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Resumo 

As pessoas com deficiência trazem consigo um grande histórico de exclusão, a história registra o 
impedimento de convivência social. Ao longo dos anos percebemos a preocupação entre religiosos, 
educadores e familiares para implementar mudanças no modo de viver das pessoas com Necessidades 
Educacionais Especiais (NEE). Nessa perspectiva, vislumbramos atualmente a criação de uma cultura 
escolar inclusiva. Neste trabalho nosso objetivo é evidenciar práticas de inclusão escolar de alunos 
com NEE. Para isso, realizamos uma pesquisa bibliográfica visando entender conceitos teórico-
práticos e princípios constitucionais de igualdade em textos dos seguintes autores: Mazzota (2005), 
Freire (2000), Carvalho (2005), Sassaki (1997), Brandão (1986), associado ao estudo bibliográfico 
fizemos pesquisa descritiva, tendo como instrumentos metodológicos: questionário e observação 
direta. O local foi uma Escola da Rede Municipal de Mossoró –RN. Participaram da pesquisa cinco 
professoras da sala regular de ensino e uma professora da sala de Atendimento Educacional Especial 
(AEE). Os resultados sinalizam distância entre os aspectos teóricos que ensejam a inclusão e a 
vivência na escola com garantia de permanência e progressão de aprendizagem acadêmica, 
percebemos pouca sensibilidade dos profissionais para um fazer pedagógico inclusivo e também falhas 
na estrutura física e na competência pedagógica dos professores para trabalhar com as crianças com 
deficiência. 

 

Palavras Chave: Infância, Fazer Pedagógico, Inclusão Escolar. 

 

Abstract 

People with deficiency bring with themselves a big historic of exclusion, history registers the 
impediment of socially living. Along of the years we realize the concernment between religious, 
educators and family members to implement changes in the way of living of people with Special 
Educational Needs (SEN). In this perspective, we catch a glimpse nowadays the creation of an 
inclusive scholar culture. In this paper our aim is to evidence practices of scholar inclusion of students 
with SEN. Therefore, we accomplish a bibliographical research seeking to understand theoretical-
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practical concepts and constitutional principles of equality in texts of the following authors: Mazzota 
(2005), Freire (2000), Carvalho (2005), Sassaki (1997), Brandão (1986), associated to the 
bibliographical study we did a descriptive research, having as methodological instruments: 
questionnaire and direct observation. The place was a Municipal School in Mossoró – RN. Teachers 
from regular class of education and one teacher from Special Educational Attendance (SEA) have 
participated of the research. The results signalize a distance between theoretical aspects that seek the 
inclusion and experience in school, seeming to be little sensitivity of the professional to a pedagogical 
inclusion construction. We also perceive failures in the physical structure and in the technical-
pedagogical competence of the teachers to work with children with deficiency. 
 
Key words : Childhood, Pedagogical Construction, Scholar Inclusion. 

 

1. O COTIDIANO DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE MOSSORÓ – RN: REFLEXÕES 

DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

Acreditamos em consonância com Lopes (2013), que a inclusão para além da 

ocupação do espaço físico, exige atitudes como promover a aprendizagem. Inferimos que isso 

requer crianças com alguma deficiência, síndrome ou distúrbio dentro de uma escola regular, 

aprendendo, tendo acessibilidade comunicacional, arquitetônica e curricular. Para tanto, o 

espaço físico da escola se torna fundamental para o bem estar dos alunos, pois eles passam a 

maior parte de suas vidas dentro dele, influenciando também no desenvolvimento cognitivo 

dos alunos, como afirma Piaget (apud KRAMER, 2000, p. 29): “[...] o desenvolvimento 

resulta de combinações entre o que o organismo traz e as circunstâncias oferecidas pelo meio 

[...]”. 

