, sabemos que o papel para alcançar o objetivo da inclusão social se faz necessário à 

contribuição de todos, professores, alunos, pais, funcionários e comunidade.  

Além de que, se faz necessário pôr em prática todas as metas e diretrizes entalecida na 

lei, aproximar mais o discurso das práticas, estabelecer um plano de cumprimento de metas é 

exigir a participação em conjunto para atingir as metas, desenvolver mais políticas educacionais 

de inclusão social, se faz necessário o engajamento de todos para que a inclusão social aconteça.  
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Finalmente, o que foi dito acima é que somente o discurso, teorias não fazem o direito 

valer, tornar-se realidade. Faz-se necessário a efetivação da lei seja realizada através de ações, 

atitude, pensamentos, modo de agir. Somente colocando em prática o que é imposto por lei ou 

por teorias que conseguiremos mudar a realidade da deficiência da inclusão social escolar de 

pessoas com deficiência. Precisamos de mais exemplos, não ficar só no discurso, estimular os 

alunos para uma sociedade mais justa, cooperativa, refletir sobre as necessidades do próximo, 

analisar o próprio comportamento, para buscar uma responsabilidade como ser social.  

Não se pode pensar em inclusão escolar, sem pensar um ambiente inclusivo. Contudo, 

não se deve “entender este ambiente Inclusivo somente em razão dos recursos pedagógicos, 

mas também pelas qualidades humanas”. (CUNHA, 2012, p. 100). Ou seja, o educador deve 

estar preparado para manejar os recursos que dispõe a escola, sua sala de recurso e o 

conhecimento adquirido em capacitação, para realizar a educação do indivíduo de forma que 

ele atinja a meta estabelecida. Seu papel é estimular a criança para a formação do conhecimento. 

A autonomia deve ser a diretriz do educador, porém, para que essa finalidade seja 

alcançada é preciso que o mundo para a criança seja sinalizado. E, que essa sinalização, atue 

como agente que permita a interação do sujeito no meio ambiente de forma adequada e 

condizente com uma interação de qualidade e representativa, possibilitando a troca entre o 

sujeito e o ambiente. 
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2. O TRABALHO DO PROFESSOR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALUNO 

COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

Na concepção de LEONTIEV (1991), quando uma criança com uma condição 

diferenciada, encontrar-se em condições adequadas, estimulantes e criativas, e quando os 

métodos de ensino apropriados são utilizados em seu processo de ensino, é possível que tal 

indivíduo supere sua condição e alcance o nível das demais. 

O deficiente pode não ver, mas não tem dificuldades em orientar-se ou em fazer música. 

Não ouve, mas escreve poesia. Não aprende matérias escolares, mas pode ser excepcional numa 

atividade profissional ou num desporto”. (FONSECA, 1995, p. 09). 

A escola tem papel primordial na formação do indivíduo e o professor deve buscar 

métodos de ensino e procedimentos adequados que proporcionem a aprendizagem do aluno 

com necessidades especiais, respeitando sua subjetividade, e incitando para que o aluno supere 

suas limitações, e EIDT e FERRACIOLI (2013, p.121) admitem esta ideia dizendo que, 

 

Na maior parte das vezes é apenas na escola que a criança terá contato com 

conteúdo sistematizados e ricos, distintos daqueles de seu cotidiano fora da 

instituição escolar. Essas atividades e conteúdos escolares lhe proporcionarão 

apropriações a que, dificilmente, teria acesso em casa ou em outros lugares, 

ao menos não com a mesma complexidade e, portanto, como vimos até aqui, 

que não impulsionarão o desenvolvimento de suas funções psicológicas 

superiores, cada vez mais próximas daquilo que há de mais elaborado no 

gênero humano. O educador tem a tarefa de organizar as mediações entre 

adultos e crianças, para que funções como a linguagem ou autodomínio do 

comportamento possam ser controladas cada vez mais conscientemente por 

ela. (EIDT E FERRACIOLI, 2013, p.121) 

 

Ou seja, é por meio de incitações de atividades complicadas que o homem desenvolve 

as funções psicológicas superiores e segundo Reis e Camargo (2008, p.127) a melhor medida 

para superar as dificuldades encontradas pelos alunos com necessidades especiais em sala de 

aula é a transformação da atitude do professor, no sentido de deixar o ensino mais participativo, 

solidário, democrático, criativo e reflexivo, ao mesmo tempo em que as políticas educacionais 

devem colaborar para a promoção social de todos, em sua diversidade. 

A escola trata-se de um local específico para que as pessoas com qualquer deficiência 

possam equiparar-se aos demais, aprender, desenvolver-se, estabelecer suas preferências e as 

atividades que não gostam, enfim, a escola é uma ferramenta de desenvolvimento. 
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Apresentam dificuldades para fixar a atenção, focalizá-la e levá-la de um lugar a outro. 

Distraem-se facilmente e lhes custa trocar de atividade. Uma atenção escassa interfere, 

logicamente, nos processos de aprendizagem. Simplificar o ambiente de trabalho, assim como 

os materiais, evitando o maior número possível de estímulos que distraem. Dar instruções claras 

e precisas, pouco numerosas, assim como fazê-las acompanhadas de um modelo.  

Começar com tarefas que requeiram pouco tempo de execução, com o fim de que o 

tempo de atenção necessário seja breve ao princípio para ir pouco a pouco aumentando-o. 

Trocar de atividade frequentemente, para que a atenção se mantenha ativada para a novidade. 

Felicitar cada logro (sucesso), não só para motivar ao aluno, mas também para que tome 

consciência do que conseguiu foi graças ao seu esforço.  

Dificuldades na memória, tanto a curto, como em longo prazo. Trabalhar as estratégias 

de reconhecimento, antes mesmo que as específicas de lembrança. Fomentar a compreensão 

dos conteúdos mais que a memorização dos mesmos e organizar esta informação, relacionando-

a com a que já tem.  

2.1.O Projeto Pedagógico Inclusivo: Ações de Incentivo da Escola 

No Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988, a educação assume um enfoque 

diferente das versões anteriores. O artigo 205 diz: “cooperará com a sociedade, visará ao 

desenvolvimento integral das pessoas, preparará o exercício da cidadania e obterá 

qualificação para o trabalho, e promoverá e incentivará todos os direitos do país e as 

obrigações do país e da família. ” Além disso, a Constituição estipula claramente Um dos 

princípios do ensino será "igualdade de condições de acesso à admissão e admissão 

permanente" (Brasil, 1988). O documento também apontou claramente que a 

responsabilidade educacional do país será cumprida garantindo que “a assistência educacional 

especial para pessoas com deficiência seja preferencialmente no sistema escolar formal”.  

Pode-se ver que pessoas com ou sem deficiência, barreiras de desenvolvimento global 

ou pessoas altamente qualificadas/gênios têm o direito de ingressar nas escolas e viver em 

salas de educação pública, bem como uma forma de obter propriedade cultural humana. 

Reconhecer sua cidadania e condição humana. Além disso, é claro que as escolas e os sistemas 

de ensino devem envidar esforços para que os sujeitos com qualquer uma dessas 

características tenham direito a uma assistência educacional especial para superar as 

dificuldades que possam surgir na aquisição de competências educacionais. 
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Legitimando com a Constituição, promulgamos as “Normas Nacionais de Educação e 

Lei Básica” em 1996, de forma que se harmonizasse com o conteúdo da educação para 

pessoas com deficiência enfatizado em outros países e documentos internacionais. A lei 

afirma claramente em seu quinto capítulo que a educação especial é uma educação que 

abrange todos os níveis de ensino (educação infantil, ensino fundamental, médio e superior) 

além de outras modalidades (educação indígena, rural, juvenil e adultos etc.). 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, ainda existem alguns 

entraves, entretanto, esta lei representa um grande progresso no processo de educação dos 

deficientes. De acordo com essa lei, os municípios brasileiros são obrigados a oferecer 

educação universal aos cidadãos de 0 a 14 anos. Ou seja, para todas as crianças e jovens que 

nela vivem, a educação infantil é fundamental. Também é responsabilidade do município 

formular as etapas necessárias para a implantação da educação inclusiva no âmbito da 

educação infantil e da educação básica. 

O capítulo V da Lei 9394/96 que trata da educação especial, dentre outras 

determinações, diz que:  

 

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a 

modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular 

de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. § 1º Haverá, 

quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para 

atender as peculiaridades da clientela de educação especial; § 2º O 

atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, 

não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular; § 3º 

A oferta de educação especial, [...] tem início na faixa etária de zero a seis 

anos, durante a educação infantil. Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão 

aos educandos com necessidades especiais: I - currículos, métodos, técnicas, 

recursos educativos e organização específica para atender às suas 

necessidades; II - terminalidade específica; III - professores com 

especialização adequada em nível médio ou superior; [...]. 

 
 

Conforme demonstrado nos estudos de Prieto (2008), Minto (2002), Kassar (2007) e 

outros, esses artigos e seus respectivos parágrafos e subparágrafos deixam muitas explicações 

(geralmente contraditórias, e ambíguas). No entanto, apontaram com muita clareza que o 

sistema de ensino deve estabelecer diversos mecanismos para atender às necessidades desses 

alunos de forma ampla e irrestrita. 

A lei também pode ser vista no ambiente geral e no próprio espaço para proporcionar 

esse tipo de acesso e uma forma de garantir o atendimento profissional, que possibilite às 
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escolas e sistemas de ensino formular e implementar suas recomendações pedagógicas, planos 

de trabalho e/ou projetos políticos pedagógicos: 

 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do 

seu sistema de ensino, terão a incumbência de: I - elaborar e executar sua 

proposta pedagógica; VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus 

filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento 

dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; I - 

participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino; III - zelar pela aprendizagem dos 

alunos; IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento; Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 

democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 

peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I - participação dos 

profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II - 

participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes (BRASIL, 1996). 

 

 

Percebe-se que o espaço escolar pode sugerir ações diárias que promovam o ensino e 

integrem plenamente as pessoas com deficiência e deficiência global de desenvolvimento ou 

altas habilidades/superdotação por meio do implemento de ações causadas pela gestão 

democrática da educação. Segundo Vega (2003), o projeto político pedagógico de uma escola 

não pode ser entendido somente como um mero documento contendo regras, normas e modos 

de ver o aluno, a escola e os conteúdos disciplinares; ou mesmo sendo somente mais um 

documento que será engavetado e/ou encaminhado aos órgãos centrais como mais uma 

formalidade cumprida, mais uma norma burocrática. 

O projeto político pedagógico “exige profunda reflexão sobre as finalidades da escola, 

assim como a explicitação de seu papel social e a clara definição de caminhos, formas 

operacionais e ações a serem empreendidas por todos os envolvidos com o processo educativo” 

(VEIGA, 2003, p. 09). 

