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Resumo 
Este artigo tem como propósito dialogar como a Educação Inclusiva é percebida pelas professoras da Rede Municipal de Ensino do 

município de Bagé, bem como, dialogar sobre as possibilidades e incertezas do trabalho nas escolas com alunos com necessidades s 

educacionais especiais. Este artigo usou como metodologia de trabalho a análise da entrevista e dos questionários respondidos pelas 

professoras da Escola Municipal de Ensino Fundamental Bidart. Os referenciais teóricos usados na construção deste artigo foram 

BASTOS (2010), CORDE (2013), e SELAU (2009). Este trabalho revelou a necessidade premente de mudanças no contexto 

educacional no que tange a inclusão de alunos com necessidade educacionais especiais, além da promoção da capacitação de 

licenciandos e educadores na compreensão das políticas públicas para a Educação Inclusiva, bem como, uma nova organização dos 

espaços escolares para adaptações necessárias para estes alunos. 
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Abstract 
This article aims to engage as inclusive education is perceived by the teachers of municipal schools in the city of Bage, as well as talk 

about the possibilities and uncertainties of working in schools with students with special educational needs s. This article used as a 

working methodology analysis of the interview and questionnaires completed by the teachers of the Municipal School of Basic 

Education Bidart. The theoretical framework used in the construction of this article were Bastos (2010), CORDE (2013), and Selau 

(2009). This study revealed the urgent need for changes in the educational context regarding the inclusion of students with special 

educational needs, and the promotion of training of future teachers and educators in understanding public policy for Inclusive 

Education, as well as a new organization of spaces school for adaptations needed for these students. 

Key-words: School, Inclusion, Public Policy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CCNEXT v.3 Ed. Especial- XII EIE- Encontro sobre Investigação na Escola, 2016, p.740– 747 741

 

 

1. Contexto do relato 
O movimento mundial pela inclusão é uma ação política, cultural, social e pedagógica, 

desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando, sem 

nenhum tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na 

concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que 

avança em relação à idéia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da 

exclusão dentro e fora da escola. 

A escola historicamente se caracterizou pela visão da educação que delimita a escolarização como 

privilégio de um grupo, uma exclusão que foi legitimada nas políticas e práticas educacionais reprodutoras 

da ordem social. A partir do processo de democratização da educação se evidencia o paradoxo 

inclusão/exclusão, quando os sistemas de ensino universalizam o acesso, mas continuam excluindo 

indivíduos e grupos considerados fora dos padrões homogeneizadores da escola. Assim, sob formas 

distintas, a exclusão tem apresentado características comuns nos processos de segregação e integração que 

pressupõem a seleção, naturalizando o fracasso escolar. 

A educação especial se organizou tradicionalmente como atendimento educacional especializado 

substitutivo ao ensino comum, evidenciando diferentes compreensões, terminologias e modalidades que 

levaram a criação de instituições especializadas, escolas especiais e classes especiais.  

Essa organização, fundamentada no conceito de normalidade/anormalidade, determina formas de 

atendimento clínico terapêuticos fortemente ancorados nos testes psicométricos que definem, por meio de 

diagnósticos, as práticas escolares para os alunos com deficiência. 

Por muito tempo perdurou o entendimento de que a educação especial organizada de forma 

paralela à educação comum seria mais apropriada para a aprendizagem dos alunos que apresentavam 

deficiência, problemas de saúde, ou qualquer inadequação com relação à estrutura organizada pelos 

sistemas de ensino. 

Essa concepção exerceu impacto duradouro na história da educação especial, resultando em 

práticas que enfatizavam os aspectos relacionados à deficiência, em contraposição à dimensão pedagógica. 

O desenvolvimento de estudos no campo da educação e a defesa dos direitos humanos vêm 

modificando os conceitos, as legislações e as práticas pedagógicas e de gestão, promovendo a 

reestruturação do ensino regular e especial.  

Em 1994, com a Declaração de Salamanca se estabelece como princípio que as escolas do ensino 

regular devem educar todos os alunos, enfrentando a situação de exclusão escolar das crianças com 

deficiência, das que vivem nas ruas ou que trabalham, das superdotadas, em desvantagem social e das que 

apresentam diferenças lingüísticas, étnicas ou culturais. 

