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educação, com o objetivo de favorecer o processo ensino-aprendizagem nas 

escolas.  

 

Segundo dados da Secretaria Municipal de Educação, o CEMAD, que 

antes priorizava a retirada de alunos para um atendimento clínico, a exemplo 

da expectativa das escolas frente à triagem de especialistas da área da saúde 

(psicólogos, fonoaudiólogos) foi revisto quando implementado em 2006. 

Priorizou-se a formação continuada dos professores em reuniões e visitas às 

escolas, discutindo-se com gestores e professores os casos de alunos com 

necessidades educacionais especiais informados à Secretaria Municipal de 

Educação, evitando a retirada de alunos das escolas para possíveis 

atendimentos. E em casos de extrema necessidade, por conta de recursos 

específicos que a escola junto à equipe do CEMAD observou, foram 

encaminhados alguns alunos para as recentes salas de apoio psicopedagógico 

e salas de recursos nas áreas de deficiência mental, visual e auditiva, 

implementadas em 2005 e 2006. Cabendo salientar, ainda, que a equipe do 

CEMAD é formada por pedagogos, psicopedagogos, assistente social, que, 

uma vez por semana, encontram-se com profissionais da área da saúde, para 

o auxílio na discussão de casos que necessitam de reabilitação nas áreas da 

psicologia e de linguagem. 

 

3. Procedimentos e Instrumentos da Pesquisa 

 

Com o auxílio da equipe do CEMAD, a pesquisa com caráter 

previamente exploratório, sorteou aleatoriamente cinco Unidades Escolares 

que ministrassem Ensino Fundamental I dentre as que enviaram à Secretaria 

Municipal de Educação, no ano de 2005, a demanda de orientação para alunos 

com necessidades educacionais especiais. Cabe ressaltar ainda que, embora a 

pesquisa tenha acontecido em 2006, foi proposta desta pesquisadora a coleta 

dos dados da demanda de alunos enviada a Secretaria Municipal de Educação 

no ano de 2005, porque, por pertencer à equipe da Secretaria, detinha a 
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informação das queixas freqüentes, especialmente a de se enviarem diversas 

listas de alunos sem, contudo, obterem resposta ou soluções. 

 

A presente pesquisa, inicialmente, teve a proposta de escolher as 

unidades escolares que enviaram maior demanda de alunos com necessidades 

educacionais especiais. Mas em tempo, foi refletido que tais escolas 

possivelmente poderiam apontar ações escolares que mais dificultassem a 

inclusão escolar e, por conseqüência, deixaria de mostrar ações escolares que 

facilitassem a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais. 

 

Foram escolhidas aleatoriamente cinco escolas municipais, sendo assim 

enumeradas por Escolas E1, E2, E3, E4 e E5, apresentando as seguintes 

características peculiares: 

 

Tabela 1. Dados das cinco Unidades Escolares envolvidas no 

estudo. 

Alunos encaminhados a SME Escolas Ensino Bairro Total de 

Alunos 
NEE DA DV DM DMú APDZ 

E1  Fundamental Periférico 484 7 2  2 1 10 

E2  Fundamental Periférico 403 10 1 1   2 

E3  Fundamental 

e EJA 

Central 690 3 1 1 22  26 

E4  Infantil e 

Fundamental 

Periférico 334 2 1 1 2  17 

E5  Fundamental Periférico 210 2     3 

 

Verifica-se, segundo a Tabela 1 que todas as escolas sorteadas 

ministram o ensino fundamental I, uma delas é acrescida da educação infantil e 

outra, da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Em sua maioria localizam-se 

em bairros da periferia do município de Mairiporã, com exceção de uma escola 
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localizada no centro e com um número bem maior de alunos em comparação 

às outras, e, como referência para a presente pesquisa, todas enviaram alunos 

com necessidades educacionais especiais, ressaltando a demanda que variou 

em número total de 5,14, 22, 23 e 53 alunos. Cabendo ainda salientar que a 

escola central que encaminhou o total de 53 alunos com necessidades 

educacionais especiais implementou desde o ano de 2005 um serviço de 

educação especial como sala de recursos para os alunos oriundos da APAE 

(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) localizada em frente a esta 

escola. 

 

Concluindo esta etapa, foi solicitada a permissão da pesquisa junto à 

secretária municipal de educação, para coletar dados mediante entrevistas com 

diretores ou, em sua ausência, com o professor coordenador e também com 

um professor que tivesse participado do encaminhamento de alunos com 

necessidades educacionais especiais, em cada uma das escolas.  

 

A entrevista, como apontam Lüdke e André (1996), mais do que outros 

instrumentos de pesquisa que geralmente estabelecem relações de hierarquia, 

apresentam um caráter de interação, estabelecido em meio à atmosfera de 

influências recíprocas entre o entrevistador e o entrevistado, podendo este, 

então, discorrer sobre o tema proposto com base em informações por  ele 

detidas, muito familiares,  ressaltando, assim, a verdadeira razão da entrevista. 

 

A entrevista, com base em um roteiro, uma vez escolhida como 

instrumento de coleta de dados, foi realizada nas cinco escolas municipais no 

período de 4 de setembro a 9 de outubro 2006. Os dados obtidos pelas 

entrevistas foram registrados por anotações e para finalização da coleta de 

dados foi realizada também observação nas escolas, sendo fotografadas e 

analisadas as condições de acesso bem como aspectos físicos e materiais. 

Como apontou Junker (apud Lüdke e André, 1986, p.29), ao observar e 

fotografar o ambiente não foram provocadas grandes alterações no 
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comportamento da comunidade escolar, uma vez que os mesmos já conheciam 

a pesquisadora por seu trabalho na Secretaria de Educação do município. 

 

A observação abrangeu, dentre outros, os seguintes itens: 

 

1. Transporte dos alunos. 

2. Acesso ao prédio escolar. 

3. Tamanho das salas de aula, portas, carteiras... 

4. Adaptação de banheiros. 

5. Número de alunos em salas de aula. 

6. Materiais e recursos específicos. 
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CAPÍTULO IV 

 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DO ESTUDO 

 

Participaram dessa pesquisa 4 diretoras de escola, 1 professora 

coordenadora e 5 professoras. A pesquisa foi realizada entre setembro e 

outubro do ano de 2006, embora a demanda desencadeadora da presente 

pesquisa fosse do ano de 2005. As entrevistas foram realizadas nas próprias 

escolas de origem das professoras, em geral, na sala da diretoria. Antes do 

início de cada entrevista, foi esclarecida a intenção da pesquisa, ou seja, 

coletar dados referentes à demanda encaminhada de alunos com 

necessidades educacionais especiais, com o objetivo de descrever as ações da 

escola junto a esses alunos, concomitante ao trabalho na Secretaria de 

Educação que busca também semelhantes finalidades. E, para privacidade das 

instituições e dos sujeitos, todos os nomes foram numerados. 

 

As informações coletadas foram analisadas mediante critérios 

selecionados com fundamento no referencial teórico e na formação e 

experiência profissional da pesquisadora de modo a possibilitar a identificação 

de elementos significativos, tanto nos depoimentos das entrevistadas quanto 

nos elementos oriundos da observação. Por isso, após anotações das 

entrevistas, das observações e análise dos dados, os itens selecionados como 

representativos para o presente estudo foram aqueles que apareceram em 

convergência e divergência nas respostas a indagações, compreendendo 

assim: 

 

 1. A Escola e o Especial 

 

Vários são os termos utilizados pelas pessoas ao referirem-se aos 

indivíduos que fogem a um ideal pré-estabelecido e, no contexto escolar 

necessitam de recursos diferenciados para superar suas dificuldades. Como 
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mencionado anteriormente, na busca de uma melhor compreensão a OMS 

(Organização Mundial de Saúde) em 1980 propôs três níveis de terminologia: 

deficiência, incapacidade e desvantagem. E contando com a importância do 

funcionamento global da pessoa em relação ao meio social, procurando 

desfocar a deficiência da pessoa, evidenciando a situação em que ela se 

encontra, em 2001, essa classificação foi revista e reeditada. 

 

Nessa direção que conduz as reflexões que envolvem a pessoa e a 

situação da pessoa com deficiência no contexto escolar, Mazzotta contribui: 

 

  Em primeiro lugar, não se entende como uma pessoa possa 

portar necessidades, trazer consigo, ou em si, mas entende-se 

que possa apresentar ou manifestar necessidades especiais 

em determinadas situações. Em segundo lugar, porque não se 

trata de quaisquer necessidades, mas de necessidades 

educacionais... (Mazzotta, 1995, p.118). 