Do mesmo modo, a constituição de um projeto de educação política exige que os 

envolvidos no planejamento / construção tenham um âmbito reflexivo e investigativo, sejam 

consistentes e sistemáticos de forma dialética e comportamental. Onde cada um tenha um 

papel determinado no processo educativo em toda a sua multiplicidade. 

 
O projeto pedagógico, ao se constituir em processo participativo de decisões, 

preocupa-se em instaurar uma forma de organização de trabalho pedagógico 

que desvele os conflitos e as contradições, buscando eliminar as relações 

competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando 

pessoal e racionalizado da burocracia e permitindo relações horizontais no 

interior da escola (VEIGA, 2004, p. 38) 
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De acordo com os pressupostos da metodologia teórica de Veiga (2003, pág. 11), 

podemos destacar que, para este conceito, um bom projeto de política de ensino precisa 

apresentar as seguintes características: 

 

a) ser um processo participativo de decisões;  

b) preocupar-se em instaurar uma forma de organização do trabalho 

pedagógico que desvele os conflitos e as contradições;  

c) explicitar os princípios baseados na autonomia da escola, na solidariedade 

entre seus agentes educativos e no estímulo à participação de todos no projeto 

comum e coletivo;  

d) conter opções explícitas na direção da superação de problemas, no decorrer 

do trabalho educativo voltado para uma nova realidade específica; e) explicitar 

o compromisso com a formação do cidadão.  

A mesma autora, referindo-se à execução do projeto salienta que este terá 

qualidade quando:  

a) nasce da própria realidade, tendo suporte a explicitação das causas, dos 

problemas e das situações nas quais tais problemas aparecem;  

b) é exeqüível e prevê as condições necessárias ao desenvolvimento e à 

avaliação;  

c) implica a ação articulada de todos os envolvidos com a realidade da escola;  

d) é construído continuamente, pois, como produto, é também processo, 

incorporando ambos numa interação possível. 

 

 

Da necessidade de reconfigurar e encontrar uma identidade própria da escola e de seus 

programas de ensino, deve surgir a decisão de implementar esses pressupostos teóricos. Em 

nossa concepção, o pensamento que permeia o plano político de ensino é realizar sonhos, 

colocar em prática recursos e conceitos, vivenciar esse processo e participar de seu 

nascimento, execução, avaliação, sentido e representação na comunidade escolar.  

Como disse Rodriguez; Drago (2008), uma organização que considera ações 

educativas, considera seus temas a partir de sugestões pedagógicas que têm fundamentos 

políticos, sociais, antropológicos e psicológicos nas escolas, o que significa considerar a 

realização de um ensino de qualidade e garantir a oportunidade de obter educação, desfrutar 

de produtos culturais e ter disposição para permanecer na escola por um determinado período. 

 

O projeto reconhece e legitima a instituição educativa como histórica e 

socialmente situada, constituída por sujeitos culturais, que se propõem a 

desenvolver uma ação educativa a partir de uma unidade de propósitos. Assim, 

são compartilhados desejos, crenças, valores, concepções, que definem os 

princípios da ação pedagógica e vão delineando, em um processo de avaliação 

contínua e marcado pela provisoriedade, suas metas, seus objetivos, suas 

formas de organização e suas ações (FARIA; DIAS, 2007, p. 20). 

 

Nesse caso, a escola que se propõe a seguir a perspectiva da educação democrática 

não deve mais ser um ambiente frio, gelado, implacável e desagradável, sem comunicação, 
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mas um ambiente agradável e gratificante. Para tanto, a organização das ações educativas 

desempenha um papel fundamental, pois conceitos como cursos, avaliações, estratégias e 

conteúdos redesenhados podem se tornar formas de organizar o ambiente físico e humano, 

tornando-o mais atraente e promovendo o aprendizado. 

No que diz respeito à admissão de alunos com deficiência, deficiência global de 

desenvolvimento ou alunos altamente qualificados/gênios em escolas regulares, podemos 

enfatizar que este é um processo ambíguo e complexo que levanta muitas questões e promove 

a forma como as atividades pedagógicas inclusivas são propostas, o acesso bem-sucedido e 

política permanente da sala comum. 

A literatura atual sobre educação para pessoas com deficiência enfatiza que as escolas 

inclusivas devem se tornar uma mera proposição, mas para existir, ainda existem muitas 

armadilhas. Dentre essas armadilhas, podemos destacar duas: as práticas inclusivas, que 

costumam excluir as pessoas com deficiência de sua formação educacional, e ainda existem 

diferenças na nomenclatura utilizada para distinguir inclusão, integração e necessidades 

educacionais especiais. Eles vão confundir o trabalho a ser feito e de cujo trabalho estão 

falando a partir da perspectiva da educação inclusiva para deficientes. 

 
A educação inclusiva caracteriza-se como um novo princípio educacional, 

cujo conceito fundamental defende a heterogeneidade na classe escolar, como 

situação provocadora de interações entre crianças com situações pessoais as 

mais diversas. Além dessa interação, muito importante para o fomento das 

aprendizagens recíprocas, propõem-se e busca-se uma pedagogia que se dilate 

frente às diferenças do alunado (BEYER, 2006, p. 73) 

 
 

O Projeto Político Pedagógico da escola, tendo em vista as recomendações que 

enfatizam a educação para todos, que incluem as pessoas com deficiência, barreiras de 

desenvolvimento global e/ou altas habilidades Beyer (2006), salienta não pode visar somente 

uma reorganização formal, ou mesmo se embasar em concepções de homem, mundo e 

sociedade, estanques e desvinculadas da heterogeneidade, mas imprimir uma qualidade, uma 

nova visão a todo o contexto vivido. Por isso, destacamos que “projeto pedagógico é um 

produto especial que reflete a realidade da escola. Ele afeta e pode ser afetado por ela de uma 

forma mais ampla. Em suma, é uma ferramenta que pode ser Para esclarecer as ações 

educativas da escola como um todo” (VEIGA, 2003, págs. 11-12). Portanto, seus princípios 

e fundamentos devem ser consistentes com as recomendações educacionais para todos. 

Os mesmos princípios que fundamentam as propostas educacionais democráticas 

geradas pela construção coletiva e dialética dos projetos políticos educacionais também se 
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aplicam às propostas inclusivas em todos os níveis e formas de ensino. Portanto, para se 

pensar uma educação que pressupõe a avaliação da diversidade e personalidade de cada 

indivíduo que compreende a escola, é urgente pensar em mudanças na organização do ensino 

da escola/instituição de ensino, maior integração entre campos de saber, métodos de 

reorganização e sugestões pedagógicas, com base nas realizações individuais de cada aluno, 

com base em objetivos claros e específicos de avaliação da aprendizagem, garantindo a 

prestação de assistência educacional especializada, e uma série de outros princípios morais, 

estéticos e intelectuais, que serão restaurados no futuro; aliás, estes nada mais são do que 

Garantia de direitos permanentes em todas as áreas administrativas da Federação Brasileira, 

Governos Estaduais e Municipais. 

Segundo Sarmento, Fernandes e Tomás (2006, p. 157), pensar em salvaguardar esses 

direitos nada mais é do que tratar o sujeito como sujeito de direito, sem falar do contexto 

educacional de modo geral. 

O que se encontra em causa é, simultaneamente o mais simples e o mais radicalmente 

comprometedor do trabalho político e pedagógico: a organização das escolas como lugares de 

afirmação das crianças enquanto alunos que são sujeitos sociais e sujeitos sociais que se 

desempenham na escola como alunos. Isso implica [...] o trabalho complexo da articulação do 

mérito, da igualdade e do respeito. 

Ao redefinir a comunidade macro e micro educacional, espaço, tempo, profissionais 

da escola, salas de aula e sua organização, gestão da educação, princípios de avaliação, acesso 

e permanência do aluno, ações docentes, recomendações curriculares, entre outras 

necessidades a serem apresentadas nos documentos escolares (no caso, o projeto político 

pedagógico), é possível vislumbrar a possibilidades de implementação de princípios 

inclusivos que contribuirão para que o aluno com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação se aproprie dos conhecimentos de acordo 

com suas potencialidades e particularidades. 

Independente de classe social, ou outros fatores, temos percebido que, diferente do que 

Silva (2009) identificou na educação infantil quando analisou a influência da classe social e do 

trabalho pedagógico desenvolvido juntos às crianças, quanto se trata de trazer para a escola 

comum a pessoa com algum comprometimento físico, mental ou sensorial, estes indivíduos 

esbarram em empecilhos que ultrapassam as barreiras econômicas e sociais, fazendo com que 

muitos enfrentem problemas de aceitação e reconhecimento de seus direitos. Afinal, como 

salienta Prieto (2006, 40), “[...] o objetivo na inclusão escolar é tornar reconhecida e valorizada 

a diversidade como condição humana favorecedora da aprendizagem [...]”. Porém, 
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A mera matrícula de alunos com necessidades educacionais especiais pode 

acentuar a resistência de alguns profissionais da educação e não contribuir 

para que os sistemas de ensino e suas escolas se constituam também em 

espaços para a educação para esses alunos em classes regulares (PRIETO, 

2006, p. 67) 

 

Portanto, é importante destacar que existem vários processos que requerem verificação 

de ações ao longo de todo o processo. Em nossa pesquisa (RODRIGUES; DRAGO, 2008), 

comprovamos que o Projeto de Política Educacional é uma porta que abre portas, desencadeou 

um debate sobre a diversidade e a prática educativa, com o objetivo de reformular todos os 

aspectos da escola, reconhecendo os temas e contribuições da escola. Todo mundo tem a 

democratização da educação, bem como de seus saberes e atividades diárias. 

O Projeto Político Pedagógico, têm as seguintes características nesta estreita relação 

com a inclusão:  

[...] a busca de construção da identidade, da organização e da gestão do 

trabalho de cada instituição educativa. O projeto reconhece e legitima a 

instituição educativa como histórica e socialmente situada, constituída por 

sujeitos culturais, que se propõem a desenvolver uma ação educativa a partir 

de uma unidade de propósitos. Assim, são compartilhados desejos, crenças, 

valores, concepções, que definem os princípios da ação pedagógica e vão 

delineando, em um processo de avaliação contínua e marcado pela 

provisoriedade, suas vetas, seus objetivos, suas formas de organização e suas 

ações (FARIA; DIAS, 2007, p. 20). 