O conceito de necessidades educacionais especiais, que passa a ser amplamente disseminado, a 

partir dessa Declaração, ressalta a interação das características individuais dos alunos com o ambiente 

educacional e social, chamando a atenção do ensino regular para o desafio de atender as diferenças.  
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No entanto, mesmo com essa perspectiva conceitual transformadora, as políticas educacionais 

implementadas não alcançaram o objetivo de levar a escola comum a assumir o desafio de atender as 

necessidades educacionais de todos os alunos. 

Nesta perspectiva, compreender as ações pedagógicas que envolvem os gestores educacionais, os 

professores das escolas e os alunos com NEE1 é um processo delicado, onde se expõem incertezas, medos, 

ausências, possibilidades, sonhos, desejos e outros tantos sentimentos controversos que permeiam o ser 

humano. 

2. Detalhamento das atividades 
Pelo fato de não ser professora da Rede de Ensino Municipal e Estadual, e ter tido pouco contato 

com a literatura sobre Educação Inclusiva na graduação, pensar, escrever, dialogar e produzir conceitos 

sobre a temática de Educação Inclusiva se torna algo novo e muito desafiador para mim. 

A leitura de textos de teóricos que abordam a temática das políticas públicas, sobre docência e 

sobre aprendizagem de alunos com NEE no mestrado produziram em mim, muitas dúvidas e incertezas 

sobre o “lugar possível” da Educação Inclusiva na Escola. 

Em torno destes fatores, a escolha da escola deu-se a partir de uma notícia do jornal “Folha do 

Sul” da cidade de Bagé, publicada em 10 de março de 2013, cujo título era: “Mãe questiona falta de tutora 

para filha hiperativa”, nesta notícia a mãe questionava a Escola e a Secretaria de Educação sobre a falta de 

suporte pedagógico que sua filha deveria ter para melhorar o seu processo ensino-aprendizagem. 

Nas observações feitas pelo jornal, figuravam de um lado, os questionamentos da mãe de uma 

aluna com N.E.E e por outro lado, as defesas da Escola juntamente com a Secretaria Municipal de 

Educação. 

Neste contexto, ficaram evidentes os processos vivenciados pelos gestores educacionais e pelas 

famílias de alunos com NEE, isto significa afirmar que, em termos pedagógicos, as escolas ficam ou podem 

ficar oprimidas pela ausência de respaldo de seus órgãos gestores, e que em termos políticos, a necessidade 

de se cumprir a legislação da educação inclusiva é um termo ainda não alcançado nas escolas públicas. 

Neste sentido, a curiosidade e a inquietude pedagógica me moveram para a escola, a fim de saber, 

o que realmente acontecia entre as paredes escolares, quais eram as incertezas docentes, quais eram os 

discursos produzidos sobre a Educação Inclusiva e onde estavam as políticas, as ações pedagógicas e as 

reflexões sobre o trabalho com os alunos de NEE. 

A fundação da Escola Bidart ocorreu há quase 70 anos atrás, e desde seu início esteve intimamente 

ligada ao atendimento de meninas órfãs do município de Bagé. Porém, desde o ano de 2002, a escola foi 

municipalizada, e vem modificando o seu perfil, seja ele político-pedagógico, como também a relação de 

seus professores e alunos. 

                                                 
1
   A partir deste momento no texto, usaremos a sigla NEE para nos referirmos aos alunos 
com Necessidades Educacionais Especiais. 
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Em relação aos aspectos organizacionais e estruturais da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Bidart, pode-se afirmar que trabalha com todo o Ensino Fundamental, desde as séries iniciais até o 9º ano, e 

possuí em torno de 20 turmas com uma média de 30 alunos por turma. Em relação à arquitetura escolar, 

podemos afirmar ela sofreu algumas modificações nos últimos anos, mas ainda preserva o estilo da sua 

fundação, as salas são pequenas e adaptadas às necessidades cotidianas, no seu interior possuí em pequeno 

pátio. Ainda encontram-se quadros de personalidades importantes da história da Fundação Bidart. 