 

De acordo com citação acima, as necessidades educacionais especiais 

são então reveladas a partir das relações cotidianas estabelecidas na escola e, 

segundo o mesmo autor, algumas modificações na organização e 

funcionamento da educação escolar serão necessárias, para que os alunos 

com tais necessidades desfrutem dos mesmos direitos de quaisquer outros 

alunos, ou seja, tenham a oportunidade e aproveitem de todos os recursos 

escolares para o alcance de suas aspirações (Mazzotta, 1994). 

 

Ao tentar revelar as necessidades educacionais dos alunos, o 

levantamento feito pelas escolas norteou-se primeiramente pela queixa das 

professoras em sala de aula, encaminhando-os para coordenação e depois 

para a direção, justificando serem os alunos com necessidades educacionais 

especiais aqueles que não acompanham o esperado andamento da classe, o 

andamento normal, como definiu a professora coordenadora da E2: 
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“... através da observação das professoras em sala de aula diante do 

comportamento das crianças que não acompanham a sala de aula, pelo 

comportamento que foge da realidade, aos padrões normais, ou muito elétricos 

ou muito apáticos, enfim, diferentes, com dificuldade de relacionamento, com 

dificuldades de aprendizagem, visual, auditiva...”. 

 

Observou-se ainda que foram seguidas as diretrizes estabelecidas pela 

Secretaria Municipal de Educação, esta ainda focada na “classificação” dos 

alunos com necessidades especiais, como bem relata a diretora da E3: 

 

“Os critérios estabelecidos pela equipe especializada do CEMAD, da 

Secretaria Municipal de Educação. Alunos que na escola apresentam 

limitações, ou bastante dificuldade de aprendizagem e que os recursos da 

escola não estão sendo suficientes”. 

 

Nesse teor a resposta do diretor da E5 representa bem explicitamente 

este percurso: 

 

“Através da observação das professoras em sala de aula diante do 

comportamento das crianças que não acompanham a sala de aula, que tem 

problemas de aprendizagem, que não acompanham o conteúdo da série. A 

escola encaminha ao reforço e mesmo assim a professora do reforço faz seu 

diagnóstico que o aluno também não acompanha o conteúdo do reforço. E 

junto coordenadora e direção encaminham a secretaria de educação para 

busca de apoio”. 

 

Conforme expostos acima os parâmetros estabelecidos para os alunos 

que não acompanham o ensino comum, o ensino regular, permeiam o 

conteúdo da série escolar. Cabe ressaltar ainda, que dentre as cinco escolas 

envolvidas, duas apontaram a ocorrência de diagnósticos da área da saúde 
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para o levantamento dos alunos com necessidades educacionais especiais 

como a exemplo das diretoras das E1 e E3: 

 

“Com auxílio de alguns diagnósticos, fizemos o levantamento dos alunos 

com dificuldades, outros já conhecíamos da escola mesmo, da queixa dos 

professores, dos pais”.  

 

“A relação foi elaborada em conjunto, comunidade escolar, mais equipe 

do CEMAD e quando necessário diagnóstico de especialistas, em encontros na 

escola, onde foi discutido caso por caso”. 

  

Podemos observar a necessidade da classificação dos alunos, 

excluindo-se, ainda, para posteriormente ter-se a intenção de incluir. Sendo 

que, para melhorar as condições das escolas, procurando universalizar seu 

acesso, ou seja, pensando na inclusão de todos, necessariamente será preciso 

mudar a escola e mais precisamente o ensino nela oferecido. Denotando que 

as reais necessidades educacionais especiais referem-se, tão somente, às 

escolas. 

 

2. A Necessidade e o Apoio 

 

Todas diretrizes para uma educação de qualidade no viés das escolas 

inclusivas permeiam o contexto da formação continuada do professor e o apoio 

em suas práticas na escola. A exemplo, o recente material da SEESP/MEC 

(Secretaria de Educação Especial - Ministério de Educação e Cultura), 

intitulado “Saberes e práticas da inclusão”, (2006), orienta: 

 

“Incentivar a prática de formação continuada no interior dos 

sistemas educacionais; 
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Fortalecer o papel das secretarias na construção de escolas 

que atendam a todos os alunos e a formação dos professores, 

evitando a fragmentação e a pulverização de ações 

educacionais; 

Apresentar alternativas de estudo sobre como atender as 

necessidades educacionais específicas dos alunos a grupos 

de professores e a especialistas em educação, de modo que 

possam servir de instrumento para o desenvolvimento 

profissional desses educandos; 

Analisar as Diretrizes Nacionais para a educação especial na 

Educação Básica elaboradas pelo Conselho Nacional de 

Educação, norteadoras do trabalho nas escolas; 

Contribuir para o debate e a reflexão sobre o papel da escola 

e do professor na perspectiva do desenvolvimento de uma 

prática de transformação da ação pedagógica; 

Criar espaços de aprendizagem coletiva, incentivando a 

prática de encontros para estudar e trocar experiências e o 

trabalho em grupo nas escolas; 

Identificar as idéias presentes e fazer os ajustes locais 

necessários, atendendo às demandas identificadas no âmbito 

da comunidade, da própria escola e dos sistemas estaduais, 

municipais; 

Potencializar o uso de materiais produzidos pelo 

MEC/SEESP”. 

 

Os professores acreditam que o apoio e a formação em serviço lhes 

assegurem o preparo e a especialidade que tanto clamam, tanto que, a maioria 

das respostas à questão que apontaria os facilitadores da inclusão escolar 

indicaram tal situação, como atestam as seguintes soluções: 

 

“O apoio à criança, ao professor principalmente, primordial deve ser o 

apoio ao professor, mas um apoio sistemático, com pessoas capacitadas, bem 

informadas para trabalharem na orientação do professor. Pessoas da área da 
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saúde, da pscicopedagogia. Através de oficinas, troca de informações e 

experiências, mesmo porque eu sei que não tem receita (Diretor da E5)”. 

 

“Apoio de uma equipe especializada, como já vem sendo criado pela 

secretaria municipal de educação, para orientação e discussão dos casos um a 

um como também já começou ser feito na escola (Diretor da E4)”. 

 

“Ter o acesso aos especialistas, onde pudesse existir a troca de dados 

entre a escola e o especialista (fono, psicóloga, assistente social,...) E 

encaminhamento para tratamento. 

Formação continuada aos professores, no sentido de habilitarem os 

mesmos, mas dentro da realidade da escola. Por exemplo, o curso de LIBRAS 

da secretaria de educação não está contemplando a escola, pois só está 

ensinando os sinais, não está ensinando alfabetizar o aluno com deficiência 

auditiva (Diretor da E1)”. 

 

“...e o preparo do professor através de capacitação, para assim 

compreender o conceito de inclusão e aceitação das diferenças (Professor da 

E3)”. 

 

“Capacitação de como trabalhar com os alunos com necessidades 

especiais, oficinas mais regulares, uma vez por mês, por exemplo, ensinando 

como trabalhar coisas práticas na sala de aula (Professor da E5)”. 

 

“O professor receber capacitação e apoio da área da saúde, como de 

psicólogos, fisioterapeutas, fono e psicopedagogos. Também menos 

preconceito “nosso mesmo”, para poder encarar com mais naturalidade. Ter 

força de vontade e principalmente ajuda de todos, da escola, da família 

(Professor da E4)”. 
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“Apoio de especialistas para os professores e alunos, no meu caso com 

o aluno deficiente auditivo ajuda da fono, da psicóloga (Professor da E1)”. 

 

“Difícil... difícil... (a professora despendeu muito tempo para responder) 

Inclusão é muito difícil, muito novo, muito jogado. 

Será que tem algum fator facilitador? É muito difícil trabalhar com a 

diversidade. O professor não é capacitado, precisa de muita ajuda, ajuda 

constante (Professor da E2)”.  

 

Percebe-se que, na resistência ao novo, abalando a solidez do 

professor, permeia ainda a idéia de que especialistas na área da saúde podem 

dar conta de lhes ensinar o que é preciso fazer na escola para trabalhar com 

alunos que não se enquadram às normas, às regras, aos conteúdos escolares.  

 

Souza (2002) relata que ao longo da história que a psicologia percorreu 

cumprindo as exigências da sociedade liberal, desde 1879 até hoje, acabou por 

determinar padrões de normalidade e anormalidade, como também 

comportamentos adequados e inadequados e, que propondo formas de 

intervenção, em geral adaptativas, permitiram explicar as diferenças individuais 

que fortemente influenciaram a educação. 

  

Neste contexto, mesmo quando foi solicitado aos profissionais das 

escolas que descrevessem sobre as ações escolares junto aos alunos com 

necessidades educacionais especiais, também a questão do encaminhamento 

a especialistas foi priorizado: 

 

          “Aqui tudo é normal, sem preconceito. Não faz diferença nenhuma. Por 

exemplo, para a aluna com deficiência auditiva a escola procurou uma fono da 

APAE para auxiliá-la. Para o aluno com deficiência física, temos muito cuidado, 

ele é o primeiro a sair, quando é preciso o carregamos. As professoras estão 
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indo até a Secretaria fazer os cursos que aparecem, agora fazem relatórios e 

trocam idéias com os especialistas (Diretora da E4)”.  