 

 

Nesse caso, a inclusão começa a ser vista como a possibilidade de os alunos estarem 

totalmente engajados. A disciplina faz parte do processo e as sugestões didáticas precisam 

incluir ações que possibilitem sua inserção plena. Nessas ações, podemos destacar alguns 

princípios. Esses princípios permitirão que as pessoas reconheçam as características e 

particularidades das pessoas com deficiência. Além disso, vários métodos, métodos e ações 

de avaliação devem ser realizados, incluindo alunos com deficiência, profissionais da escola 

Pessoas e outros participam de membros da comunidade escolar. 

Dentre os princípios que observamos que potencialmente transformam o cotidiano, os 

princípios que precisam ser considerados no plano político pedagógico do espaço escolar são 

entendidos como “[...] um local que possibilita uma vivência social diferente da do grupo 

familiar, tem um relevante papel, que não é, como já se pensou, o de compensar carências do 

aluno e sim o de oferecer a oportunidade de ele ter acesso a informações e experiências novas 

e desafiadoras capazes de provocar transformações e de desencadear processos de 

desenvolvimento e comportamento (REGO, 2002, p. 56), podemos citar: 
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• Princípio da identidade: construção afetiva, intelectual, moral, cognitiva e 

ética, pois todo ser humano em qualquer fase de sua vida precisa de uma 

atenção especial ao seu processo constitutivo e humanizador; • Sensibilidade 

estética; • Toda criança pode aprender; • Construção de laços de solidariedade, 

atitudes cooperativas e trabalhos coletivos; • Transformação das práticas 

pedagógicas, deixando a escola e a sala de aula mais interessantes e 

agradáveis; • Criação de redes de apoio com organizações não-

governamentais, secretarias de governo, iniciativa privada, rede filantrópica; 

• Apoio didático e planejamento, visando dinamizar o cotidiano sócio-

psicoeducativo, valorizando-os como meios de se entender o mundo e sua 

dinâmica; • Professor da sala regular assumindo a responsabilidade pelo 

trabalho pedagógico; • Projetos inclusivistas cooperativos entre todos os 

envolvidos no processo – pais, comunidade, profissionais da escola e de fora; 

• Modificação do projeto de avaliação e de ensino; • Maior valorização das 

possibilidades, aptidões, dos interesses e do empenho do aluno; • Priorização 

do desenvolvimento da autonomia, independência e autoconceito positivo 

pela participação social; • Escola e sala de aula com ambientes acolhedores, 

estimulantes e envolventes para todos os alunos; • Gestão democrática e 

descentralizada; • Formação continuada de professores, pedagogos, diretores, 

pessoal de apoio e demais membros da comunidade escolar; • Ação, reflexão 

e redimensionamento da prática escolar com a construção e implementação de 

um projeto político pedagógico que realmente tenha a marca da escola. 

 

Também podemos destacar nesse debate o papel essencial que se configura na educação 

brasileira da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(BRASIL, 2008) e da Resolução do Conselho Nacional de Educação 04 de 2009 (BRASIL, 

2009), que precisam ser incorporadas aos projetos pedagógicos das escolas devido a sua 

importância para a condução de uma proposta educacional centrada na pessoa. Esses 

documentos trazem os princípios da escola para todos, sendo um grande marco histórico e 

normativo na educação especial, consistente com objetivos, diretrizes e diagnósticos, 

reconhecendo assim a necessidade de garantir que a educação de qualidade possa ser utilizada 

como ponto de partida, de alguma forma Alunos com deficiências, deficiências de 

desenvolvimento global e até mesmo alunos altamente qualificados / gênios em escolas 

normais, participam e aprendem de maneira irrestrita e fornecem novas direções para a 

assistência de educação profissional para debate. 

Portanto, podemos considerar a adoção de um programa educacional que busque 

imprimir marcas sexuais na educação continuada de todas as disciplinas, independente do 

aspecto físico, mental, sensorial, intelectual, gênero, classe, cor da pele, preferencialmente 

sexual, e deve ser sistematicamente descrever "a história, antecedentes, estrutura, filosofia e 

intenções da instituição, a organização e gestão do trabalho, incluindo cursos e ações em 

grupo, e usar isso como um propósito. Para constituir cidadãos [...], com base em princípios 
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éticos, estéticos e políticos, em uma sociedade democrática e em constante mudança” (FARIA; 

DIAS, 2007, p. 42). 

2.2. A atuação metodológica do professor na dinâmica das aulas para alunos com 

necessidades especiais 

Muitas escolas recebem todos os anos alunos com Necessidades Educativas Especiais 

(NEE), o que nos faz refletir se essas escolas e o corpo docente estão realmente capacitados 

para receber esses alunos e os ajudar a desenvolver ao máximo seu potencial ou estão apenas 

cumprindo leis sem se importar realmente com o desempenho desses alunos, afinal muitos têm 

esse pensamento que crianças com NEE vão para a escola apenas para socializar.  

Podemos observar a perspectiva de Silva (2004, p. 34) onde afirma que: “[...] é o aluno 

que se adapta ao novo conhecimento e só ele é capaz de regular o seu processo de construção 

intelectual”. Se assim fosse, não precisaríamos investir na escola, nem avaliar sua estrutura, 

bem como os professores, segundo este cenário, não precisariam se comprometer e garantir a 

aprendizagem desse aluno bastaria apenas recebê-lo em sua sala de aula, essa é sem dúvida a 

uma ideia equivocada e excludente. Por tanto discordamos dessa afirmação. 

É preciso criar meios para que o aluno se adapte ao ambiente escolar, afinal é um 

mundo novo para esse estudante, pois antes de ingressar na escola conhecia apenas o ambiente 

familiar. 

Mas de quais estudantes exatamente estamos falando? Por que eles precisam ser 

devidamente incluídos no ambiente escolar? Os alunos com NEE são estudantes com 

peculiaridades físicas, sensoriais, intelectuais e emocionais que causam a dificuldade da 

aprendizagem. Sabemos também que este grupo de pessoas é bastante diverso, composto por 

uma variedade de pessoas com singularidades que os diferenciam uns dos outros.  

A escola é um importante meio para a inclusão desses indivíduos na sociedade, o 

convívio com outras pessoas desde crianças traz grandes benefícios para a vida social desses 

alunos. 

O ambiente escolar apresenta vários elementos que estimulam e influenciam de forma 

favorável a aprendizagem e desenvolvimento do aluno. Podemos enquadrar o professor como 

um importante elemento no processo de ensino e aprendizagem. Não é difícil encontrarmos 

professores temerosos por receber alunos com necessidades educacionais especiais em suas 

salas, muitos deles, receiam não serem capazes de lecionar alunos com tais dificuldades, alguns 

se apropriam do pensamento raso de que seu rendimento como bom profissional possa cair se 
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este aluno não progredir durante o ano letivo com este professor. Mas não é nesses profissionais 

que devemos focar ou nos espelhar, buscamos exemplos e modelos de educadores pró-ativos 

que exploram métodos e capacitação para melhor atender esses estudantes. 

O professor tem um papel fundamental na vida desses alunos especiais, por isso a 

necessidade de estar sempre buscando melhorias na sua forma de ensinar. Não é uma tarefa 

fácil, é preciso tempo e esforço para se manter atualizado sobre formas de ensino eficazes e 

criativas. Então podemos observar que vários professores têm dificuldades em trabalhar com a 

diversidade, mostram-se inseguros para desenvolver seu papel, pois dada a particularidade de 

cada aluno, seja ele deficiente ou não, não existe um método de ensino correto. Segundo 

Zimmermann (2008, p.01): 

 

A luta pela escola inclusiva, embora seja contestada e tenha até mesmo 

assustado a comunidade escolar, pois exige mudança de hábitos e atitudes, 

pela sua lógica e ética nos remete a refletir e reconhecer, que se trata de um 

posicionamento social, que garante a vida com igualdade, pautada pelo 

respeito às diferenças (ZIMMERMANN, 2008, p. 01). 
 

 

Vale ressaltar, que a educação inclusiva é um desafio, ainda temos muito para 

aprender, pois há muita complexidade nesse assunto. Uma parceria entre pais, professores e 

escola deve ser estabelecida para manter o desenvolvimento do aluno em andamento. 

 “Os problemas de aprendizagem dos alunos são determinados, em grande medida, por 

seu ambiente familiar e social e pelas características da própria escola.” (MARCHESI, 2004, p. 

20). Esta é uma afirmação de Marchesi quanto à introdução social do deficiente e sua 

receptividade no ambiente social, isso significa concordar que a questão da deficiência não 

desaparece nela mesma, mas está incluída nessas outras dimensões. 

Para Marchesi (2004, p. 20), A definição de “necessidades educativas especiais” 

começou a ser utilizado na década de 60. Para o autor, essa expressão retrata o fato de que os 

“alunos com deficiência ou dificuldades significativas de aprendizagem” podem apresentá-las 

de forma variável, tanto na gravidade quanto no tempo. Outro aspecto do conceito necessidades 

educativas especiais - NEE tem o caráter relativo e contextual. 

Tal perspectiva se aproxima do que afirma Vygotsky “Ir a uma ‘escola para tontos’ 

significa estar em uma difícil posição social” (VYGOTSKI, 1997, p. 18), a saber, que a criança 

com deficiência não sente diretamente sua carência, percebe as dificuldades que provem dela 

e, como resultado sofre o rebaixamento de posição social. Portanto, a família e a escola devem 

estar atentas às conexões pessoais estabelecidas. Estes devem promover-lhe confiança em suas 

capacidades e condições de superação, levando-as a superar seus limites aparente. Ao tratar da 
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defectologia, o autor defende a não separação dos alunos com necessidades especiais, já que as 

interações sociais entre grupos diversos são condições primordiais para o desenvolvimento da 

linguagem e do pensamento. 

A importância da devida inclusão desses pupilos no meio estudantil é grande, pois 

interfere diretamente na vida social e profissional deles. Eis o valor de um trabalho bem 

realizado por um bom profissional educador, que busca melhorias para desempenhar com 

eficiência e dedicação o seu ofício. 

A classe requer professores com uma visão atualizada sobre esses indivíduos, um 

acolhimento que se baseie em princípios éticos, solidários e igualitários. Nesse segmento, 

Martins afirma: “O educador ético é reflexivo, analisa os porquês da sua ação, por isso sabe o 

que faz, para que faz, por que o faz, para o que faz e analisa, seleciona e escolhe os meios de 

concretizar o seu fazer.” (MARTINS, 2006, p. 44-45). 

Quando o professor entende que a deficiência não é apenas uma carência, ou uma 

debilidade, mas também uma potência se abrem novas possibilidades de estimular esses alunos. 

Então, se tem a expectativa que os professores tenham a aptidão de perceber as compensações 

possíveis, tendo em vista que é necessário considerar a capacidade de proporcionar os recursos 

necessários para que uma nova aprendizagem seja praticável. 