De acordo com Vital Didonet (apud ROSA, 2008, p. 16), em seu texto para a 

organização dos padrões mínimos de qualidade do ambiente escolar feito para o Fundo de 

Fortalecimento da Escola – FUNDESCOLA é preciso conceber que: 

 

O espaço da escola não é apenas um „continente‟, um recipiente que abriga 
alunos, livros, professores, um local e que se realizam atividades de 
aprendizagem. Mas é também um „conteúdo‟, ele mesmo é educativo. Escola 
é mais do que quatro paredes; é clima, espírito de trabalho, produção de 
aprendizagem, relações sociais de formação de pessoas. O espaço tem que 
gerar idéias, sentimentos, movimentos no sentido da busca do conhecimento; 
tem que despertar interesse em aprender; além de ser alegre aprazível e 
confortável, tem que ser pedagógico. Há uma „docência do espaço‟. Os 
alunos aprendem dele lições sobre a relação entre o corpo e a mente, o 
movimento e a mente, o movimento e o pensamento, o silêncio e o barulho 
do trabalho, que constroem conhecimento. 

 

Portanto, entende-se que a estrutura física da escola, assim como a educação oferecida 

deve ser de qualidade para que os alunos que estão inseridos possam usufruir aprendendo, 

relacionando-se, criando vínculos e despertando cada dia mais o interesse de estar naquele 

ambiente. 
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A escola pesquisada, tem uma estrutura física considerada acessível, pois conta com 

rampas de acesso, banheiros adaptados para crianças com Necessidades Educacionais 

Especiais – NEE, porém o espaço para as crianças brincarem, o pátio e a quadra, não 

proporciona acessibilidade, principalmente para crianças usuárias de cadeira de rodas, haja 

vista que existem nesses locais barreiras que vão desde desníveis no pátio a mato que cresce 

ao redor da quadra.  

Entendemos ainda que, assim como a estrutura da escola é relevante para a promoção 

de uma instituição inclusiva, o processo de inclusão requer ainda, atividade docente 

qualificada. Sobre isso, destacamos a necessidade do professor ter repertório para atendimento 

específico conforme necessidade educacional do aluno e comprometimento, associado à 

sensibilidade para o trabalho pedagógico com pessoas com NEE. 

Foram entrevistadas cinco professoras da sala regular de ensino e uma da sala de 

Atendimento Educacional Especializado – AEE com idade entre trinta a sessenta anos e com 

tempo de atuação na Rede Municipal de Ensino de Mossoró entre vinte a trinta anos. 

Todas as professoras se assemelham na formação profissional, das quais concluíram a 

graduação em Pedagogia, porém apenas duas cursaram especialização. Diante disso 

destacamos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº 9.394/96 declara 

que a formação do professor para atuar na educação básica seja o nível superior em curso de 

licenciatura, e declara também que esta é uma formação mínima. Contudo, a formação 

profissional dessas professoras talvez não fosse questionável se elas fossem leitoras de 

conteúdos que pudessem ser caracterizados como essenciais para uma educação inclusiva, 

mas apenas a professora da sala de AEE afirmou lê livros da área, as demais nos deram 

respostas superficiais como “livros que melhore minha prática”, não deixando claro que 

materiais seriam esses. 

Para tanto, devemos considerar a graduação como ponto inicial para um longo 

processo de aperfeiçoamento do conhecimento, considerando que os avanços na literatura 

quanto às pessoas com deficiência cresce consideravelmente a cada descoberta da Ciência. 

Diante isso, Christon (1998, apud LIBÂNEO, 2003, p.63) diz:  

 

[...] A realidade muda e o saber que construímos sobre ela precisa ser revisto 
e ampliado sempre. Desta forma, um programa de educação continuada se 
faz necessário para atualizarmos nossos conhecimentos, principalmente para 
analisarmos as mudanças que ocorrem em nossa prática [...].  
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É importante ressaltar que de acordo com a professora da sala de AEE, a Prefeitura 

Municipal de Mossoró está sempre oferecendo cursos que ajudem na melhoria da prática 

pedagógica desses, portanto, embora essas professoras não tenham cursado nenhuma 

especialização, sua formação poderia está sendo continuada com esses cursos. 