 

Diante dessas condições expostas, fica claro que os especialistas da 

área da saúde e reabilitação continuam sendo muito procurados para o apoio e 

atendimento de alunos com problemas nas escolas. Isso porque a escola, sob 

o peso da moral e não da ética, não se transformou, acredita que é o aluno 

ainda que apresenta a deficiência na escola, que é ele que necessita adaptar-

se a este ambiente. Entendo que o atendimento clínico também colabora em 

certos casos de alunos com tal demanda. Mas a escola precisa enxergar que, 

junto com a clínica, ela também tem seu valor e necessita com urgência buscar 

a autonomia e o restabelecimento de seu saber. 

 

3. A Morosidade e a Acessibilidade 

 

A falta de acessibilidade foi colocada como fator dificultador fundamental 

por sete dos entrevistados (entre professores e diretores), da inclusão de 

alunos com necessidades educacionais especiais, muito embora existam leis 

federais que garantam o pleno acesso, tais como: Lei Federal 10.048/00, que 

dá prioridade às pessoas com dificuldades de locomoção, e Lei Federal 10.098, 

de 19/12/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para 

acessibilidades dos deficientes ou com mobilidade reduzida, na urbanização e 

desenho mobiliário urbano, no acesso a edifícios públicos ou privados, no 

transporte coletivo, nos sistemas de comunicação e sinalização, nas ajudas 

técnicas e eliminação de barreiras, bem como nas campanhas de 

representatividade das ONGs. 

 

Com o auxílio das entrevistas e das observações que tinham por objetivo 

analisar as condições do acesso e dos recursos físicos e materiais das escolas, 

foi verificado que, mesmo tendo alunos com dificuldade de locomoção, as 
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escolas entrevistadas e visitadas não receberam adaptação. Como bem 

registrou a diretora da E5 quando elencou os fatores dificultadores: 

 

“A adaptação do ambiente. Para receber estes alunos, as pessoas têm 

que ter autonomia para ir e vir, e isso também se aprende na escola, acho o 

cúmulo carregar o aluno com deficiência para o banheiro, para a sala de aula”. 

E também a diretora e a professora da E4: 

“... falta de acessibilidade, principalmente aqui que só tem escadas”. 

“O espaço físico, não está preparado...”. 

     

Observando quanto ao transporte dos alunos, em que pese não serem 

veículos adaptados, a Prefeitura dispõe de micro-ônibus, vans e peruas para a 

maioria dos alunos de todas as escolas. 

 

 

Vans em frente a E4 
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Quanto ao acesso ao prédio escolar, registram - se adiante casos de 

acessibilidade discutível, encontrados nas escolas observadas. Importante 

salientar que são escolas que possuem alunos com mobilidade reduzida. 

 

 

Acesso a E4 

 

 

 

Acesso a E5 
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Acesso à quadra de esportes da E3 

 

Quanto ao tamanho das salas de aula, embora tenha observado 

tamanho normal, os diretores e professores queixaram-se do número excessivo 

de alunos por sala, inviabilizando o acesso dos alunos bem como as ações 

pedagógicas. Neste contexto, como aponta a diretora da E5: 

 

“Também um professor auxiliar para a professora dar conta do número 

excessivo de alunos, mais o aluno com problema, dependendo do tipo da 

dificuldade do aluno também, penso que o ideal seriam uns 20 alunos por 

classe”. 

“Como eu já falei, o número excessivo de alunos em sala de aula, 30, 35 

alunos, isso em qualquer caso, independente da inclusão”. 

 

E a professora da E2: 

 

“Isso foge da formação do professor, eles precisam de um 

acompanhamento mais individualizado e especializado. Por exemplo, em uma 

classe com 30 alunos, mais 8 e 9 que não conseguem nada, é desesperador, 

foge da nossa capacidade, me sinto impotente, fico frustrada”. 
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Sala de aula E1 

 

Quanto à largura das portas e tamanho das carteiras também observei 

espaços e materiais adequados para acessibilidade, por exemplo, permitem 

entrada de cadeiras de rodas. 

 

 

Porta da classe da E5 
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Porta da classe da E1 

 

Quanto aos banheiros, nenhum foi adaptado. 

 

 

Banheiro da E5 
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Banheiro da E3 

 

Quanto aos materiais e recursos específicos nenhuma escola os possuía 

e, justificando as queixas a este respeito, a diretora da E3 apontou: 

 

“... como, por exemplo, a falta de adequação do prédio escolar e a falta 

de material específico”. 

. 

 E também a professora da E5: 

 

“Também número excessivo de alunos em classe (30) e por isso falta de 

um auxiliar para ajudar. Prédio sem adaptação e falta de material especifico”. 

 

Historicamente, as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida 

empenham-se em ultrapassar as barreiras físicas existentes nos espaços e 

serviços públicos como, por exemplo, nas escolas. Mas, muito embora a 

legislação garanta a acessibilidade dessas pessoas, a morosidade em sua 

aplicação e cumprimento continua acarretando a falta da dignidade humana, no 
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direito de ir e vir, de participar em condições de igualdade dos serviços e bens 

sociais.  

 

4. A Diferença e a Ação 

 

A ação da escola que busca ser aberta para todos coloca a 

aprendizagem como eixo central e acredita que todos os alunos são capazes 

de aprender. Conseqüentemente, garante diferentes oportunidades para que 

isso na verdade aconteça, viabilizando projetos pedagógicos estimulados pelo 

diálogo e cooperação, ou seja, pelo caminho da democracia e da inclusão. 

 

Como orientam os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais – 

Adaptações Curriculares) de 1999, o projeto pedagógico da escola, como ponto 

de referência que define a ação escolar, deve direcionar a operacionalização 

do currículo como recurso para promover o desenvolvimento e a aprendizagem 

dos alunos, considerando os seguintes aspectos: 

 

“a atitude favorável da escola para diversificar e flexibilizar o 

processo de ensino-aprendizagem, de modo a atender às 

diferenças individuais dos alunos; 

a identificação das necessidades educacionais especiais para 

justificar a priorização de recursos e meios favoráveis à sua 

educação; 

a adoção de currículos abertos e propostas curriculares 

diversificadas, em lugar de uma concepção uniforme e 

homogeneizadora de currículo; 

 a flexibilidade quanto à organização e ao funcionamento da 

escola, para atender à demanda diversificada dos alunos; 

a possibilidade de incluir professores especializados, serviços 

de apoio e outros, não convencionais, para favorecer o 

processo educacional”.  
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Batista (2006) diz que as ações escolares que permitem ao aluno 

aprender e ter reconhecido seus conhecimentos, dentro de suas possibilidades, 

são próprias de um ensino escolar baseado na diversidade de atividades. 

Ainda completa “O professor, na perspectiva da educação inclusiva, não é 

aquele que ministra um ensino diversificado, para alguns, mas aquele que 

prepara atividades diversas para seus alunos (com ou sem deficiência) ao 

trabalhar o mesmo conteúdo curricular (Batista, 2006, p.13)”. 

 

 Neste contexto, ao comentar as ações escolares, diretoras e 

professoras pontuaram propostas de atividades diferenciadas para os alunos 

com necessidades educacionais especiais, a exemplo da professora 

coordenadora da E2 : 

 

             “Aqui na escola fizemos o levantamento de todos os alunos com 

problemas. Depois orientamos para uma proposta de atividades diferenciadas 

para cada aluno e oportunidade no reforço e recuperação, avaliando o 

desenvolvimento e nível de cada aluno. Em HTPCs e em conselhos por 

bimestre verificamos as atividades e produções.Os casos mais gritantes 

encaminhamos para Secretaria e atendimento com a psicóloga”. 

 

               “Aqui na escola, por exemplo, o aluno com deficiência, apesar de ter 

idade para a primeira série, foi encaminhado ao pré para um trabalho de 

socialização, pois ele parecia um bichinho, não se comunicava, não entendia 

nenhuma norma de convivência, lá agora ele tem um trabalho mais lúdico, um 

trabalho diferente”. 

 

              “Outros alunos com problemas de aprendizagem, além do 

encaminhamento ao reforço, o trabalho na sala também é feito de maneira 

diferente, por exemplo, na aula de ciências, onde vai ser ensinado o corpo 

humano, enquanto alguns alunos lêem o texto, interpretam o texto, outros 

constroem, por exemplo, palavras (Diretor da E5)”. 