Considerando que as relações sociais entre grupos heterogêneos são condições 

essenciais para o desenvolvimento da linguagem e do pensamento, entendemos que quanto 

maior o grupo de relações em que a criança interagir, mais satisfatório será seu 

desenvolvimento. Sendo assim, a escola transforma-se num espaço social capaz de desenvolver 

um papel de encorajamento ao relacionamento, na qual derivam as trocas entre os pares, o que 

decerto facilita ao pedagogo proporcionar atividades desafiadoras, nas quais este também será 

o mediador das circunstâncias favoráveis ao desenvolvimento social, cognitivo, linguístico e 

emocional. 

 

[...] se pauta pela concepção de que a emergência de novas estruturas 

cognitivas e linguísticas – e as correspondentes competências intelectuais e 

afetivas – decorre das mediações semióticas. A criança desenvolve novas 

competências por causa da aproximação dos outros sociais, esses outros 

entendidos, por um lado, como as novas apropriações semióticas (linguagem 

fundamentalmente) que a criança faz no grupo cultural, e, por outro, o adulto 

ou o par mais desenvolvido como mediador das novas competências. 

(BEYER, 2006, p. 12). 

 
 

Esta citação amplia a relevância da figura do mediador, que poderá ser o professor ou 

mesmo outro adulto, mas também pode ser outra criança mais desenvolvida, além das 
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ferramentas que são disponibilizadas. Desse modo, o professor ao optar por trabalhos em grupo 

e oferecer materiais diversos estará oportunizando a aprendizagem de todos e em consequência 

o desenvolvimento de cada um. Os professores devem se concentrar na formação desses grupos 

de trabalho, de modo que sejam compostos por alunos com diferentes níveis de habilidade, de 

modo que os alunos com nível superior atuem como mediadores para os outros. 

Vem a ser necessário ao professor, já em seu oficio, ponderar sobre sua formação, e 

sua aptidão para trabalhar nessa escola que está para todos. Espera-se que o professor 

desempenhe de forma apropriada sua prática pedagógica e proporcione de fato uma educação 

de qualidade, levando em consideração a heterogeneidade do grupo. 

 

 
“[...] preventivamente, cabe examinar a formação inicial de todos os 

professores, de modo a assumirem a perspectiva da educação para todos ao 

longo de toda a trajetória profissional, aliando qualidade com equidade.” 

Pensamos que não basta receber tais alunos para a mera socialização, o que 

seria mais uma forma de exclusão, é necessário um atendimento que 

oportunize o desenvolvimento efetivo de todos, para isso, torna-se primordial 

que o professor tenha uma prática reflexiva e fundamentada. Que busque 

capacitar-se, visto que somente a formação inicial pode não ser suficiente para 

o enfrentamento de questões tão sérias e por vezes difíceis de lidar. O art. 18 

Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica dispõe sobre 

os professores e sua formação para atuar no contexto inclusivo: “[...] 

professores capacitados e especializados, conforme previsto no artigo 59 da 

LDBEN [...] a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de licenciatura de graduação plena. (BRASIL, 2001, p.77). 

 

 

Independente da formação e atuação do professor, o aluno com NEE continuará 

ingressando às escolas, elas estando preparadas ou não. Então, devemos meditar o que este 

aluno estará realizando na sala de aula e como o pedagogo estará trabalhando para promover a 

aprendizagem, considerando suas limitações, características ou altas habilidades. 

Para o professor ter uma dinâmica de aula bem desenvolvida, ele precisa estar sempre 

atualizando seus conhecimentos, e conciliando com a sua criatividade, pois para as diversas 

deficiências existem diversificadas formas de se trabalhar. 

Trazendo o lúdico para dentro da sala de aula o professor pode atrair seus alunos de 

forma a fazê-los se interessarem pela aprendizagem, além de promover a interação entra os 

alunos. 

Na ludicidade temos jogos, brincadeiras, musicalidade, teatro com fantoches, entre 

outros, e para aplicar isso em sala de aula não pode ser de qualquer jeito, requer estudo, precisa 

ter intencionalidade, senão é apenas diversão sem propósito ou conteúdo, já que nem sempre o 

jogo que vai incentivar um aluno com transtorno do espectro autista terá o mesmo incentivo 
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para crianças com outros transtornos. Cada deficiência tem suas características, por isso a 

necessidade de ser criativo na hora de planejar as aulas. 

Toda criança gosta de brincar, independente se ela tem restrições ou não, pois brincar 

é algo natural e comum para os humanos, além de proporcionar alegria, diversão e prazer aos 

participantes da ação, ajuda no desenvolvimento intelectual, físico, emocional e social do 

sujeito. Todas as classes têm atividades de entretenimento, crianças de diferentes idades 

brincam, divertem-se jogando. 

 

...o jogo uma das atitudes do homem que se vincula ao prazer, a satisfação de 

estar junto, ao companheirismo, aos antagonismos (competição), as 

complementaridades (equipes), faz-se presente cotidianamente, sobretudo 

entre crianças, levando-nos no campo da educação a investigá-lo com um 

olhar sensível, capaz de compreendê-lo como fenômeno social e cultural onde 

o brincar/jogar faz parte do aprendizado dos indivíduos, levando-os a 

vivenciar emoções e situações próprias da natureza humana. (NHARY, 

2006.p.42) 

 
 

Qualquer modelo de atividade lúdica seja ela jogos, brincadeiras, brinquedos, 

contribuem com o processo de inclusão, pois há um processo de integração nas crianças durante 

o jogo, enquanto brincam elas estão aprendendo a compartilhar e cooperar uns com os outros, 

a respeitar as restrições impostos por eles mesmos durante a participação na brincadeira ou 

jogo. 

Compreendemos que as atividades lúdicas são importantes tanto para os alunos 

“normais” quanto para pessoas com necessidades especiais, pois a brincadeira é um 

comportamento social humano, brincar na infância é uma cultura e todas as crianças devem 

passar por esse processo, sendo assim através da ludicidade, ocorre o processo de inclusão 

naturalmente, pois durante a brincadeira as crianças se envolvem na ação que está acontecendo, 

do imaginário, da diversão e interagem uns com os outros. Desta forma, sejam quais forem às 

restrições, os alunos especiais também gostam e participam das atividades lúdicas 

desenvolvidas pelo professor em sala de aula, portanto, nada o impede de interagir com outros 

alunos no jogo, bastando apenas alguns ajustes, devido às limitações do aluno, assim ele pode 

participar de diversas atividades com mais facilidade, como jogos de raciocínio, jogos 

esportivos, etc. “O jogo passa a ser organizado e incentivado pelos educadores proporcionando 

uma oportunidade de testar e observar as crianças em suas atividades naturais e espontâneas”. 

(NHARY, 2006, p. 84) 

Ao direcionar a aula para um momento mais dinâmico, é necessário o professor ficar 

atento a como os alunos vão responder aos estímulos feitos durante os jogos, e avaliar os 
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resultados obtidos com essa aula, assim fazer uma autoavaliação sobre sua metodologia de 

ensino, pois na educação inclusiva, os professores precisam estar preparados para responder às 

diferenças, singularidades e diversidade de todas as crianças, e não com um modo de pensar 

comum a todas elas. 

 

[cabe a ele, a partir de observações criteriosas, ajustar suas intervenções 

pedagógicas ao processo de aprendizagem dos diferentes alunos, de modo que 

lhes possibilite um ganho significativo do ponto de vista educacional, afetivo 

e sociocultural (PRADO & FREIRE, 2001, P.5).] 

 
 

Ao nos referirmos ao desempenho do professor, tomamos também, medidas conjuntas 

com a participação escolar, que proporcionará os recursos necessários, e o apoio à equipe de 

ensino e darão suporte adequado a eles para garantir o ensino a todos os alunos que constituem 

a heterogeneidade da sala de aula. De acordo com Padilha: “À escola cabe, porém, dispor de 

recursos e procedimentos não uniformes para que os alunos tenham possibilidades de caminhar 

além de seus limites. ” (PADILHA, 2004, p. 77). Quando estamos nos referindo a processos 

interativos, devemos deixar claro que esses processos não só acontecem entre pessoas assim: 

entre aluno e professor, entre aluno e alunos, mas entre alunos e matérias e equipamentos, 

recursos de ensino e ele mesmo com suas aprendizagens anteriores. “[...] a transformação de 

um processo dá-se de um funcionamento interpessoal (social) para o intrapessoal, isto é, de que 

as ações do sujeito são sempre mediadas pelo outro e passam ao plano intrapessoal pelo 

processo de internalização. ” (PADILHA, 2004, p. 54). 

De acordo com o comportamento do professor, a sala de aula pode ser um ambiente 

rico, “problemas” se tornam a força motriz do desenvolvimento, por meio da compensação 

social, criando condições para que as pessoas com “deficiência” se adaptem à cultura. Neste 

caso, devemos considerar o meio ambiente, recursos ou ferramentas externas que o sujeito usará 

para compensar a deficiência. O professor deve ter cuidado para não se apegar as restrições 

óbvias do aluno, e assimilar que as limitações podem estar no seu entendimento sobre a 

deficiência. Portanto, o professor deve ter um entendimento completo dos alunos, entender os 

problemas organizacionais, a história de vida dos alunos e o meio social em que se encontram, 

e dessa forma verificar se os procedimentos de compensação podem ser realizados. 

Os docentes necessitam pensar na educação como um todo, segundo destaca Farfus 

(2008): 

A articulação entre os educadores é urgente, pois existe a necessidade de uma 

redefinição do papel do professor e de sua forma de atuar, no pensamento 

sistêmico. É necessário pensar na aprendizagem como um processo 

cooperativo e de transformação que proporcione a formação de alunos 
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inseridos no mundo, e não mais em apenas uma comunidade local. Finalmente 

pensar na educação em relação aos aspectos da ética, da estética e da política; 

a educação fundamentada em um ideal democrático. (FARFUS, 2008, p. 30) 

 

A atuação didática é um processo de estudo e investigação e de solução de problemas, 

por esse motivo, muitas vezes o professor se depara com incontáveis desafios, que precisam ser 

solucionados para superar os limites impostos, obrigando o professor a buscar novas estratégias, 

tentando identificar as possibilidades de cada aluno com o propósito de criar oportunidades para 

que esse aluno possa aprender juntamente com os outros e superar seus próprios limites. Diante 

deste desafio, o professor deverá planejar suas aulas recorrendo a jogos, filmes, músicas, mapas, 

maquetes, desenhos, entre outras ferramentas possíveis para que todos possam ter acesso a essas 

oportunidades dentro da sala de aula. 

