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RESUMO
O presente artigo versará em linhas gerais sobre a inclusão educacional no âmbito das políticas públicas que foram
sendo organizadas na perspectiva de Educação Inclusiva. Para facilitar a compreensão da análise, organizamos este
estudo em três momentos diferentes que se complementam nas inquietações sobre a Educação Inclusiva no cenário
educacional brasileiro, seja ele no âmbito público ou privado das escolas de Educação Básica Regular. Neste sentido,
partiremos das perspectivas distintas acerca do termo “deficiência” para que possamos compreender o próprio sentido
de inclusão educacional na esfera da Educação Básica. Posteriormente trataremos a respeito das políticas públicas
adotadas e consequentemente as tendências que influenciaram a elaboração de nossas leis que prezam pela inclusão
educacional.  Ao  fazermos este  trajeto,  finalizaremos nossas  observações destacando a importância  da  postura  do
professor em sala de aula e as possibilidades didáticas possíveis no processo de ensino e aprendizagem dos alunos em
situação  de  inclusão  no  que  tange  o  desenvolvimento  de  suas  capacidades  cognitivas  e  sua  inserção  em nossa
sociedade.  

PALAVRAS-CHAVE: Deficiência; Inclusão Educacional; Políticas Públicas.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, fala-se muito em inclusão e educação inclusiva, conceitos que, pelo menos na
teoria, carregam em si o princípio da igualdade de oportunidades. Conseguir fazer com que esses
conceitos e o que eles representam passem da teoria para a prática de forma incisiva e eficaz é um
processo que,  no Brasil,  ocorre de maneira lenta,  o  que contribui  para que,  ainda hoje,  muitas
pessoas  em idade  escolar  sejam impedidas  de  ter  acesso  à  educação,  princípio  essencial  no
processo de construção da cidadania.

O debate acerca desse tema levou à criação de leis que asseguram o direito das pessoas
com deficiência a frequentarem a escola regular. No entanto, o que podemos observar em uma parte
significativa das escolas do Brasil é que a existência dessa legislação não é suficiente para que isso
ocorra na prática.  Por  essa razão,  os debates e as discussões acerca da inclusão escolar não
podem encerrar-se e precisam renovar-se constantemente, a fim de que possamos de fato ter um
sistema educacional inclusivo em todo território nacional.

Neste  sentido,  elencamos  esse  tema  para  integrar  nossos  estudos  por  observarmos  a
necessidade destas discussões, na medida em que, cada vez mais, o ambiente escolar depara-se
com crianças e/ou adolescentes com necessidades especiais que precisam de auxílio especializado
e incentivo para alcançar seu desenvolvimento cognitivo. Assim, precisamos compreender que o
docente da Educação Básica participa desse processo de inclusão por também ser o responsável
pelo ensino e pela aprendizagem ofertados aos alunos do Ensino Fundamental e Médio. Dessa
forma, precisamos realizar discussões sobre a inclusão por ser uma realidade que não se restringe
às escolas especializadas, estando presente no ensino regular de muitas instituições escolares por
meio das Salas de Recurso Multifuncional. Por outro lado, pela necessidade também de discutir e
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elaborar  alternativas  que  proporcionem  aos  alunos  de  inclusão  o  desenvolvimento  de  suas
capacidades cognitivas ao máximo e sua integração real em nossa sociedade.

2 O CONCEITO DE “DEFICIÊNCIA”

Neste item, iremos destacar alguns conceitos empregados ao termo “deficiência”, reflexão
esta relevante para o entendimento do próprio sentido de inclusão, assegurado por lei às crianças
e/ou adolescentes que integram o sistema educacional escolar brasileiro. Desse modo, garantir o
exercício pleno dos direitos às pessoas com deficiência é um processo que passa pela compreensão
do conceito de deficiência. A deficiência não é uma característica do homem contemporâneo. Ela
está  presente  desde  os  primórdios  de  nossa  civilização,  sendo  que  a  compreensão  do  seu
significado e importância social  varia  de acordo com o momento histórico vivido  (BIANCHETTI,
2001). 

Ao  adentrarmos  o  século  XX,  observamos  que  as  pessoas  com  deficiência  passaram,
gradativamente e de acordo com o contexto histórico vivido, a receber uma maior atenção, sendo
que o sistema educacional assumiu a responsabilidade pela formação científica desses indivíduos,
mesmo que em condições e com políticas ainda precárias e segregadoras. 

O desenvolvimento de uma consciência crítica, que permite ao indivíduo viver em sociedade
de maneira livre, sem ser submisso às ideias ou governos, passa pela aquisição de conhecimento,
conhecimento  esse  que  tem,  na  escola,  o  caminho  primordial  para  a  sua  aquisição.  É  nas
instituições educacionais que o indivíduo busca o conhecimento científico, parte integrante de sua
formação, e essencial para o seu desenvolvimento. 