 83 

               Cabe ressaltar que comumente as atividades diversificadas são 

graduadas de mais simples as mais complexas, e direcionadas à classe pelos 

professores, dependendo do nível de compreensão dos alunos. Batista (2006) 

salienta o caráter discriminatório desse tipo de ação escolar, aponta que, sem 

chance de escolha, o aluno com deficiência só faz é pintar, enquanto seus 

colegas de classe lêem e interpretam textos. Ainda sugere, as atividades não 

devem ser graduadas, devem é estar disponíveis na sala de aula para que 

todos os alunos tenham chance de escolha de acordo com seus interesses. 

 

              Trabalhar na diversidade provoca necessariamente o caráter 

cooperativo que viabiliza propostas de projetos que orientem a ação 

pedagógica.  Verificamos que a escola que dialogou com a equipe do CEMAD 

e implementou serviço de apoio, como a sala de recursos, vem avançando 

neste sentido.  

 

             Comprovam-no as declarações seguintes: 

 

 “Gostaria de observar que no decorrer do ano letivo, verificamos a 

necessidade de desenvolver projetos específicos, como por exemplo, um 

projeto de inclusão do aluno adolescente/adulto no mercado de trabalho, ou 

seja, além de alfabetizar, oferecer uma formação, ainda que básica, para que o 

educando tenha a possibilidade de inserir-se (Diretor da E3)”. 

 

              “A metodologia está mais centrada na participação de todos os alunos, 

num trabalho cooperativo, mas ao mesmo tempo atendendo as diferenças 

individuais, particularmente na sala de aula. E pensar na avaliação como 

processo, como reflexão do trabalho, como evolução de cada criança, mesmo 

que esta não tenha conseguido atingir os conteúdos (Professor da E3)”. 

 

             Mesmo com avanços, verifica-se que ainda é preciso eliminar a 

excessiva preocupação com o conteudismo e entender que a escola tem 
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importante função social e que esta sim é a base para a ação pedagógica que 

respeita as diferenças no cotidiano que pretende ser inclusivo. 

 

5. O Desconhecido e a Oportunidade 

 

Muitas vezes foi mencionado neste trabalho que, a educação escolar por 

anos preparou-se somente para trabalhar com alunos que se encaixavam ou 

enquadravam-se nas escolas. Por isso, a expectativa de receber e trabalhar 

com alunos que podem aprendem sem apresentar grandes problemas para as 

escolas e para os professores sempre se sustentou. Essa solidez que sempre 

deu segurança ao lugar do professor atualmente é ameaçada frente ao 

desconhecido e frente às diferenças na escola. 

 

A exemplo da diretora da E4, a ameaça do desconhecimento é 

responsável pela impotência que aflige as escolas e sentimentos de 

comiseração são evidenciados. 

  

“Gostaria que esses alunos aqui ou fora da escola encontrassem 

oportunidades”. Morro de pena “e fico frustrada ao saber que eles passam 4, 5, 

6 anos aqui na escola e mesmo assim não conseguem nada e a escola nada 

fez porque não conseguiu também”. 

 

E a exemplo da professora da E1: 

 

“Fico aflita em não conseguir ajudar, o aluno necessita de muita ajuda, 

ele também fica aflito em não receber ajuda, mas eu não consigo dar. Tenho 

medo também de não dar conta, não conseguir. Como fica quando a gente tem 

que aprender com ele, para onde correr e ter apoio que ele e eu 

necessitamos”. 
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Quanto ao sustentável lugar da escola, enquanto fim em si mesma e a 

queixa a outras instâncias, analisando a resposta da professora 

coordenadora da E2, temos: 

 

“Eles estão no mundo deles, cabe à escola estar adequando os alunos 

no ambiente escolar, eles não percebem, não sabem que estão fora dos 

padrões normais. A escola tem a responsabilidade de adequar os alunos no 

ambiente escolar, pois os pais não se preocupam com isso, estão alheios 

também, não tem esclarecimento das dificuldades de seus filhos. Por isso 

também a importância de se estabelecer um projeto da Prefeitura para área 

social para a comunidade”. 

 

E quanto a um querer, uma oportunidade que sobrepõe à ameaça do 

desconhecido, temos um exemplo: 

 

 “A princípio achei que era um bicho de sete cabeças, por conta do meu 

despreparo. Tanto que a mãe quando entregou o aluno na porta pela primeira 

vez disse: “ele é surdo-mudo e louco”. E ele só falava uma palavra de baixo 

nível para mim, era sua única forma de comunicação: sua p...... Era 

assustador. Consegui ensinar-lhe como comunicar com as pessoas de outra 

forma, também morria de medo e desespero de ir ao banheiro, também 

consegui acalmá-lo e deixá-lo mais seguro, enxergo muito mais o seu 

progresso, do que outros alunos. Mesmo que seu avanço seja pequeno, parece 

bastante maior e isso me emociona muito. Agora eu queria avançar também no 

trabalho pedagógico (Professora da E5)”. 

 

Colocando a aprendizagem como função primeira das escolas, porque 

“escola foi feita para que todos os alunos aprendam”, temos a seguir um 

modelo dessa prioridade: 
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“Para mim, todos são diferentes, ao mesmo tempo em que são iguais 

perante seus direitos. Enquanto professora você tem o dever de trabalhar em 

prol, a favor do aluno e nunca contra, independente de qualquer limitação. 

Muda a ação, a interferência, quando no contato um a um, você enxerga as 

diferenças (Professora da E3)”. 

 

Ao finalizar este capítulo concluo que entre a impotência da escola, de 

seus agentes e de um querer, de uma oportunidade que é fundamental, vai 

ainda um longo caminho, percurso que só com muita escuta, reflexão, diálogo 

e apoio entendo possa acontecer. 
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CAPÍTULO V 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo desse trabalho, foram muitas questões que se apresentaram 

importantes no que diz respeito à atenção e ao trabalho desenvolvido junto aos 

alunos com necessidades educacionais especiais incluídos no ensino comum. 

Na verdade, muitas das reflexões que partiram da minha experiência frente às 

barreiras que senti na aprendizagem, por conta de um ensino seletivo e ideal, 

contribuíram para o levantamento de questões importantes para esse projeto.  

 

Conseqüentemente no meu papel de professora, no trabalho de 

formação de professores, com meus parceiros que abraçaram a 

responsabilidade de ensinar, demandas aumentaram e levaram-me a 

questionar a verdadeira função da escola, em meio a ideais inclusivos de nosso 

século, quais as verdadeiras atitudes e ações traçadas para as pessoas que 

buscam na escola fazer parte integrante dela.  

 

Nesta direção, inúmeras ações e subsídios vêm sendo pensados e 

traçados para contemplar e construir comunidades escolares inclusivas. Dentre 

algumas estratégias, destaco o trabalho de Schneider (2005), que aponta 

promover práticas mais cooperativas e menos competitivas nas salas de aulas 

e na escola; estabelecer rotinas na sala de aula e na escola onde todos 

recebam o apoio necessário para participarem de forma igual e plena; garantir 

que todas as atividades da sala de aula tenham acomodações e que todos 

participem ativamente, infundir valores positivos no sistema escolar, como 

respeito e solidariedade; desenvolver uma rede de apoio, ou seja, um grupo de 

pessoas que se reúnam para debater as ações nas escolas e trocar idéias, 

métodos, técnicas e atividades, com a finalidade de ajudar não somente os 

alunos, mas também os professores, para que possam ser bem sucedidos em 

seus papéis; desenvolver uma assistência técnica organizada e contínua. Por 



 88 

fim, propõe que os educadores, em síntese devam estar dispostos a romper 

paradigmas e procurem manter-se em constantes mudanças educacionais 

progressivas, criando escolas inclusivas e com qualidades. (Schneider, 2005, 

p.2) 

   

  Penso que, por natureza, a escola deve ser inclusiva quando em seu 

discurso perpassa a garantia de educação para todos e seu acesso está 

amplamente garantido por leis, embora pesem seus avanços, este estudo 

indicou que ainda existe uma distância que permeia a oração e a ação. Tanto 

que, a princípio, ao tentar revelar as necessidades educacionais especiais dos 

alunos, mesmo permeando as diretrizes estabelecidas pelas atuais legislações, 

os sujeitos da pesquisa, em sua maioria, ainda indicaram problemas de 

aprendizagem relacionados como posse e propriedade dos alunos, na medida 

em que sugeriram que são os alunos que ainda precisam se ajustar e adaptar-

se nas escolas. Bem como e da mesma forma, apontamentos revelaram uma 

forte preocupação e valorização do conteúdo a ser trabalhado ao longo do ano, 

em detrimento de sua relevância e significação.  

 

Como apontam Glat e Ferreira (2003, p.7), nossas escolas apresentam 

fortemente, ainda,  as marcas que acompanharam a trajetória das pessoas 

delas excluídas,  desde os mais remotos tempos : 

 

  Ao lado da evidente – ainda que insuficiente – ampliação da 

presença dessas pessoas na escola e da presença do próprio 

tema nas políticas educacionais, permanecem muitas das 

marcas tradicionais das polarizações entre [...] o segregado e 

o não segregado. 