O processo de inclusão é uma tarefa diária e contínua, é de suma importância uma 

dinâmica de aula bem trabalhada neste processo bem como a participação do professor, pois 

este tem uma ligação direta com seus alunos, o convívio diário permite isso, esse elo entre 

professor e aluno, que afeta diretamente o desenvolvimento desses pupilos. 

2.2.1. O Atendimento Educacional Especializado na Escola Inclusiva 

Para que ocorra o processo inclusivo escolar continuado, é preciso o desenvolvimento 

do trabalho da sala de recursos. Conforme Machado (2009), esse atendimento nas salas de 

recursos deve ser ofertado em horário diferenciado da aula regular. 

O Ministério da Educação implementou a sala de recursos multifuncionais com a 

finalidade de apoiar a organização e a oferta do atendimento educacional especializado para a 

prestação de serviços suplementares e complementares aos alunos que apresentam algum 

transtorno global, alguma deficiência, altas habilidades ou super dotação que se encontravam 

matriculados nas classes comuns do ensino regular, possibilitando condições de melhor acesso, 

participação e aprendizagem oferecida (BRASIL, 2015).  

A sala de recursos age dentro da escola inclusiva, aonde é obrigação da mesma trabalhar 

o desenvolvimento das potencialidades dos alunos atendidos, ou seja, a mesma vem para somar 

com o ensino regular, não desenvolvendo atividades da sala regular, mas trabalhando as 

habilidades do educando. 

 

A educação nas escolas inclusivas, independentemente do grau de severidade, 

deve ser vivenciada individualmente na sala de recursos e na sala de ensino 
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comum, favorecendo a sociabilidade, porque incluir é aprender junto. 

(CUNHA, 2014, p. 32) 
 

 

Segundo Fávero (2004), o atendimento educacional especializado que é trabalhado nas 

salas de recursos tem um papel fundamental para o trabalho inclusivo e ressalta que, tal 

atendimento não pode ser feito isoladamente da sala comum, confinando em salas que afastam 

durante todo o tempo dos demais alunos, pois o AEE deve ser oferecido como forma 

complementar ao ensino comum. 

Devemos ter consciência de que incluir é muito mais que receber um aluno com 

necessidades especiais, porque até para receber esse aluno é preciso que os profissionais tenham 

o devido preparo, ou seja, é necessário saber receber esses alunos, além da estrutura escolar 

adequada, é imprescindível o posicionamento que proporciona o auxílio da comunidade escolar, 

compreendendo que é esse que vai beneficiar como apoio fundamental para cada passo da 

inclusão. 

Segundo Fonseca (2014), “é de fundamental relevância, a preparação todos agentes 

educacionais especializados e dos professores do ensino regular para o oferecimento de um 

atendimento coerente com as necessidades apresentadas”. 

Perante a grande relevância do atendimento educacional especializado, este precisa estar 

disponível na escola de ensino regular, fazendo-se necessário abordar a formação do docente 

que atua na sala regular, tendo em vista que, seu papel é considerável para a escola inclusiva. 

2.2.2. A formação do Docente para a Escola Inclusiva 

Para que a inclusão seja uma realidade na escola é preciso que os docentes e até o corpo 

administrativo possua alguma formação, preparo e dedicação para receber esses alunos. Dessa 

maneira, Santos (2010) relata que, a formação dos professores para atuação do trabalho com a 

diversidade é de grande importância, pois é essencial para a inclusão efetiva. Ao mesmo tempo, 

Cunha (2014, p. 101) garante que, 
 

 

Não há como falar em inclusão sem mencionar o papel do professor. É 

necessário que ele tenha condições de trabalhar com a inclusão e na inclusão. 

Será infrutífero para o educador aprender sobre dificuldades de aprendizagem 

e modos de intervenção psicopedagógica se não conseguir incluir o aluno. 
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O papel do professor é de grande relevância para que a inclusão do aluno aconteça, 

porque se esse profissional não desempenhar seu trabalho de maneira adequada, a inclusão será 

somente mais uma palavra e não uma realidade. 

Entendemos que, ter conhecimento da realidade do aluno e de todo o processo para se 

fazer inclusivo é que torna a formação docente adequada, porque além de trabalhar as 

capacidades do aluno o professor tende a trabalhar as suas próprias competências e construção 

do conhecimento. 
 

A complexidade dos problemas que hoje se colocam à escola não encontra 

soluções previamente talhadas e rotineiramente aplicadas. Exige, ao contrário, 

uma capacidade de leitura atentada dos acontecimentos e sua interpretação 

como meio de encontrar a solução estratégica mais adequada para elas. Esse 

processo, pela sua complexidade, exige cooperação, olhares 

multidimensionais e uma atitude de investigação na ação e pela ação. Por 

outro lado, exige do professor a consciência de que a sua formação nunca está 

terminada e das chefias e do governo, a assunção do princípio da formação 

continuada (ALARCÃO, 2001, p. 24). 

 

O professor quando se forma não tem como saber e conhecer tudo sobre todas as 

deficiências, porque as mesmas caracterizam-se de sujeito para sujeito, mesmo tratando-se de 

um mesmo tipo de necessidade educativa especial (NEE). 

Segundo CAVACO (2014) 
 

 

É importante referir que o aluno com necessidades educativas especiais deve 

encontrar-se inserido na classe (turma) regular, sempre que possível, devendo, 

no entanto, as suas características e dificuldades específicas serem sempre 

consideradas (CAVACO, 2014, p. 23). 

 

Deste modo, o educador precisa em primeiro lugar ter conhecimento da demanda dos 

alunos de sua sala, procurando conhecer sobre a especificidade do discente, considerando as 

habilidades e dificuldades, e as demais características específicas de cada um.  
 

 

Quanto à especificidade de cada deficiência ou síndrome, o aprofundamento 

deve decorrer, inicialmente, da necessidade que a prática na sala de aula 

impõe, das demandas concretas de alunos que já estão inseridos nela. O 

professor não tem como saber, a priori, tudo sobre todas as deficiências, para 

atender a qualquer aluno que procure a escola, mesmo porque as deficiências 

são dinâmicas: mudam e se alteram (LIMA, 2006, p. 122). 

 

O educador precisa estudar mais e tentar obter mais conhecimento sobre as 

características de cada aluno incluso na sala de aula em que ensina, para dessa forma, intervir 

da melhor forma possível. 
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Carvalho (1998 apud FONSECA, 2014, p. 99) garante que, “Mais urgente que a 

especialização, é capacitação de todos os educadores”. Visto que, a necessidade desse preparo 

é urgente e necessária. 

Todas as necessidades educacionais especiais, exigem do educador um preparo 

adequado, uma habilitação, porque os professores precisam dessas competências profissionais 

para considerarem uma educação de fato inclusiva, visto que a aprendizagem desse aluno com 

necessidades especiais precisa de um educador preparado. 

 

 
O exercício de um bom professor começa pela observação. E, para observar, 

é preciso saber o que observar. E, para saber o que observar, é preciso 

formação. Como a percepção de um bom músico, será a percepção de um bom 

professor, capaz de identificar detalhes comumente não notados (CUNHA, 

2013, p. 55). 

 

Consequentemente, analisar as ações do aluno é a principal maneira para conhecimento 

de seu ensino e aprendizagem. Pois, constituir a união de teorias e práticas do conhecimento do 

educador, torna-se de uma grande relevância, sendo através dessas qualidades em que ambas 

proporcionam ao profissional que tornarão seu trabalho significativo. 
 

 

É na relação sociocultural que o professor conduzirá a sua prática, segundo a 

sua condição de atuação. Para isto, ele utilizará conhecimentos teórico-

práticos, que foram internalizados nesse processo, para criar condições que o 

capacitem a intervir por meio da mediação no contexto de seu aluno de forma 

crítica, concreta e significante (ORRÚ, 2007, p. 160). 

 

É necessário que, o educador tenha conhecimento dessa realidade os seus educandos 

conhecem, das influências do ambiente, considerando a cultura da sociedade em que a escola 

está inserida para que suas intervenções sejam referidas a essa realidade de forma crítica e 

reflexiva. 

 
Nunca é demais, contudo, reafirmar as condições em que essa inovação 

acontece, marcando, grifando na consciência dos educadores o seu valor, para 

que nossas escolas atendam a expectativa de seus alunos, do ensino infantil à 

universidade (FONSECA, 2014, p. 101). 

 

Logo, é necessário oferecer as condições, sendo um profissional dedicado, a fim de doar-

se para que o educando venha desenvolver-se no processo educativo da melhor maneira 

possível, “[...] é pertinente que cada educador reavalie sua prática, em razão das dimensões 

afetivas inerentes aos processos de ensinar e aprender” (CUNHA, 2014, p. 118). Portanto, o 
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afeto do educador com educando é de grande importância para a construção e desenvolvimento 

de todo o processo ensino-aprendizagem. 

A partir da consideração da importância da afetividade na construção de 

estabelecimento do melhor convívio e desenvolvimento do entendimento dos comportamentos, 

o professor possibilitará melhores condições para sua prática pedagógica. 

É fato o importante papel do professor para a escola inclusiva, visto que, sua 

contribuição favorece para o desenvolvimento de tal processo. Lima (2006) ressalta que, a 

insegurança de muitos professores é fato, bem como, a ausência do preparo profissional em que 

alguns cursos proporcionam, porém deve ser superado, pois a experiência e interação com 

pessoas deficientes não é considerado e visto como requisito prévio para o desenvolvimento do 

processo de inclusão na escola. 

É preciso o empenho do professor para trabalhar com a inclusão, pois o preparo não 

vem apenas da formação, da experiência ou qualquer tipo de informação que aborda esse tema 

na escola regular, é, sobretudo a participação em formações continuadas, somadas com a 

vontade de superar os próprios limites como educador. 

Dessa forma, devem ser considerados pontos importantes sobre o preparo do docente 

para a educação inclusiva, pois é de grande importância realizar perguntas pertinentes à 

temática. Como questiona Mantoan (2006, p. 29), “como prepará-los sem que possam viver a 

experiência do desafio das diferenças nas suas salas de aula? Que motivos teriam para se 

mobilizar? Para buscar novas respostas educacionais”? 

O professor deve propor-se às novas experiências para que seus conhecimentos sejam 

renovados e seu papel na sociedade tenha sempre novas contribuições, contribuições estas que 

jamais se esgotam. 

Prieto (2006, p. 59) destaca que, "Não há como mudar práticas de professores sem que 

os mesmos tenham consciência de suas razões e benefícios, tanto para os alunos, para a escola 

e para o sistema de ensino quanto para seu desenvolvimento profissional". 