As crianças com NEE atendidas na escola estão distribuídas nas salas de 3º, 4º e 5º 

ano, do Ensino Fundamental menor, todas no turno vespertino. 

Duas dessas crianças são alunas do 3º ano e 5º ano, nove e treze anos de idade 

respectivamente, e ambas tem Síndrome de Down a qual é definida como “[...] uma alteração 

cromossômica que se caracteriza pelo nascimento de um indivíduo apresentando 47 

cromossomos e não 46 como o esperado (BRANDÃO, 2011, p.2)”. 

Apesar das características físicas comuns às pessoas com Síndrome de Down, os dois 

alunos diferem nas limitações intelectuais, também característica da síndrome segundo 

Pueschel 2005, tendo em vista que a aluna do 3º ano apresenta essas limitações de forma leve, 

pois apesar de aprender de maneira lenta, tem grande facilidade de apropriar-se de tudo que 

lhe é ensinado, enquanto o aluno do 5º ano apresenta uma dificuldade mais elevada para 

assimilação do conhecimento. 

Outro aluno observado foi o estudante do 4º ano, tem doze anos e tem deficiência 

física devido a paralisia cerebral, a qual é definida por Basil (2004) como uma alteração ou 

alguma perda do controle motor causada por uma lesão encefálica ocorrida no período pré 

natal ou durante a primeira infância. 

Em sala de aula, é um garoto tranquilo e alegre, comunica-se através do olhar e 

expressa suas vontades com o sorriso. Sua maior alegria é quando a professora solicita a 

algum aluno que transcreva a atividade para ele, caso isso não aconteça é perceptível a raiva 

que ele sente, haja vista que a partir  disso não olha e nem sorrir para mais ninguém. 

Por fim mais uma aluna do 4º ano, dez anos de idade, com autismo. Sobre o 

Transtorno do Espectro Autístico (TEA) a Lei 12.764 de 27 de Dezembro de 2012, inciso I e 

II, são consideradas pessoas com espectro autista aquelas com deficiência persistente e 

clinicamente significativa de comunicação e da interação social, marcada pela ausência de 

comunicação verbal e não verbal, reciprocidade social, interesses repetitivos e restritos de 

comportamento e manifestação de comportamentos motores estereotipados. 

O comportamento dela, tanto em casa quanto na escola, dificulta a interação dela com 

as outras crianças, pois ela não aceita ficar perto de nenhuma criança, agindo sempre como se 

não as conhecesse e muitas vezes sendo agressiva. Na hora do intervalo, gosta de correr pelo 
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pátio, o que também chama bastante atenção dos demais estudantes, pois ela fica dando voltas 

ao redor do poste de energia. 

 

1.1 A visão da pesquisadora acerca do processo de inclusão escolar observado 

 

A realidade vivenciada pelas crianças com NEE na escola pesquisada, nos mostrou 

divergências entre o que dizem as Leis e teorias sobre inclusão. Em nossa observação, 

percebemos falhas na estrutura física e despreparo, ausência de conhecimento da realidade 

contextual, dos profissionais que trabalham diretamente com os alunos com deficiência. 

É sabido que o processo de inclusão é longo e exige várias mudanças para que o 

mesmo seja efetivado, como afirma Sassaki (2002, p. 41) “Para incluir todas as pessoas, a 

sociedade deve ser modificada a partir do entendimento de que ela é que precisa ser capaz de 

atender às necessidades de seus membros”. Portanto, a escola enquanto espaço físico e 

relacional precisa de corpo docente qualificado para fazer emergir as mudanças. 