 

Prieto (2002), quando destaca as ações inclusivas nas escolas, diz que 

os sistemas de ensino devem construir instrumentos que possam identificar e 

caracterizar sua população escolar, com clareza, precisão e responsabilidade, 
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de tal forma que essas informações possam evidenciar as reais necessidades 

educacionais especiais, permitindo assim, ações que as contemplem.  

 

Nesta direção, quando os sujeitos da pesquisa foram questionados 

sobre as ações escolares na prática inclusiva, mesmo permeando avanços de 

algumas escolas que conseguiram enxergar sua importância social e 

elaboraram projetos que envolviam toda a comunidade e suas reais 

necessidades, outras ainda demandaram excessiva preocupação com ensinos 

lineares, baseados em aspectos conteudistas. E a cerca de seus temores e 

sentimento de comiseração frente ao desconhecido, convocaram especialistas, 

acreditando assim, poder dar conta de uma multi-habilitação que lhes darão 

permissão para acolher e trabalhar na diversidade.  

 

Creio que nada adianta falar de reformulação de políticas educacionais, 

ações escolares inclusivas e de projetos pedagógicos que abarquem a 

flexibilidade, práticas cooperativas, rede de apoio, acomodações, recursos e 

acessibilidade. Sem anteriormente a isso trabalhar a ação humana, as pessoas 

envolvidas na circunstância da escola que envolve qualquer ação escolar. 

Arroyo (1999, p.3), ao discutir a moral ditada de fora do contexto escolar, 

define: 

 

  Essa perspectiva, tão disseminada nos formuladores de 

políticas sociais e nas equipes dos órgãos oficiais, envolve a 

crença de que a cada nova proposta vindo do alto a escola se 

renovará. Quando nos aproximamos da escola, percebemos 

que tal crença não faz parte da cultura dos profissionais da 

educação básica. Ainda bem. Ao contrário, eles duvidam 

dessas reformas oficiais, por terem aprendido, durante anos, 

que, apesar das mudanças de governo, o que acontece na 

escola não muda facilmente, permanece com poucas 

alterações. É como se tivessem aprendido que a lógica que 

move a ação pedagógica é outra. Não é ditada de fora. 
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Sabemos que nada muda por decreto, muito menos quando estão 

envolvidos valores e atitudes historicamente marcadas em nossa sociedade. 

Ao contribuir para esta questão, Mazzotta (2003) propõe que nos preocupemos 

e fiquemos alerta para o fato de que a política educacional, enquanto política 

pública, apresenta um dinamismo que permeia avanços e recuos, tornando 

imperiosa a não provocação de uma proposta de inclusão impensada e 

selvagem.  

 

 Diante do estudo realizado, penso que, por detrás de cada 

manifestação de aceitação ou negação das diferenças, subentendem-se 

valores e concepções de mundo e de homem. Por isso, a inclusão, enquanto 

processo histórico que não se iniciou hoje e nem terminará tão cedo, deve ser 

pensada e entendida dentro de um enfoque dinâmico e processual.  E ao 

enfatizar a escola como campo dinâmico que pode movimentar a democracia, 

a inclusão merece seu devido destaque, desde que se procure de verdade 

buscar uma reestruturação dentro desse espaço, mobilizando procedimentos 

que permitam reconhecer e valorizar as infinitas possibilidades que abarcam o 

ser humano em suas mais distintas maneiras de ser.  

 

Ao finalizar este trabalho visualizando a possibilidade deste percurso 

dinâmico centrado na ação humana, concluo que realmente não basta que a 

escola tenha um discurso ético ou receitas de inclusão, porque nada disso 

adianta sem antes fundar um vínculo com esse princípio. Penso que, 

convertemos nossos valores em ações, quando o assumimos verdadeiramente 

como propriedade nossa. 
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 UNIVERSIDADE PRESBITERIANA 

MACKENZIE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM DISTÚRBIOS DO DESENVOLVIMENTO 

Rua da Consolação, 896, 6º andar, sala 64 – CEP 01302-907 
Fone: 3236-8707 - Fax: 3236-8600 - SÃO PAULO 

Internet: www.mackenzie.com.br 
e-mail: disturbios.pos@mackenzie.com.br 

 
 

 

 
 
 

São Paulo, 21 de março de 2006 
 

 
 
A Ilma. Secretária da Educação de Mairiporã– SP 
Profª. Leila Aparecida Ravazio 
 
 
 
 
Vimos através desta solicitar permissão para coletar alguns dados referentes à 

demanda de orientação de alunos com necessidades educacionais especiais 

da Rede Municipal de Ensino para finalidade de pesquisa acadêmica. O 

trabalho será desenvolvido junto ao Programa de Mestrado em Distúrbios do 

Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie – SP, pela 

pedagoga Cristiane Spada Freitas, sob orientação do Prof. Dr. Marcos José da 

Silveira Mazzotta. O projeto intitulado “Ação escolar frente aos alunos com 

necessidades educacionais especiais em situação de inclusão“ tem como 

objetivo investigar e descrever as ações da comunidade escolar junto aos 

alunos com necessidades educacionais especiais em situação de inclusão. 

 

Estamos anexando a Carta de Informação à Instituição e o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. 
   

Agradecemos desde já a atenção dispensada e colocamo-nos à disposição 

para outros esclarecimentos se necessário for. 

 

Atenciosamente, 
 
___________________                             ______________________________ 
Cristiane Spada Freitas                              Prof. Dr. Marcos José da S. Mazzotta               
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Carta de Encaminhamento 

 

 

Ao Comitê de Ética em Pesquisa 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

 

Prezados senhores, 
  Apresento o protocolo de pesquisa de nome “Ação escolar junto 
aos alunos com necessidades educacionais especiais em situação de 
inclusão”, para sua apreciação. 
  Trata – se de Projeto de Qualificação de Mestrado em Distúrbios 
do Desenvolvimento, elaborado pela aluna Cristiane Spada Freitas, sob minha 
orientação. 
  Tanto a aluna como o orientador tem seu currículo cadastrado no 
Sistema Lattes do CNPq. 
  No aguardo do parecer em questão, coloco – me à disposição 
para os esclarecimentos necessários. 
 
 
Marcos José da Silveira Mazzotta 
Professor. Titular 
Pós–Graduação em Distúrbios do 
Desenvolvimento 
Fone para contato: 3236 8707 
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COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

CARTA DE INFORMAÇÃO À INSTITUIÇÃO 
        Venho por meio desta, informar que sou mestranda do Curso de Pós-
Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie – SP, e estou desenvolvendo um trabalho que possui como 
principal objetivo verificar se as práticas educacionais estão, conforme 
legislação e diretrizes vigentes, oferecendo acesso à escola e garantindo o 
direito de todos à educação.  Sendo assim, o presente trabalho se propõe a 
investigar e descrever ações entre a comunidade escolar e alunos com 
necessidades educacionais especiais em situação de inclusão, procurando 
averiguar através de observação do espaço físico e entrevistas com os 
diretores de escolas os critérios que nortearam a identificação dos alunos com 
necessidades educacionais especiais, bem como os elementos que facilitam e 
dificultam a inclusão escolar.  

        Os dados coletados através de entrevista com diretores escolares terão 
finalidade de pesquisa acadêmica, sendo preservado e resguardado o nome da 
Instituição. À Instituição, cabe o direito de retirar-se do estudo a qualquer 
momento, sem prejuízo algum.  

        Os dados colhidos no trabalho de pesquisa visando contribuir para um 
maior conhecimento do tema serão utilizados no trabalho de Mestrado da 
pesquisadora Cristiane Spada Freitas, aluna da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. Agradecendo a colaboração, 

____________________                         ______________________________ 
Cristiane Spada Freitas                            Prof. Dr. Marcos José da S. Mazzotta 
Pesquisadora responsável                                        Orientador 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
         Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o(a) 
senhor(a) _________________________________________ sujeito de 
pesquisa, após leitura da CARTA DE INFORMAÇAO AO SUJEITO DA 
PESQUISA, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido, 
não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e do explicado, firma seu 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de concordância em participar da 
pesquisa proposta. 
Fica claro que o sujeito de pesquisa ou seu representante legal podem, a 
qualquer momento, retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e 
deixar de participar do estudo alvo da pesquisa e fica ciente que todo trabalho 
realizado torna-se informação confidencial, guardada por força do sigilo 
profissional. 
 