Cunha (2014) diz que o educador não deve temer o que ainda não conhece e as 

dificuldades que ainda não fizeram parte de sua experiência e que tais educadores necessitam 

ser sensíveis e superar os problemas apresentados. 

A reflexão do docente quanto à importância do trabalho inclusivo é importante, visto 

que, os benefícios são proporcionados não apenas aos alunos ou aos demais envolvidos da 

escola, mas também ao seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional, onde o mesmo vai 

buscar entendimento da teoria e a reflexão da prática aplicada. 
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METODOLOGIA APLICADA 

Diante da necessidade de conhecer e diagnosticar as principais dificuldades dos 

professores e dos alunos inseridos em sala em um momento tão crítico da nossa humanidade, 

fez-se necessário procurar meios que levem esta pesquisa a descobertas como: quais as 

principais dificuldades enfrentadas pelos professores e pelos alunos entender e aprender os 

conteúdos no cenário atual, entender como a escola desenvolve a perspectiva inclusiva nas 

trocas entre os alunos e professores. Conhecer as principais dificuldades enfrentadas pelos 

professores na inclusão de crianças portadoras de necessidades educacionais especiais (NEE);  

Esta pesquisa se configura como um estudo de campo, que se utiliza de pesquisas 

bibliográficas, relatos de experiência e aplicação de questionário para empreender as análises 

sobre o tema abordado. Após a realização do questionário será possível ver nas respostas da 

equipe dos professores uma visão geral sobre a inclusão no ambiente escolar  

A pesquisa será realizada em uma escola da rede pública do município de Alto Santo – 

CE, configurando-se como um relato de experiências vivenciados tanto pela turma quanto pelos 

professores titulares da E.M.E.F. Maria do Socorro Maia e da E.M.E.F Cazuza Bezerra. 

Como se faz necessário buscar pontos, visões e desvendar as dificuldades, o método 

escolhido para melhor desenvolver essa pesquisa foi o questionário. O questionário será 

realizado com os membros da equipe de professores e gestoras, que são compostas por: 

professoras, diretora escolar e coordenadora pedagógica, por meio de 10 questões fechadas, 

onde os participantes poderão responder perguntas sobre suas dificuldades, as principais 

mudanças ocorridas, como estão sendo as reuniões e as metodologias que estão sendo 

desenvolvidas. 

O trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa qualitativa, exploratória e 

descritiva. Fizemos a pesquisa com 10 professores de criança na faixa etária de 2 e 5 anos, numa 

abordagem qualitativa usando as técnicas de: revisão bibliográfica para fundamentação teórica, 

levantamento de dados com um questionário para a devida analise e embasamento do estudo. 

Todo processo de para coleta de dados e informações foi realizada na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Professora Maria do Socorro Maia e Escola Cazuza Bezerra – Alto Santo 

– Ceará, que possui crianças com autismo, com hiperatividade, dentre outras necessidades 

especiais e com certeza tem a necessidade de metodologias adequadas e inovadoras que ajudem 

a enfrentarem e superar as dificuldades na aprendizagem sendo incentivados e motivados pelo 

professor. 
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O trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa qualitativa, exploratória e 

descritiva. Fizemos a pesquisa com 10 professores de criança na faixa etária de 2 e 5 anos, numa 

abordagem qualitativa usando as técnicas de: revisão bibliográfica para fundamentação teórica, 

levantamento de dados com um questionário para a devida analise e embasamento do estudo. 

Todo processo de para coleta de dados e informações foi realizada na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Professora Maria do Socorro Maia e Escola Cazuza Bezerra – Alto Santo 

– Ceará, que possui crianças com autismo, com hiperatividade, dentre outras necessidades 

especiais e com certeza tem a necessidade de metodologias adequadas e inovadoras que ajudem 

a enfrentarem e superar as dificuldades na aprendizagem sendo incentivados e motivados pelo 

professor. 

3.1. Caracterização da instituição em estudo 

A pesquisa foi desenvolvida na Ensino Fundamental Professora Maria do Socorro Maia 

e Escola Cazuza Bezerra e as mesmas estão situadas no Bairro Jardim e na Rua: 31 de março, 

respectivamente, no município de Alto Santo – Ceará. A escola oferta educação especial para 

qualquer aluno com deficiência, e todas as dependências da creche são adaptadas para receber 

esses alunos, assim como os professores que recebem formações, para saber como tratar esses 

alunos de maneira adequada. Apesar de estar funcionando em ensino remoto, pedi a autorização 

da direção para fazer uma visita a escola e olhar as dependências da mesma.   

3.2. População da Amostra 

Este estudo limita-se à população composta por 10 professores das referidas escolas, 

pertencente à rede municipal de ensino da cidade de Alto Santo, estado do Ceará. 

  A base fundamental da escola inclusiva é que todas as crianças devem aprender junto, 

o máximo possível mesmo diante de quaisquer dificuldades e diferenças que elas venham a ter 

a educação inclusiva tem o direito de reconhecer e o dever responder as necessidades de seus 

alunos, os ritmos de aprendizagem é assegurado uma educação de qualidade a todos através de 

um currículo apropriado. 

Desse modo, o autismo estando dentro dos padrões educacionais de criança com NEE, 

tais indivíduos autistas não podem ser vistos ou tratado de outra forma. Concluímos que a escola 

deve saber como trabalhar tendo conhecimento das informações ofertadas pela lei de Diretrizes 

de Bases da Educação Nacional “9.394 de 1996”.  
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Podemos destacar a utilização frequente com ferramenta, a falta de interesse com o 

social como as dificuldades em interpreta sinais e símbolos. São comportamento de pessoas 

com NEE que podem ser registrados em todas as observações alguns comportamentos tem se 

tornado bastante difícil na comunicação verbal e não verbal provocando a fase de interesse em 

determinados assuntos nessa circunstância não foi evidenciado nenhuma ação docente para 

promover a interação com a criança. 

Essa dificuldade está relacionada com a falta de conhecimento da equipe profissional. 

Os educadores tentam promover a inclusão dessas crianças na sala regular, assim que todos 

possuam competências para desenvolver as potencialidades dos alunos. Como qual consta na 

lei. 

3.3. Procedimento de coleta de dados 

Para coleta de dados foram utilizados questionários, entregues nas mãos dos 

professores, com o cuidado de seguir todas as normas de segurança devido a Covid-19. Foram 

entregues 01 envelope fechado, com as perguntas à todos os participantes da pesquisa, e o 

professor determinava horário e local para pegarmos os envelopes contendo as respostas. A 

identidade das pessoas pesquisadas será mantida em sigilo.  

Os questionários das entrevistas foram elaborados e aplicados para que pudéssemos 

através das falas das pessoas entrevistadas, analisar o que os participantes dessa pesquisa 

compreendem e exercem no que diz respeito à inclusão de crianças com autismo em uma escola 

de ensino regular e, especialmente, adquirir subsídios importantes sobre o papel do professor 

frente à inclusão de crianças com autismo em escolas de ensino regular. 

3.4. Análise dos questionários 

Para compreendermos o que foi discutido até aqui sobre a inclusão de crianças com 

necessidades especiais e o papel do professor frente essa inclusão, foi feita uma análise dos 

dados coletados, através das entrevistas realizadas no mês de agosto e setembro de 2021 com 

professoras que lecionam nas séries iniciais das escolas citadas anteriormente. 

Através das entrevistas feitas podemos notar que em várias salas da escola citada, tem 

crianças alguma necessidade especial e podemos perceber que algumas professoras 

entrevistadas, tem pouca propriedade sobre o tema. A análise de dados foi feita de forma 

intercalada, algumas referidas aqui em forma de gráficos, outra referidas em forma de 
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comentários dos professores. Gostaríamos de salientar que a pesquisa foi feita de forma 

abrangente, questionando como se as aulas estivessem acontecendo antes do período de 

pandemia, pois as aulas atualmente estão acontecendo de forma atípica, mas o objetivo principal 

da pesquisa é saber como essa inclusão acontecia em sala de aula, 

A professora que chamaremos aqui de A quando foi questionada sobre o seu ponto de 

vista acerca da inclusão da criança com necessidades especiais em escola de ensino regular, 

respondeu que: 

 

É “normal, e que não vê diferença entre as crianças ditas normais e as crianças 

que possui esse transtorno, apenas ele apresenta as vezes certa agressividade, 

mas considera isso normal”. (Professor A, agosto de 2021)   

 

Em compensação, quando questionamos a professora B sobre essa mesma questão, 

obtemos a seguinte resposta: 

 

No meu ponto de vista, mesmo as pessoas achando que é discriminação, eu 

acho que se essa criança tivesse um professor acompanhando-o mais de perto, 

que ficasse na sala, mas que tivesse sempre alguém dentro da sala seria outra 

coisa se tivesse uma auxiliar de sala acompanhando (Professor B, agosto de 

2021). 

 

Nunes (2011) garante que diversos professores que atuam nas escolas demonstram medo 

e até não aceitam a inclusão que está ocorrendo em todo sistema educacional brasileiro. O 

entendimento do educador em relação à inclusão depende muito de sua formação cultural e 

intelectual o que, muitas vezes, acaba intervindo na prática pedagógica. Diversas vezes o 

educador quer dividir a responsabilidade de ensinar a criança com autismo com outras pessoas, 

por cauda das dificuldades que ele enfrenta sozinho na sala de aula. 

A inclusão é vista como negativa por alguns profissionais da educação, pois muitos 

educadores não se sentem preparados para lidar com as necessidades individuais que a criança 

com necessidades especiais expõe, a partir disso identificamos que alguns educadores sentem 

dificuldades com relação a ter um aluno com autismo em sala de aula, explicando que deveria 

ter um professor voltado apenas para a educação do mesmo. 

Outra pergunta feita foi se o professor já tinha convivido com algum aluno com 

necessidades especiais em sala de aula 
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Gráfico 1 – Você já tinha convivido com alunos com necessidades especiais em sala de aula? 

Fonte: Autoral 

 

Para essa pergunta todos os professores entrevistados responderam sim, que já tinham 

conhecimento de alunos com esse tipo de transtorno no ambiente escolar. Sobre isso alguns 

professores responderam: 

 

Sim, é direito de incluir qualquer aluno com deficiência na escola, mas os 

professores, coordenação e direção precisam de mais formação, orientação e 

material didático para que isso possa acontecer de maneira satisfatória. 

(Professor A, agosto de 2021). 

 

Sim, é lei mais é um grande desafio pois é muito difícil fazer um trabalho 

diferenciado com este aluno, principalmente em uma sala onde temos mais 

25/30 alunos e não podemos dá ao aluno autista a atenção e aprendizagem 

necessária. (Professor C, agosto de 2021). 