Em relação aos recursos humanos da escola, ela possui um total de 37 professores, sendo que 03 

professoras fazem parte da equipe diretiva, e 02 professoras especializadas com alunos NEE que atendem a 

Sala de Recursos. 

 

3. Análise e discussão do relato 
 Na perspectiva de entender os olhares escolares sobre a questão da educação inclusiva, como 

também perceber os discursos2 pedagógicos produzidos pelas professoras da escola.  

De certo, trabalhar numa educação inclusiva significa respeitar os diferentes saberes, compreender 

que, não existem pessoas melhores ou piores e, sim, que existem homens e mulheres vivendo em sociedade 

que muitas vezes exclui, esquecendo de valorizar o ser. 

A inclusão não é algo impossível, representa um desafio, que só será superado quando todos os 

profissionais do processo educativo estiverem dispostos à mudança, revelando a necessidade de romper 

com a ideia preconcebida de muitos, que só educadores especializados podem trabalhar com alunos que 

apresentam NEE. 

Neste sentido, os discursos produzidos pelas professoras revelam muito mais do que aceitações e 

possibilidades pedagógicas que se encontram nos bancos escolares, mas materializam a ação pedagógica da 

Educação Inclusiva na escola.  

Quanto à organização escolar do currículo, percebeu-se na afirmação da professora que não há 

mudança e sim uma readaptação de conceitos, como se observa em sua fala, sobre esta questão: 

 
Em relação à educação inclusiva, isto é, no atendimento dos alunos com necessidades especiais, a 
matemática, por exemplo, não muda seu contexto, o que fazemos é respeitar as diferenças dos 
alunos, apostar na diversidade de conceitos e usar o contexto da aula. (Supervisora da Escola) 

 

Neste sentido, percebe-se que no processo de ensino, a ação docente respeita e preserva a 

individualidade dos alunos com NEE, na perspectiva de todos apreendem de formas e em tempos distintos, 

sem prejuízo ao processo ensino-aprendizagem. Neste sentido, a mesma professora afirma que: “ninguém 

se prepara para o aluno especial, aprendemos com o cotidiano e com a necessidade”, essa afirmação pode 
                                                 
2
   O conceito de discurso usado neste contexto faz referencia a ORLANDI (2001), 
quando ele afirma que: A grande quantidade de documentos produzidos e divulgados por 
diferentes agências sugere a elaboração de uma hipótese, em torno da necessidade de repetir 
um discurso para que ele e os sentidos que carrega se sedimentem. 
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ser amparada pelo pensamento de Freire (1996, pág. 41): “O melhor ponto de partida para estas reflexões é 

a inconclusão do ser humano de que se tornou consciente”. 

Em relação ao Projeto Político Pedagógico3 da escola, ficou evidente a necessidade da participação 

da comunidade escolar nas decisões coletivas da escola, neste sentido a escola vem realizando uma série de 

reuniões com os pais dos alunos sobre a importância deste processo na construção da identidade escolar. 

Essa afirmação revela-se na seguinte afirmação da Gestora da Escola, quando afirma que: 

 
O nosso PPP é de 2009, ele está defasado e não contempla mais nossa realidade, estamos 
discutindo com a comunidade neste ano, pois ele (PPP) é alma da escola, é o nosso projeto de 
vida conjunta. A participação das famílias é muito importante, pois traz uma construção sólida 
para nossa ação pedagógica. (Diretora da Escola) 

 

Logo, afirma-se que o PPP é um instrumento que confronta as novas reivindicações da cidadania, 

dos direitos e da busca de uma nova identidade para cada escola, pautada de uma sociedade caracterizada 

como pluralista e colaborativa (GADOTTI, 2004). 

Outra questão observada a partir da análise dos questionários respondidos pelas professoras foi à 

questão do baixo número de tutores para os alunos com NEE, a escola possui 30 alunos com laudo médico 

e mais 16 alunos em processo de investigação, isto significa afirmar que, em quase todas as turmas existem 

alunos com NEE, porém, nem todos os alunos possuem um tutor para auxiliar no processo ensino-

aprendizagem. 