____________,___de__________de____  _________________________ 
                                                                           Assinatura do responsável 
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COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DA PESQUISA         

      Prezado(a) Diretor(a), venho por meio desta, informar que sou mestranda 
do Curso de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie – SP, e estou desenvolvendo um 
trabalho que possui como principal objetivo verificar se as práticas 
educacionais estão, conforme legislação e diretrizes vigentes, oferecendo 
acesso à escola e garantindo o direito de todos à educação. O presente 
trabalho se propõe a investigar e descrever ações entre a comunidade escolar 
e alunos com necessidades educacionais especiais em situação de inclusão, 
procurando averiguar através de observação do espaço físico e entrevistas 
com os diretores de escolas os critérios que nortearam a identificação dos 
alunos com necessidades educacionais especiais, bem como os elementos 
que facilitam e dificultam a inclusão escolar.  

        Os dados coletados através de entrevista com diretores escolares terão 
finalidade de pesquisa acadêmica, sendo preservado e resguardado o nome do 
diretor e da Instituição que pertence. Cabendo o direito de retirar-se do estudo 
a qualquer momento, sem prejuízo algum.  

         Os dados colhidos no trabalho de pesquisa visando contribuir para um 
maior conhecimento do tema serão utilizados no trabalho de Mestrado da 
pesquisadora Cristiane Spada Freitas, aluna da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. Agradecendo a colaboração, 

____________________                         ______________________________ 
Cristiane Spada Freitas                            Prof. Dr. Marcos José da S. Mazzotta 
Pesquisadora responsável                                        Orientador 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

        Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o(a) 
senhor(a) _________________________________________ sujeito de 
pesquisa, após leitura da CARTA DE INFORMAÇAO AO SUJEITO DA 
PESQUISA, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido, 
não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e do explicado, firma seu 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de concordância em participar da 
pesquisa proposta. 
Fica claro que o sujeito de pesquisa ou seu representante legal podem, a 
qualquer momento, retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e 
deixar de participar do estudo alvo da pesquisa e fica ciente que todo trabalho 
realizado torna-se informação confidencial, guardada por força do sigilo 
profissional. 
____________,___de__________de__     ______________________ 

Assinatura do responsável 
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2. Entrevistas 
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2.1- Roteiros 

 

2.1.1- Entrevista com os diretores ou professores coordenadores 
 
 

1. Que critérios nortearam a identificação de alunos com necessidades 

educacionais especiais enviados à Secretaria Municipal de Educação no ano de 

2005? 

 

2. A relação enviada foi elaborada pela comunidade escolar ou por diagnóstico da 

área da saúde? 

 

3. Que fatores você apontaria como facilitadores para inclusão escolar de alunos 

com necessidades educacionais especiais em sua escola? 

 

4. Há fatores que você considera que estejam dificultando a inclusão escolar de 

alunos com necessidades educacionais especiais em sua escola? 

 

5. Descreva algumas ações escolares considerando a inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais. 

 

6. Há alguma observação que você gostaria de registrar a respeito dos alunos 

com necessidades educacionais especiais? 
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2.1.2- Entrevista com os professores 
 
 

1. Que fatores você apontaria como facilitadores para inclusão escolar de alunos 

com necessidades educacionais especiais em sua escola? 

 

2. Há fatores que você considera que estejam dificultando a inclusão escolar de 

alunos com necessidades educacionais especiais em sua escola? 

 

3. Descreva algumas ações escolares considerando a inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais. 

 

4. Há alguma observação que você gostaria de registrar a respeito dos alunos 

com necessidades educacionais especiais? 
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2.2- Transcrição das entrevistas 

 

2.2.1. Escola 1 Diretor 1 

 
Dia 05 de setembro de 2006 

 

1. Que critérios nortearam a identificação de alunos com 

necessidades educacionais especiais enviados à Secretaria Municipal de 

Educação no ano de 2005?  

Fizemos o levantamento, eu (diretor) e o coordenador na conversa com 

os professores e em conselho de classe, e indicando os alunos com 

dificuldades de aprendizagem, dificuldades de comportamento, agressividade, 

também perguntávamos aos pais se em casa eram também assim, se lá 

tinham esse tipo de comportamento, se gostavam da escola. 

2. A relação enviada foi elaborada pela comunidade escolar ou por 

diagnóstico da área da saúde? 

Com auxílio de alguns diagnósticos, fizemos o levantamento dos alunos 

com dificuldades, outros já conhecíamos da escola mesmo, da queixa dos 

professores, dos pais.  

3. Que fatores você apontaria como facilitadores para inclusão 

escolar de alunos com necessidades educacionais especiais em sua 

escola? 

Ter o acesso aos especialistas, onde pudesse existir a troca de dados 

entre a escola e o especialista (fono, psicóloga, assistente social,...) E 

encaminhamento para tratamento. 

Formação continuada aos professores, no sentido de habilitarem os 

mesmos, mas dentro da realidade da escola. Por exemplo, o curso de libras da 

secretaria de educação não está contemplando a escola, pois só está 

ensinando os sinais, não está ensinando alfabetizar o aluno com deficiência 

auditiva. 
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Adaptação do espaço físico. A escola estar aberta à comunidade 

também, através de projetos políticos pedagógicos. 

4. Há fatores que você considera que estejam dificultando a 

inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais em 

sua escola? 

 A falta de apoio por parte da secretaria de educação no sentido direto 

para a escola e o professor, de estar mais próximo da realidade das escolas, 

estar junto com a comunidade. Também tem a limitação da escola frente à 

burocracia. Por exemplo, na resposta do conselho tutelar dos alunos com 

problemas, na resposta da área da saúde, da assistência social. 

5. Descreva algumas ações escolares considerando a inclusão de 

alunos com necessidades educacionais especiais. 

            Aqui na escola já houve adaptação do espaço físico, no sentido de 

mudança de sala de aula para um aluno com deficiência física, ele foi 

matriculado em uma série que tinha acesso a sala por escadas, mas a gora a 

classe mudou para que ele pudesse ter acesso as aulas. 

            Também fomos (diretora e professora) em busca de cursos, por 

exemplo, o curso de libras da secretaria de educação. 

            Também fizemos alguns encaminhamentos a especialistas em busca 

de apoio para a escola. 

6. Há alguma observação que você gostaria de registrar a respeito 

dos alunos com necessidades educacionais especiais? 

A função da escola além de ensinar a ler e escrever é de inserir essas 

crianças no mundo, para a sociedade onde serão cidadãos. E que ficar 

somente na socialização e busca de recursos secundários, como só depositá-

los em sala de aula não repercuti na missão verdadeira da escola. Nós 

devemos assumir a verdadeira missão da escola, devemos ir além... 
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Professor 1 

 
 

1. Que fatores você apontaria como facilitadores para inclusão 

escolar de alunos com necessidades educacionais especiais em sua 

escola? 

Apoio de especialistas para os professores e alunos, no meu caso com o 

aluno deficiente auditivo ajuda da fono, da psicóloga. 

2. Há fatores que você considera que estejam dificultando a 

inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais em 

sua escola? 

Entrada tardia do aluno na escola, sem acompanhamento, diagnóstico, 

registro nenhum, enfim, sem informação nenhuma da escola, nem da família. A 

escola ainda não está preparada para receber estes alunos. Nem na questão 

pedagógica, nem de acessibilidade. 

3. Descreva algumas ações escolares considerando a inclusão de 

alunos com necessidades educacionais especiais. 

             A partir da entrada do aluno, fui fazer um curso de libras na secretaria 

de educação. Mas ainda não consegui fazer nada, porque o curso não está 

contemplando minhas necessidades, porque só ensina os sinais e não 

atividades, estratégias para alfabetizar. Faço um trabalho diferenciado com o 

aluno, faço atividades diferenciadas. 

4. Há alguma observação que você gostaria de registrar a respeito 

dos alunos com necessidades educacionais especiais? 

 Fico aflita em não conseguir ajudar, o aluno necessita de muita ajuda, 

ele também fica aflito em não receber ajuda, mas eu não consigo dar. Tenho 

medo também de não dar conta, não conseguir. Como fica quando a gente tem 

que aprender com ele, para onde correr e ter apoio que ele e eu necessitamos. 

 

 



 108 

 

 

2.2.2. Escola 2 Professor Coordenador 

2 

 
Dia 06 de outubro de 2006 

 

1. Que critérios nortearam a identificação de alunos com 

necessidades educacionais especiais enviados à Secretaria Municipal de 

Educação no ano de 2005?  

Primeiramente através da observação das professoras em sala de aula 

diante do comportamento das crianças que não acompanham a sala de aula, 

pelo comportamento que foge a realidade, aos padrões normais, ou muito 

elétricos, ou muito apáticos, enfim diferentes, com dificuldade de 

relacionamento, com dificuldades de aprendizagem, visual, auditiva. Depois 

discutido em HTPC passa pela coordenação, a coordenação busca auxílio dos 

pais, dos possíveis diagnósticos que os responsáveis possam ter da criança. 

2. A relação enviada foi elaborada pela comunidade escolar ou por 

diagnóstico da área da saúde? 