 

Sim, eu sei que é lei mais não me sinto preparada para atender este aluno com 

deficiência na escola. Temos poucas formações especificas para esse fim, 

apesar de alguns professores já terem feito especialização nessa área, quem 

não fez fica meio perdida, sem saber o que fazer com esses alunos em sala. 

(Professor D, agosto de 2021). 

 

Sabemos que a inclusão de alunos deficientes, autistas, e com qualquer outro 

tipo de transtorno é lei, no entanto não me sinto preparada para ter em sala 

uma criança com alguma dessas deficiências, os alunos tidos como “normais”, 

já são muito danados, muitas vezes incontroláveis, e não saberia como tratar 

essa criança em sala de aula, não tenho conhecimento nessa área. (Professor 

E, agosto de 2021). 
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Nota-se que todos os professores entrevistados, sabem que é Lei a inclusão dessas 

crianças com transtorno ou alguma deficiência no ambiente escolar, no entanto, a grande 

maioria dos professores não se sentem preparados para isso, por isso acredito que seja 

necessário que a Secretaria de Educação do Município faça mais formações deixando esses 

professores aptos a desempenhar esse papel tão importante que é incluir essas crianças no 

convívio escolar.  

Com relação as dificuldades de ter uma criança com autismo em sala de aula, as 

professoras F e G alegaram o seguinte: 

 

Sempre existe algumas dificuldades durante as convivências das crianças, o 

tempo que você está trabalhando, você vai se habituando ao ambiente, no 

início eu achei complicado trabalhar com crianças com esse transtorno, pois 

eu não conseguia fazer com que ele interagisse na aula, ou participasse das 

atividades, mas depois de pedir ajuda a uma amiga, que tinha feito pós-

graduação em atendimento educacional especializado, consegui desenvolver 

o meu trabalho e forma satisfatória, e vejo como essas crianças se 

desenvolveram com o passar do ano (Professor F, agosto de 2021). 

 
No início do ano, quando você não tem nenhuma experiência com um aluno 

autista, você acha complicado, no entanto, com o passar dos dias a gente vai 

se adaptando, mas aos poucos a gente sente um avanço do aluno, tem uns que 

é mais complicado do que outros, mais desligado, mas o outro é mais calmo, 

tenta fazer as atividades.  As vezes tenho de pedia ajuda de uma auxiliar, pois 

eles entram em algum conflito com os coleguinhas, ou se negam de fazer a 

tarefa, no entanto eu tenho que encontrar meios, o para chamar a atenção deles, 

espero o momento certo para instiga-lo a fazer a atividade... Só dele se 

interessar já é alguma coisa. Eu acredito que no decorrer do ano ele foi se 

habituando aquela rotina escolar (Professor G, agosto de 2021). 
 

Conforme COSCIA (2010) o educador, ao iniciar o processo de ensino aprendizagem 

com uma criança com autismo, terá a sensação que ela se recusa a interagir e a aprender 

qualquer coisa proposta por ele. Este deverá proporcionar um ambiente adequado, com 

intervenções necessárias para que ocorra a comunicação. 

A outra pergunta feita foi qual a metodologia utilizada pelos professores para que esses 

alunos com necessidades especiais em sala de aula 
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Gráfico 2 – Qual a metodologia utilizada pelos professores para esses alunos com necessidades educacionais 

especiais? 

Fonte: Autoral 

 

Com relação a essa pergunta 20% dos professores entrevistados disseram que utilizam 

a mesma rotina para todos os alunos e 80% utilizam uma rotina diferenciada para os alunos 

autistas. Sobre isso os professores citam: 

 

Desenvolvo a mesma rotina para todos os alunos, mais tento incluir atividades 

de Linguagem e comunicação oral para que o aluno autista possa interagir com 

os colegas na sala, não gosto de fazer uma rotina só para o aluno autista para 

que ele não se sinta diferente dos coleguinhas, quanto mais se tentar incluir 

esse aluno, melhor será para ele. (Professor H, agosto de 2021). 

 

Realizo uma rotina de atividade concretas e diferenciada com o aluno para 

memória seu cotidiano no ambiente escolar, pois acho que dessa forma ele 

aprende mais, quando não é uma rotina própria o aluno não se concentra, pois 

isso não lhe chama atenção, eu tenho um aluno autista em sala, que só se 

concentra quanto coloco jogo e por isso o trato de maneira diferenciada, pois 

ele precisa de mais atenção. (Professor I, agosto de 2021). 

 

Desenvolvo atividades totalmente voltada para a criança com autismo, pois 

temos de fazer atividades diferenciadas. Por que o autista, ele não tem a 

mesma coordenação motora, a mesma agilidade que as outras crianças, então 

sempre tenho essa atenção especial quando vou desenvolver essas atividades, 

faço várias atividades onde ela pode desenvolver a coordenação, a pronuncia 

de palavras várias vezes para que ele possa memorizar dessa forma (Professor 

A, agosto de 2021). 
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Eu sempre tento desenvolver atividades diferenciadas, e quando vejo que eles 

não estão se adaptado tento usar outra metodologia e vou adaptando as 

atividades, tem dia que eles querem participar, outros dias eles não fazem de 

jeito nenhum e não tem como obrigar, tem de ter jeito para trata-los, mas a 

maioria das vezes eles vem dispostos, mas quando ele não está afim, não 

adianta insistir (Professor B, agosto de 2021). 
 

 

Através das respostas, vimos que cada professor tem sua maneira cada e trabalha com a 

melhor metodologia para transmitir conhecimento para os alunos, até mesmo porque na escola 

não há uma metodologia especifica, ficando então a critério dos docentes, no entanto devido as 

dificuldades que individualizam a criança com necessidades especiais, que aprendem de uma 

maneira diferente de outras crianças, ou seja, a metodologia de ensino tem que ser distinta, 

voltada para suprir às necessidades da criança. 

A outra pergunta feita aos entrevistados, foi se os mesmos já têm alguma formação na 

área para Educacional Especializado, após analisadas as perguntas chegamos ao seguinte 

gráfico: 

 

 

Gráfico 3 – formação na área para Educacional Especializado? 
Fonte: Autoral 

 

Com relação a pergunta se o professor tinha alguma formação para atender crianças com 

autismo, 85% dos entrevistados responderam que não tem nenhuma formação nesse sentido e 

15% responderam que já tinham feito especialização para atendimento das crianças com esse 

tipo de transtorno. Sobre essa pergunta os professores responderam o seguinte: 
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Não, nunca fiz especialização em atendimento educacional especializado, fiz 

há muito tempo em psicopedagogia, no entanto o curso não dar esclarecimento 

claro de atendimento a aluno com deficiência no ambiente escolar, mas a gente 

vai se adaptando da maneira que pode, infelizmente no momento estou sem 

condições de fazer outra especialização, mas quem sabe futuramente, ou então 

a secretaria de Educação do município, poderia ofertar um curso dessa 

natureza para os professores seria muito interessante se isso acontecesse. 

(Professor C, agosto de 2021). 

 

Não, sou especialista em Educação Infantil, na grande curricular dessa 

especialização não tem nada sobre educação especial, nunca vi nada mais 

prolongado nesse sentido, infelizmente, me ajudaria bastante. (Professor D, 

agosto de 2021). 

 

Não, sou psicopedagogia lembro que uma professora do curso falou sobre 

aluno com deficiência mais muito rápido. (Professor E, agosto de 2021). 

 

Sim, sou especialista em Atendimento Educacional Especializado, entrei 

nessa pós-graduação, depois que recebi um aluno com autismo, e não sabia 

como agir em sala de aula, mais foi bastante proveitosa, e recomendo aos meus 

colegas que façam, tive que fazer em outra cidade, pois no meu município não 

tinha na época, mas hoje já soube que a FRJ trouxe essa pós-graduação, para 

o município, você aprende muito com ela. (Professor F, agosto de 2021). 

 

Não, ainda não fiz, mais alguns colegas me recomendaram fazer o AEE, estou 

esperando que a faculdade abra outra turma, já tive dois alunos autistas e fico 

pedindo ajuda a minhas colegas que já são especialistas, pois, pra que não tem 

nenhuma formação é muito complicado, mais elas tem me ajudado muito me 

dando dicas de como proceder com esses alunos. (Professor G, agosto de 

2021). 

 

Sim, estou fazendo a Pós-Graduação em AEE - Atendimento Educacional 

Especializado, e está sendo muito bom, pois com isso estou aprendendo a lidar 

com todos os tipos de deficiências e transtorno, e a gente sempre deixa essas 

especializações para depois, pois o dinheiro é curso, mais não me arrependo 

de estar fazendo essa, está engrandecendo o meu trabalho como professora e 

espero que tragam bons resultados para meus alunos especiais. (Professor H, 

agosto de 2021). 

 

Pelos resultados obtidos vimos que a grande maioria dos professores entrevistados não 

tem um curso especializado sobre a inclusão de crianças na sala de aula do ensino regular, mais 

todas demonstrar ter interesse em fazer um curso nesse sentido, alguns até solicitam da 

Secretaria de Educação que dê uma formação mais completa a esse respeito, pois é uma área 

em que todos precisam ter conhecimento. 

A próxima pergunta é qual é a relação entre os alunos com necessidades especiais e os 

coleguinhas, vejamos o gráfico da resposta abaixo: 
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Gráfico 4 – A relação entre os alunos? 
Fonte: Autoral 

 

Com relação a essa pergunta, o gráfico 4 mostra que a grande maioria, ou seja 65% das 

crianças tenta se aproximar dos alunos com necessidades especiais, 10% das crianças são 

amigos, e 15% tentam fazer uma aproximação, mas não conseguem obter êxito, a esse respeito 

os professores entrevistados relatam o seguinte: 

 

Os alunos respeitam o aluno com autista, mais o mesmo não interagir devido 

tem dificuldade de oralidade com o colega, e as vezes tornam-se agressivos se 

o aluno insistir muito. (Professor I, agosto de 2021). 

 

A turma tenta se aproxima do aluno autista mais o mesmo não que se 

comunicar com os colegas na sala de aula, e ai os alunos geralmente não 

insistem, pois ele fica estressado, só tem uma aluna que ele aceita interagir, 

mesmo eu tentando de todas as maneiras que eles tenham uma maior 

aproximação. (Professor J, agosto de 2021). 

 

Os colegas tratar bem o aluno autista, mais o mesmo não quer comunicação 

com a turma. (Professor A, agosto de 2021). 

 

Com essas respostas, vimos que por mais que os alunos tidos como “normais” tente uma 

aproximação, as crianças autistas muitas vezes não aceitam, ficando até agressivos em 
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determinados casos, mais vemos também que os professores fazem o possível para que essa 

interação ocorra.  