Esta demanda suprimida foi revelada também em relação à questão dos tutores, eles geralmente 

são alunos oriundos de qualquer curso de graduação, e nem sempre tem experiência em relação ao 

atendimento destes alunos. Este assunto delicado é tratado com bastante cuidado nas respostas produzidas 

pela supervisora e pela gestora escolar. Como vemos a seguir: 

 
Os tutores são alunos de pedagogia, psicologia, fisioterapia, matemática ou outro curso de 
graduação, eles ajudam os alunos com necessidades especiais e não os professores das 
disciplinas, eles trabalham geralmente separados. (supervisora da Escola) 

 

A preocupação com o processo ensino-aprendizagem revela-se de forma direta nestas respostas, 

neste sentido, podemos afirmar, que a questão da tutoria para os alunos NEE é uma realidade que existe nas 

escolas, mas que na maioria das vezes não supri as demandas necessárias para o processo completo do 

ensino e da aprendizagem dos alunos com NEE. 

Em relação à aceitação dos docentes a questão da temática da Educação Inclusiva, os questionários 

respondidos reportam a uma série de inquietações das gestoras da escola, este assunto revela que no 

processo da Educação Inclusiva, muitas vezes ocorre uma falha na capacitação pedagógica por parte dos 

cursos de formação de professores nas universidades. 

                                                 
3
   O Projeto Político Pedagógico é o documento norteador de todas as escolas, e é 
geralmente citado pela sigla PPP por professores e gestores. 
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Quando questionadas sobre como os professores se relacionavam com esta temática, encontramos 

as seguintes respostas: 

 
A questão da Educação Inclusiva ainda é algo muito novo para todas nós, é evidente que os cursos 
de formação de professores ainda carecem de uma preparação mais forte nesta questão. É preciso 
pensar a metodologia da sala da aula, o professor precisa ser reflexivo, é preciso ter formação 
continuada nas escolas, senão não funciona. Esqueceram de Piaget e outros. Onde está a 
formação de professores, sou formada há mais de 20 anos, e agora, é que estamos ouvindo sobre a 
educação inclusiva nas escolas. (Professora da sala de recursos) 

 

Um desafio que se coloca para a efetiva inclusão escolar de pessoas com necessidades especiais é 

a falta de preparo de grande parte dos professores e, mais especificamente, a falta de uma formação 

fundamentada nos pressupostos da educação inclusiva. É comum ouvir de muitos professores que não estão 

ou não se sentem preparados para lidar com alunos com diferentes necessidades educativas. 

Quando se trata da inclusão, os aspectos ligados à formação do professor devem ser especialmente 

considerados, uma vez que, este deve estar preparado e seguro para trabalhar com o aluno com necessidade 

educacional especial. Neste sentido, conforme ressalta Almeida (2007, p. 336), “formar o professor é muito 

mais que informar e repassar conceitos; é prepará-lo para outro modo de educar, que altere sua relação com 

os conteúdos disciplinares e com o educando”. 

É fato que a inclusão escolar traz em si um novo paradigma de educação. Sendo assim torna-se 

imprescindível que a formação dos professores também seja direcionada nessa perspectiva. No novo perfil, 

espera-se que o professor seja capaz de compreender e praticar a diversidade e esteja aberto a práticas 

inovadoras. Deve, portanto, aprimorar conhecimentos sobre como melhor lidar com as características 

individuais (habilidades, necessidades, interesses, experiências, etc.) de cada aluno, a fim de planejar aulas 

que levem em conta tais informações e necessidades. 

4. Considerações finais 
É inegável a necessidade de se pensar uma verdadeira revolução em todo o contexto educacional. 

A inclusão dos alunos com necessidades especiais é tarefa primordial nessa nova empreitada, para tanto é 

necessário o aperfeiçoamento dos educadores nesta área, mas principalmente daqueles que ainda se 

encontram nas academias. 

Essas mudanças no ensino, em busca de um novo modelo educativo, contemplam os anseios da 

Educação Inclusiva, que baseada em princípios e leis que reconhecem a necessidade de uma educação para 

todos, deixa bem claro que renovação pedagógica exige, em primeiro lugar, que a sociedade e a escola 

adaptem-se ao aluno, e não o contrário. E, em segundo, que o professor, considerado o agente determinante 

da transformação da escola, seja preparado adequadamente para gerenciar o acesso às informações e 

conhecimentos. 
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