A relação foi elaborada pela comunidade escolar, professoras, e 

coordenadora.  

3. Que fatores você apontaria como facilitadores para inclusão 

escolar de alunos com necessidades educacionais especiais em sua 

escola? 

Primeiro boa vontade do profissional que vai trabalhar, um olhar 

diferente, envolvimento, disposição e dedicação. 

Segundo acolhimento dos alunos, atenção, trabalho com a auto estima 

deles e percepção da evolução de cada aluno em suas diferenças, não 

deixando de levar em conta também o lado emocional. Neste caso, a escola só 

consegue ir até um certo ponto, depois ele necessita o acompanhamento de 

outros profissionais da área da saúde, psicólogas, assistentes sociais. Tem 
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muito caso de doenças, desnutrição que não cabe ao trabalho da escola, para 

esses problemas da comunidade tem que ter um projeto da prefeitura, da 

assistência social, da saúde. 

4. Há fatores que você considera que estejam dificultando a 

inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais em 

sua escola? 

 A não disponibilidade dos profissionais que trabalham com o aluno na 

escola, não só os professores, mas toda a equipe, desde funcionários de 

limpeza, secretários, gestores. Precisa união de toda a escola. Também a falta 

de profissionalismo do professor, que deixa de fazer seu papel, não tem 

envolvimento com o aluno, porque às vezes precisam ser mães para o 

acolhimento e resgate destes alunos, que muito carentes, precisam também de 

muita paciência. 

5. Descreva algumas ações escolares considerando a inclusão de 

alunos com necessidades educacionais especiais. 

            Aqui na escola, fizemos o levantamento de todos os alunos com 

problemas. Depois orientamos para uma proposta de atividades diferenciadas 

para cada aluno, e oportunidade no reforço e recuperação, avaliando o 

desenvolvimento e nível de cada aluno. Em HTPCs e em conselhos por 

bimestre verificamos as atividades e produções.Os casos mais gritantes 

encaminhamos para secretaria e atendimento com a psicóloga. 

6. Há alguma observação que você gostaria de registrar a respeito 

dos alunos com necessidades educacionais especiais? 

Eles estão no mundo deles, cabe a escola estar adequando os alunos 

no ambiente escolar, eles não percebem, não sabem que estão fora dos 

padrões normais. A escola tem a responsabilidade de adequar os alunos no 

ambiente escolar, pois os pais não se preocupam com isso, estão alheios 

também, não tem esclarecimento das dificuldades de seus filhos. Por isso 

também a importância de se estabelecer um projeto da Prefeitura para área 

social para a comunidade. 
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Professor 2 

 
 

1. Que fatores você apontaria como facilitadores para inclusão 

escolar de alunos com necessidades educacionais especiais em sua 

escola? 

Difícil... difícil... (a professora despendeu muito tempo para responder) 

Inclusão é muito difícil, muito novo, muito jogado. 

Será que tem algum fator facilitador? É muito difícil trabalhar com a 

diversidade. O professor não é capacitado, precisa de muita ajuda, ajuda 

constante.  

2. Há fatores que você considera que estejam dificultando a 

inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais em 

sua escola? 

O mais difícil é o professor não ser capacitado. É preciso ter 

envolvimento com a criança, implica carinho, carinho que faz muita diferença. 

3. Descreva algumas ações escolares considerando a inclusão de 

alunos com necessidades educacionais especiais. 

             No meu caso, eu trabalho com a auto estima dos alunos, o aluno tem 

que sentir que a professora se preocupa e gosta dele. Eles são inteligentes. É 

preciso trabalhar regras de socialização por causa da indisciplina.  É preciso 

um trabalho mais humano. Mas também um aluno com problema de 

rendimento, o amor só não basta. Tem que ter muita dedicação e experiência 

do professor e mesmo assim às vezes não se consegue nada. A gente percebe 

que mesmo com as notas ainda vermelhas, já houve uma evolução por causa 

do trabalho diferenciado. 

4. Há alguma observação que você gostaria de registrar a respeito 

dos alunos com necessidades educacionais especiais? 

Para esses alunos tem que ter um trabalho diferenciado, direcionado só 

para eles. Isso foge da formação do professor, eles precisam de um 

acompanhamento mais individualizado e especializado. Por exemplo, em uma 
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classe com 30 alunos, mais 8 e 9 que não conseguem nada, é desesperador, 

foge da nossa capacidade, me sinto impotente, fico frustrada. 
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2.2.3. Escola 3 Diretor 3 

 
Dia 09 de outubro de 2006 

 

1. Que critérios nortearam a identificação de alunos com 

necessidades educacionais especiais enviados à Secretaria Municipal de 

Educação no ano de 2005?  

Os critérios estabelecidos pela equipe especializada do CEMAD, da 

Secretaria Municipal de Educação. Alunos que na escola apresentam 

limitações, ou bastantes dificuldades de aprendizagem e que os recursos da 

escola não estão sendo suficientes. 

2. A relação enviada foi elaborada pela comunidade escolar ou por 

diagnóstico da área da saúde? 

A relação foi elaborada em conjunto, comunidade escolar, mais equipe 

do CEMAD e quando necessário diagnóstico de especialistas, em encontros na 

escola, onde foi discutido caso por caso.  

3. Que fatores você apontaria como facilitadores para inclusão 

escolar de alunos com necessidades educacionais especiais em sua 

escola? 

A implementação das salas de recursos, o uso de materiais específicos 

e a adequação do prédio, mas este ainda não foi realizado. 

4. Há fatores que você considera que estejam dificultando a 

inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais em 

sua escola? 

Sim, como por exemplo, a falta de adequação do prédio escolar e a falta 

de material específico. 

5. Descreva algumas ações escolares considerando a inclusão de 

alunos com necessidades educacionais especiais. 

              Por exemplo, a professora da 2ª série que tem aluno com deficiência 

visual, ela procurou cursos de formação para poder atender o mesmo. Ainda, 

há a implementação da sala de recursos. 
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6. Há alguma observação que você gostaria de registrar a respeito 

dos alunos com necessidades educacionais especiais? 

Gostaria de observar que no decorrer do ano letivo, verificamos a 

necessidade de desenvolver projetos específicos, como por exemplo, um 

projeto de inclusão do aluno adolescente/adulto no mercado de trabalho, ou 

seja, além de alfabetizar, oferecer uma formação, ainda que básica, para que o 

educando tenha a possibilidade de inserir-se. 

 

Professor 3 

 
 

1. Que fatores você apontaria como facilitadores para inclusão 

escolar de alunos com necessidades educacionais especiais em sua 

escola? 

Espaço físico adequado, materiais específicos e o preparo do professor 

através de capacitação, para assim compreender o conceito de inclusão e 

aceitação das diferenças. 

2. Há fatores que você considera que estejam dificultando a 

inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais em 

sua escola? 

Preconceito falta de espaço físico adequado, falta de recursos 

específicos, falta de um trabalho coletivo e projetos da escola. 

3. Descreva algumas ações escolares considerando a inclusão de 

alunos com necessidades educacionais especiais. 

             A metodologia está mais centrada na participação de todos os alunos, 

num trabalho cooperativo, mas ao mesmo tempo atendendo as diferenças 

individuais, particularmente na sala de aula. E pensar na avaliação como 

processo, como reflexão do trabalho, como evolução de cada criança, mesmo 

que esta não tenha conseguido atingir os conteúdos. 

4. Há alguma observação que você gostaria de registrar a respeito 

dos alunos com necessidades educacionais especiais? 
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Para mim, todos são diferentes ao mesmo tempo em que são iguais 

perante seus direitos. Enquanto professora você tem o dever de trabalhar em 

prol, a favor do aluno e nunca contra, independente de qualquer limitação. 

Muda a ação, a interferência, quando no contato um a um, você enxerga as 

diferenças. 
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2.2.4. Escola 4 Diretor 4 

 
Dia 04 de setembro de 2006 

 

1. Que critérios nortearam a identificação de alunos com 

necessidades educacionais especiais enviados à Secretaria Municipal de 

Educação no ano de 2005?  

Após muitas discussões em HTPCs, em uma reunião na escola, comigo 

(diretor) , com o vice- diretor, professor coordenador e professores, ficou 

decidido das providências com os alunos com problemas de aprendizagem e 

também os alunos com algum tipo de deficiência. Por exemplo, temos uma 

família inteira de irmãos que não conseguem nada, não aprendem nada. E não 

sabemos mais o que fazer, por isso foram enviados a secretaria. 

2. A relação enviada foi elaborada pela comunidade escolar ou 

por diagnóstico da área da saúde? 

A relação foi elaborada pela comunidade escolar com o auxílio de alguns 

diagnósticos, na verdade 3 diagnósticos,  da psicóloga, fono e da AACD. 