A próxima pergunta feita aos entrevistados foi com relação a comunicação entre o 

professor e os alunos com necessidades especiais. Diante dessa pergunta, obtivemos as 

seguintes respostas, expostas no gráfico abaixo: 

 
Gráfico 5 – A relação entre os alunos e o professor? 
Fonte: Autoral 

 

Com relação a esse questionamento vimos que os professores entrevistados 

responderam que a comunicação é boa 70% deles deram essa resposta, já 15% disse que era 

ruim e 10% responderam que é ótima, relativo a esse questionamento os professores relataram 

o seguinte:  

Eu tenho uma boa comunicação com o meu aluno autista, no entanto, fico um 

tempinho para que ele possa me entender e começar a fazer a tarefinha, as 

vezes faço uma tarefinha diferenciada, mas dentro do tema estudado. 

(Professor B, agosto de 2021). 

 

No começo era mais complicado, com o passar do tempo ficou mais fácil, ele 

me entende, me chama de tia, é muito carinhoso e tenta fazer de tudo para me 

agradar. (Professor C, agosto de 2021). 

 

No ano de 2021 não tive aluno autista na minha sala, mais em 2019 tive um e 

achei muito complicado essa questão da comunicação, as vezes nem a mãe ele 

entendia direito, ele não gostava de ficar na escola, e passava um bom tempo 
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para ele se acalmar. A comunicação era muito complicada mesmo.  (Professor 

D, agosto de 2021). 

 

É muito gratificante e muito bom quando sentimos o carinho que aquela 

criança tem conosco, ela já  chega na escola abraçando todo mundo, beija, e 

mesmo que ele não demonstre, pois tem o jeito bastante sério, dá para sentir o 

carinho que ele sente, e muitas vezes ele não fala, apenas sorri, e quando ele 

quer uma coisa ele chama você, pega você pela mão e vai até aonde ele quer 

uma das dificuldades que mais senti no começo foi de não saber o momento 

que ele queria ir ao banheiro, ou tomar água, pois ele não falava muito no 

começo, já hoje ele chega e fala tia banheiro, ou tia água, ao meu ver ele está 

se desenvolvendo de maneira satisfatória, até nas provinhas de avaliações ele 

se sai bem, como foi o caso da provinha do SPAECE, que ele quis fazer apesar 

de ser laudado, e se saiu muito bem (Professor G, agosto de 2021). 

 

O relacionamento é razoável, pois em alguns momentos é difícil, pois eles não 

querem fazer a tarefa e muitas vezes atrapalham os coleguinhas, que não 

compreendem que eles têm uma condição especial, muitas vezes eles ficam 

sentados, em outros momentos ele grita ou joga o material, fica batendo na 

carteira, chutando a porta, e uma vez um deles mordeu um coleguinha, porque 

ele tinha pegado o material, nesses momentos eu peço a direção uma auxiliar, 

pois não tenho como controla-los juntamente com a sala, e a auxiliar fica com 

eles, e infelizmente isso atrapalha a aula em determinados momentos, mas eles 

são bastante carinhosos, mas também ficam desligado em vários momentos 

da aula. (Professor H, agosto de 2021). 

 

Nota-se que as opiniões divergem nesse sentido, mais boa parte dos professores relatam 

ter uma boa comunicação com os alunos e desempenhar de forma satisfatória os trabalhos em 

sala, no entanto é papel do professor propiciar aos seus alunos um ambiente escolar, onde ambas 

as partes tem direitos e obrigações de se interagir, refletir e expressar suas opiniões, respeitando 

assim o conhecimento que os alunos trazem de mundo para a sala de aula transforme em 

ambiente de troca de aprendizagem. 

A próxima pergunta feita é mais direcionada ao momento atípico que estamos vivendo 

na educação e em outros setores, e foi questionado aos professores se os alunos com 

necessidades especiais estão participando das aulas remotas. Obtivemos as seguintes respostas 

dos entrevistados: 
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Gráfico 6 – Os alunos com necessidades especiais estão participando das aulas remotas? 

Fonte: Autoral 

 

Os dados dessa resposta foram alarmantes 88% dos alunos com necessidades especiais 

não estão participando das aulas remotas, apenas 12% deles estão. A respeito disso os 

entrevistados citaram o seguinte: 

Infelizmente a maioria dos alunos com necessidades especiais não assistem as 

aulas, isso desde o ano passado, já conversei com os pais, mais eles dizem que 

fica muito difícil mandar eles fazerem as tarefas e raramente eles fazem uma 

apenas quando eles realmente gostam da tarefinha. (Professor A, agosto de 

2021). 

 

Só tenho um aluno e ele é autista, mas com um grau leve e ele está 

desenvolvendo e participando de todas as minhas aulas. (Professor D, agosto 

de 2021). 

 

Como a rotina mudou, por conta dessa pandemia da Covid19 está sendo um 

momento complicado para todos. Algumas dessas crianças não participam da 

aula, por falta de acesso as tecnologias segundo os pais, outras vezes por 

necessidade da criança mesmo, que além das necessidades comuns, perdem o 

foco com facilidade, se irrita, chora e prefere se isolar. (Professor F, agosto de 

2021). 

 

A penúltima pergunta feita foi se o professor entrevistado acredita que o aluno com 

necessidades especiais está tendo dificuldades com essa nova modalidade de ensino remoto. 

Analisando as respostas obtivemos o seguinte gráfico: 
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Gráfico 7 – Os alunos com necessidades especiais estão tendo dificuldade com o ensino remoto? 

Fonte: Autoral 

 

A resposta dos entrevistados foi unanime, 100% responderam que os alunos com 

necessidades especiais estão tendo algum tipo de dificuldade. Veja abaixo a resposta de alguns 

entrevistados: 

Acredito que sim e por isso eles estão desmotivados para participarem das 

aulas, tenho medo de quando as aulas voltarem presencialmente eles não 

queiram voltar a participarem das aulas presenciais, me preocupo também 

com a evolução que esses alunos eram para está alcançando e não estão. 

(Professor H, agosto de 2021). 

 

Infelizmente, acredito que sim, pois este está sendo um momento difícil para 

todos, professores, pais, gestores, alunos e principalmente essas crianças que 

já tem uma certa dificuldade, isso é muito preocupante. (Professor E, agosto 

de 2021). 

 

Sim, neste momento difícil todos tiveram que se adaptar as aulas remotas e 

para crianças que tem déficit de atenção, elas precisam de um auxilio mais 

aproximado e parceria da família e escola. (Professor J, agosto de 2021). 

 

A última pergunta do nosso questionário foi como é a inclusão dele nas aulas e quais 

são os métodos utilizados durante as aulas remotas, os professores responderam da seguinte 

forma: 
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Gráfico 8 – Metodologias utilizadas nas aulas remotas para os alunos com necessidades especiais? 

Fonte: Autoral 

 

Quanto a essa pergunta 97% dos professores responderam que utilizam as mesmas 

metodologias para todos os alunos e 3% dizem que utilizam uma metodologia diferenciada. 

Vejam abaixo as respostas dos entrevistados: 

Utilizo a mesma metodologia, aulas gravadas que os alunos podem assistir 

quando tem tempo e passo as tarefas pelo WhatsApp aqueles alunos que não 

tem internet vou deixar a tarefa em casa, infelizmente o professor não dispõem 

de tempo para visitar todos os alunos e o momento de pandemia também não 

favorece esse serviço. (Professor D, agosto de 2021). 

 

Diante do momento em que estamos vivenciando, só foi possível acompanhar 

as crianças com aulas online pelo grupo do WhatsApp da escola. Onde todos 

participam normalmente através do vídeo, chamadas, devolutivas e atividades, 

algumas vezes realiza chamada individual para o aluno dando dicas práticas e 

algumas atividades são modificadas e adaptativas, eles precisam de ajudas 

extras. (Professor A, agosto de 2021). 

 

É preciso que toda a escola juntamente com os pais esteja engajada nessa luta de incluir 

a criança no convívio escolar. Os professores em conjunto com todo o corpo escolar precisam 

estar atentos às necessidades desses alunos, procurando sempre a melhor maneira de dá-lhe 

suporte para que eles se sintam seguros e capazes de desenvolver suas potencialidades. 

A pesquisa teve como objetivo a obtenção de subsídios referentes aos métodos de ensino 

usados no processo de ensino aprendizagem dos alunos portadores de autismos. No decorrer da 

pesquisa, vimos quais os métodos de ensino utilizados pelos educadores em sala de aula, para 
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trabalharem com os alunos autistas e ainda também a importância de empregar métodos de 

ensino específico com os alunos, favorecendo uma aprendizagem contínua e concretizada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo sobre o autismo possibilitou um melhor entendimento desde sua história até 

as características do comportamento do indivíduo autista, visto que, é um transtorno que 

abrange complexidade em todos os âmbitos sociais, principalmente no âmbito escolar. 

A inclusão de alunos NEE na escola regular da rede pública é um grande desafio, pois 

para que a inclusão seja uma realidade é necessário à preparação dos docentes e de todo corpo 

escolar. 

A inclusão de crianças que apresentam NEE nas escolas de ensino regular é uma 

conquista assegurada por lei, posto que, de acordo com a literatura o convívio social contribuiu 

para o desenvolvimento do autista. E ainda se essa inclusão possa ser realizada de forma gratuita 

por meio da escola pública, melhor para as famílias que não possuem situação financeira 

elevada. 

De acordo com as pesquisas bibliográficas levantadas para que o processo inclusivo 

ocorra da melhor maneira, é necessário o trabalho tanto dos profissionais do atendimento 

educacional especializado, quanto do trabalho do professor regente. 

Diante do trabalho realizado pode se perceber que foi bom o conhecimento adquirido, 

estando em contato com a realidade dos autistas foi possível ver como e a relação dos alunos e, 

como é lidar com um autista, a interação do aluno com os demais e ótima, devido o contato 

diário isso faz com que haja maior interação, deste modo o autista se sentirá ser humano igual 

aos demais. 

Com base em todo trabalho escrito e prático pode-se concluir que é de suma importância 

à aplicação de uma metodologia adequada em sala de aula, seja na educação especial ou 

educação básica, pois, sabe-se que um bom material didático faz com que o aprendiz desperte 

comportamentos e habilidades variados, atingindo seus objetivos e vencendo suas limitações. 

Ao fim da pesquisa adquiriu-se conhecimento sobre autismo podendo então melhorar-

se a prática pedagógica, pode-se conhecer como é a atuação de um professor em sala, 

compreendendo como ocorrem os processos afetivos e sociais da aprendizagem e assim tirando 

proveito de tudo que foi vivenciado no âmbito escolar, tais conhecimentos serão significativos 

para a futura atuação acadêmica. 
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