Na escola observada, a estrutura física é muito boa, contudo suas falhas são 

perceptíveis quando a questão é o acesso das crianças ao lazer oferecido por parte da escola, 

pois, como já fora citado, existem barreiras que impedem o acesso dos alunos com 

deficiência, quanto a isso Carvalho (2005, p. 72) declara, 

 

O que se pretende na educação inclusiva é remover barreiras, sejam elas 
extrínsecas ou intrínsecas aos alunos, buscando-se todas as formas de 
acessibilidade e de apoio de modo a assegurar (o eu a lei faz) e, 
principalmente garantir (o que deve constar dos projetos político 
pedagógicos dos sistemas de ensino e das escolas e que se deve ser 
executado), tomando-se as providências para efetivar ações para o acesso, 
ingresso e permanência bem sucedida na escola. 

 

É verdade que toda modificação dentro de uma escola pública requer uma série de 

documentos, porém os empecilhos para o acesso dessas crianças já alunas da escola são 

pequenas e consideravelmente simples, como cortar o mato que cerca a quadra, fazendo-nos 

entender que é falta de atitude por parte da gestão escolar, tendo em vista que já presenciamos 

em outros momentos que não pertenciam a esta pesquisa, que existe uma equipe da prefeitura 

municipal responsável para fazer a limpeza das escolas, sendo necessário apenas fazer a 

solicitação por telefone para que venha até a escola. 

O acesso das crianças com deficiência nas escolas regulares é um fator assegurado por 

Lei e deve ser cumprido pelas escolas públicas que recebem essas crianças, todavia a 



6 
 

permanência bem sucedida, citada acima por Carvalho (2005), está comprometida na Escola 

Ursa Maior, como veremos no Quadro 1 com mais algumas informações fornecidas pelos 

professores da sala regular. 

  

Quadro 1 – A visão das professoras sobre inclusão 

Identificação 

Como você desenvolve seu 

trabalho para atingir a 
aprendizagem de todos os 

alunos, inclusive daqueles com 

deficiência? 

Quais os problemas 

de incluir todos os 
alunos nesse processo 

ensino-

aprendizagem? 

Como você vê seu 
trabalho frente à 

educação inclusiva? 

Professora 1 
Com atividades diversificadas 
que facilite a aprendizagem do 
aluno 

O problema é que não 
estava preparada para 
trabalhar com alunos 
com deficiência 

Ainda vejo com 
dificuldade porque não 
fiz nenhum curso de 
inclusão 

Professora 2 
Procuro desenvolver as 
atividades respeitando as 
limitações dos mesmos 

Dependendo da 
necessidade da criança 
temos que nos adequar, 
pois a teoria é bem 
diferente da prática 

Procuro na medida do 
possível desenvolver 
um bom trabalho, 
promovendo 
principalmente a 
socialização 

Professora 3 

Costumo trabalhar de uma 
mesma forma para todos, pois 

acho que não devemos 
menosprezar a capacidade do 

aluno fazendo atividades 
diferenciadas 

A falta de estrutura, 
material de apoio, a 
forma como se joga 

esse aluno em sala de 
aula, na qual a inclusão 

é uma maquiagem, 
pois ninguém se 

envolve só o professor 

Eu não trabalho a 
inclusão, pois como 

falei só o ano passado 
que comecei a 

trabalhar com crianças 
especiais, procuro me 

adaptar a elas 

Professora 4 

Com base na matriz de 
habilidades, com planejamento, 
realizo atividades que venha a 

atender os alunos especiais 

Para incluir 
promovendo a 
socialização, o 

processo é rápido, 
quanto à aprendizagem 
ainda existem muitas 

dificuldades 

Ainda sou uma 
aprendiz. Esse trabalho 
é novo e ainda requer 
muito conhecimento e 

o processo é mais 
prático que teórico 

Professora 5 

Com responsabilidade, 
buscando metodologia variada, 
que venha despertar no aluno 

interesse e compreensão 

Falta de capacitação 
para os professores, 

buscando escolas 
preparadas para 

receber essas crianças 

Com amor 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 

 