3. Que fatores você apontaria como facilitadores para inclusão 

escolar de alunos com necessidades educacionais especiais em sua 

escola? 

Apoio de uma equipe especializada, como já vem sido criado pela 

secretaria municipal de educação, para orientação e discussão dos casos um a 

um como também já começou ser feito na escola. 

4. Há fatores que você considera que estejam dificultando a 

inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais em 

sua escola? 

Falta de capacitação para toda equipe escolar e falta de acessibilidade, 

principalmente aqui que só tem escadas. 

5. Descreva algumas ações escolares considerando a inclusão de 

alunos com necessidades educacionais especiais. 
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            Aqui tudo é normal, sem preconceito. Não faz diferença nenhuma. Por 

exemplo, para a aluna com deficiência auditiva a escola procurou uma fono da 

APAE para auxiliá-la. Para o aluno com deficiência física, temos muito cuidado, 

ele é o primeiro a sair, quando é preciso o carregamos. As professoras estão 

indo até a secretaria fazer os cursos que aparecem, agora fazem relatórios e 

trocam idéias com os especialistas.  

6. Há alguma observação que você gostaria de registrar a respeito 

dos alunos com necessidades educacionais especiais? 

Gostaria que esses alunos aqui ou fora da escola encontrassem 

oportunidades. “Morro de pena” e fico frustrada ao saber que eles passam 4, 5 

e 6 anos aqui na escola e mesmo assim não conseguem nada e a escola nada 

fez porque não conseguiu também. 

 

Professor 4 

 
 

1. Que fatores você apontaria como facilitadores para inclusão 

escolar de alunos com necessidades educacionais especiais em sua 

escola? 

O professor receber capacitação e apoio da área da saúde, como de 

psicólogos, fisioterapeutas, fono e psicopedagogos. Também menos 

preconceito “nosso mesmo”, para poder encarar com mais naturalidade. Ter 

força de vontade e principalmente ajuda de todos, da escola, da família. 

2. Há fatores que você considera que estejam dificultando a 

inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais em 

sua escola? 

O espaço físico, não está preparado, falta de apoio dos profissionais da 

saúde, falta de materiais específicos. A aceitação da escola mesmo, do 

professor referente ao aluno. Porque o professor não está preparado. 

3. Descreva algumas ações escolares considerando a inclusão de 

alunos com necessidades educacionais especiais. 



 117 

             Primeiramente a não discriminação. Na minha classe tive uma 

conversa com todos os alunos para ajudar o aluno com deficiência física, para 

não colocar apelido, para deixarem ele sempre no meio das atividades, com o 

apoio da professora, às vezes preciso colocá-lo no colo. 

4. Há alguma observação que você gostaria de registrar a respeito 

dos alunos com necessidades educacionais especiais? 

            O professor está despreparado. E a sala de aula é muito 

numerosa. O aluno necessita do apoio de pessoas preparadas.    
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2.2.5. Escola 5 Diretor 5 

 
Dia 04 de outubro de 2006 

 

1. Que critérios nortearam a identificação de alunos com 

necessidades educacionais especiais enviados à Secretaria Municipal de 

Educação no ano de 2005?  

Através da observação das professoras em sala de aula diante do 

comportamento das crianças que não acompanham a sala de aula, que tem 

problemas de aprendizagem, que não acompanham o conteúdo da série. A 

escola encaminha ao reforço e mesmo assim a professora do reforço faz seu 

diagnóstico que o aluno também não acompanha o conteúdo do reforço. E 

junto coordenadora e direção encaminham a secretaria de educação para 

busca de apoio. 

2. A relação enviada foi elaborada pela comunidade escolar ou por 

diagnóstico da área da saúde? 

A relação foi elaborada pela comunidade escolar, professoras, 

coordenadora e direção. A família pouco colabora. 

3. Que fatores você apontaria como facilitadores para inclusão 

escolar de alunos com necessidades educacionais especiais em sua 

escola? 

O apoio à criança, ao professor principalmente, primordial deve ser o 

apoio ao professor, mas um apoio sistemático, com pessoas capacitadas, bem 

informadas para trabalharem na orientação do professor. Pessoas da área da 

saúde, da pscicopedagogia. Através de oficinas, troca de informações e 

experiências, mesmo porque eu se que não tem receita. 

Também um professor auxiliar para a professora dar conta do número 

excessivo de alunos, mais o aluno com problema, dependendo do tipo da 

dificuldade do aluno também, penso que o ideal seriam uns 20 alunos por 

classe. 
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4. Há fatores que você considera que estejam dificultando a 

inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais em 

sua escola? 

 A adaptação do ambiente. Para receber estes alunos, as pessoas tem 

que ter autonomia para ir e vir, e isso também se aprende na escola, acho o 

cúmulo carregar o aluno com deficiência para o banheiro, para a sala de aula. 

Como eu já falei, o número excessivo de alunos de alunos em sala de 

aula, 30, 35 alunos, isso em qualquer caso, independente da inclusão. 

 Também a expectativa do professor que espera que este aluno consiga 

as mesmas coisas dos outros, que aprenda os mesmos conteúdos, e que não 

consegue enxergar outras conquistas destes alunos. 

5. Descreva algumas ações escolares considerando a inclusão de 

alunos com necessidades educacionais especiais. 

            Aqui na escola, por exemplo, o aluno com deficiência apesar de ter 

idade para á primeira série, foi encaminhado ao pré para um trabalho de 

socialização, pois ele parecia um bichinho, não se comunicava, não entendia 

nenhuma norma de convivência, lá agora ele tem um trabalho mais lúdico, um 

trabalho diferente.  

            Outros alunos com problemas de aprendizagem, além do 

encaminhamento ao reforço, o trabalho na sala também é feito de maneira 

diferente, por exemplo, na aula de ciências, onde vai ser ensinado o corpo 

humano, enquanto alguns alunos lêem o texto, interpretam o texto, outros 

constroem, por exemplo, palavras. 

6. Há alguma observação que você gostaria de registrar a respeito 

dos alunos com necessidades educacionais especiais? 

Acredito que uns 90% dos alunos que apresentam alguma dificuldade de 

aprendizagem, isso se deve por que os pais são completamente ausentes, 

parece que o desinteresse dos pais passa para o desinteresse dos alunos, falta 

de atenção, falta de motivação. Além do que a escola não está preparada para 

atualidade, por mais que se esforce, agimos da mesma maneira, não se 
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desafia para a atualidade. Também por conta da morosidade e falta de 

recursos enviadas as escolas. 

 

Professor 5 

 
 

1. Que fatores você apontaria como facilitadores para inclusão 

escolar de alunos com necessidades educacionais especiais em sua 

escola? 

Capacitação de como trabalhar com os alunos com necessidades 

especiais, oficinas mais regulares, uma vez por mês, por exemplo, ensinando 

como trabalhar coisas práticas na sala de aula. 

2. Há fatores que você considera que estejam dificultando a 

inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais em 

sua escola? 

Despreparo da escola como um todo, da família, sociedade, o 

preconceito é o que tem de pior. Entre as crianças não há tanto, na verdade 

quando a gente pede, eles colaboram, mas os pais, já houve caso de pais 

virem me falar que não gostava da idéia do seu filho na mesma sala que o 

aluno deficiente, e que tal aluno deveria estar na APAE. 

Também número excessivo de alunos em classe (30) e por isso falta de 

um auxiliar para ajudar. Prédio sem adaptação e falta de material especifico. 

3. Descreva algumas ações escolares considerando a inclusão de 

alunos com necessidades educacionais especiais. 

             No meu caso, apresentei o aluno para classe, falando que ele tinha 

que receber ajuda dos colegas, mas não sabia se estava fazendo a coisa certa, 

pois ninguém me avisou e não fui preparada para recebê-lo. Mesmo assim, 

consegui muita a ajuda da classe, na socialização do meu aluno, você precisa 

ver como as meninas ajudam mais. Ah, apesar dele não fazer as atividades da 

classe, eu faço um registro diariamente de seus avanços. 

4. Há alguma observação que você gostaria de registrar a respeito 

dos alunos com necessidades educacionais especiais? 
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  A princípio achei que era um bicho de sete cabeças, por conta do meu 

despreparo. Tanto que a mãe quando entregou o aluno na porta pela primeira 

vez disse: “ele é surdo-mudo e louco”. E ele só falava uma palavra de baixo 

nível para mim, era sua única forma de comunicação: sua p...... Era 

assustador. Consegui ensinar-lhe como comunicar com as pessoas de outra 

forma, também morria de medo e desespero de ir ao banheiro, também 

consegui acalmá-lo e deixá-lo mais seguro, enxergo muito mais o seu 

progresso, do que outros alunos. Mesmo que seu avanço seja pequeno, parece 

bastante maior e isso me emociona muito. Agora eu queria avançar também no 

trabalho pedagógico. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