De acordo com as respostas fornecidas mediante as perguntas, ao analisarmos a 

primeira questão, a professora número 3 nos chama bastante atenção, quando em sua fala diz 

que trabalha da mesma forma com todos os alunos. Sabemos que embora sua intenção seja a 

de não desprezar o conhecimento dos alunos, é importante e necessário, atividades 

diferenciadas, como por exemplo para crianças com Síndrome de Down é importante fazer 
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apresentações simples, ou seja, fazer uso de vocabulário que a criança conheça,  para facilitar 

seu entendimento, também colocá-las à frente; para crianças com autismo, por elas 

apresentarem dificuldades na interação, é interessante que use imagens para auxiliar à fala, 

assim como utilize um lápis engrossado para auxiliar na realização das tarefas da criança com 

paralisia cerebral. 

Todavia, as demais professoras apesar de afirmarem utilizar atividades diversificadas, 

durante nossa observação não presenciamos nenhuma atividade que pudesse ajudar no 

desenvolvimento dos alunos, contudo, vale ressaltar que as professoras 1 e 2 não trabalham 

mais com os alunos com deficiência, trabalharam com eles no ano de 2013. 

Na segunda questão do quadro, apesar das informações terem sido divergentes uma 

das outras, de acordo com o que foi presenciado na escola, mais uma vez a fala da professora 

número 3 relata de maneira muito clara a realidade da escola, declarando que além da falta da 

estrutura, há ainda problemas com os recursos e principalmente os recursos humanos, esse 

para Sassaki (2002, p. 117) é um dos pontos para preparar a escola para incluir o aluno com 

NEE, trabalhando a sensibilização e o treinamento de todos os funcionários, de todos os 

níveis. 

Na instituição referenciada, os demais funcionários mostram-se despreparados, assim 

como os professores, as crianças com deficiência são tratadas muitas vezes como 

incapacitadas, as quais por vezes são impedidas de carregarem seus pratos com a merenda 

escolar, ocasionado um momento de forte constrangimento principalmente por parte das 

crianças com Síndrome de Down, que muitas vezes se recusaram a merendar devido ao 

impasse. 

Para Xavier (2002, p. 19): 

 

A construção da competência do professor para responder com qualidade às 
necessidades educacionais especiais de seus alunos em uma escola inclusiva, 
pela mediação da ética, responde à necessidade social e histórica de 
superação das práticas pedagógicas que discriminam, segregam e excluem, 
e, ao mesmo tempo, configura, na ação educativa, o vetor de transformação 
social para a equidade, a solidariedade, a cidadania. 

 

Essa construção da competência dos professores que lhes falta, é de responsabilidade 

das autoridades municipais. Sobre isso, destacamos, por informação das próprias professoras 

que a cada dois meses existem cursos preparatórios para docentes que atuam com crianças 

com NEE. Também deveriam as reuniões de extraregência tratar de assuntos que favorecem a 

inclusão, entretanto isso não acontece. 
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Diante das constatações, com respostas e observações consideramos que a escola 

observada apresenta desfalques no processo de inclusão, embora seja citada como escola 

inclusiva. Inferimos serem as Leis, mesmo sendo muitas, insuficientes para que a inclusão 

ocorra, tendo em vista que se faz necessárias intervenções dentro da própria instituição para 

favorecer o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais (NEE). 

Levando em consideração que não existe, ou não funciona, uma equipe de fiscalização 

que acompanhe o sistema escolar nesse processo inclusivo, muitas práticas excludentes 

passam despercebidas aos olhos do poder público e da população, permitindo-nos concluir 

que, embora as Leis asseverem os direitos iguais a todas as pessoas sem distinções, a 

realidade vivenciada por crianças com deficiência dentro da escola não condiz com a 

realidade incitada pela verdadeira inclusão. 
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