É a partir desse entendimento que ressaltamos a relevância das medidas legais adotadas no
sentido  de  eliminar  as  barreiras  impostas  pelo  homem  àqueles  que  possuem  necessidades
diferentes e às pessoas com deficiência. Portanto, para analisarmos e compreendermos a criação
das políticas públicas e seus resultados no Brasil torna-se necessário entendermos o conceito de
deficiência e como ela é entendida e trabalhada pelo governo brasileiro.

 Nesse sentido, o termo “deficiência” aparece na legislação brasileira desde a década de
1940, quando da criação do Código Penal, por meio do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940, o qual, no Título IV, que trata dos crimes, contra a organização do trabalho, em seu artigo 203,
afirma que:

Frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do trabalho:
Pena – detenção de um ano a dois anos, e multa, além da pena correspondente à
violência. 
§ 1º Na mesma pena incorre quem: 
I – obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinado estabelecimento, para
impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida;
II – impede alguém de se desligar de serviços de qualquer natureza, mediante coação
ou por meio da retenção de seus documentos pessoais ou contratuais. § 2º A pena é
aumentada de um sexto a um terço se a vítima é  menor  de dezoito anos,  idosa,
gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental (BRASIL, 1940, p. 65).

O  termo  “deficiência”  no  decreto  mencionado  refere-se,  apenas,  aos  aspectos  físicos  e
mentais, levando a um entendimento de que a noção que se tinha da deficiência naquele momento
da história brasileira era superficial. As leis que foram criadas posteriormente referiam-se às pessoas
“portadoras de deficiência”,  considerando,  somente,  a  deficiência  física e “mental”,  não fazendo
menção aos outros tipos de deficiência ou, ao menos, caracterizando os dois tipos abordados. 
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Até a promulgação da Constituição Federal de 1988, os termos usados para referir-se às
pessoas com deficiência enfatizavam a deficiência ou a incapacidade dos indivíduos como, por
exemplo,  os  termos  “excepcional”,  usado  na  Constituição  de  1969,  e  o  termo  “deficiente”,  que
remete  diretamente  ao “problema” do indivíduo.  Com a Constituição de 1988,  o  termo adotado
passou a ser “pessoas portadoras de deficiência”, o que demonstra que o foco deixou de ser a
deficiência e passou a ser a pessoa.

 Nesse sentido, ocorreu a valorização do indivíduo e suas potencialidades, fato que vai refletir
nas legislações posteriores. Nesse âmbito, seguindo esse entendimento, a promulgação do decreto
nº 914, de 06 de setembro de 1993, o qual instituiu a Política Nacional para a Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência conceituou:

Art.  3º.  Considera-se  pessoa  portadora  de  deficiência  aquela  que  apresenta,  em
caráter permanente, perdas ou anormalidades de sua estrutura ou função psicológica,
fisiológica ou anatômica, que gerem incapacidade para o desempenho de atividade,
dentro do padrão considerado normal para o ser humano (BRASIL, 1993, p. 1).

Ainda em 1993, com a promulgação da lei nº 8.742, que trata da organização da assistência
social, o termo “deficiência” é definido como:

§ 2º Para efeito de concessão deste benefício, considera-se pessoa com deficiência
aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial,  os  quais,  em  interação  com  diversas  barreiras,  podem  obstruir  sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas (BRASIL, 1993, p. 17).

Ao  analisarmos  o  texto  das  duas  leis,  é  possível  observar  um  amadurecimento  da
interpretação do conceito do termo “deficiência”, na medida em que a segunda lei descrita, além de
apontar o aspecto físico que implica o conceito, soma a esse os aspectos intelectual e sensorial,
trazendo, à luz do direito brasileiro, as necessidades dos indivíduos com deficiência auditiva e visual,
características que ainda não figuravam na legislação. 

A promulgação do decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, o qual regulamentou a lei nº
7.853/89 e dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência,
em seu artigo 2º, trata da responsabilidade dos “órgãos e entidades do Poder Público de assegurar
à pessoa com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos”, conceituou e diferenciou os
tipos e níveis de deficiência:

Art. 3º. Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
 I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica,
fisiológica  ou  anatômica  que  gere  incapacidade  para  o  desempenho  de  atividade,
dentro do padrão considerado normal para o ser humano; 
II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período
de tempo suficiente para não permitir  recuperação ou ter  probabilidade de que se
altere, apesar de novos tratamentos; 
III  - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração
social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais
para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações
necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser
exercida (BRASIL, 1999, p. 1).
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O decreto 3.298/99 foi alterado pelo decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004. Essa
alteração complementa o decreto 3.298/99, ampliando o entendimento do conceito de “deficiência”,
na medida em que caracteriza pela primeira vez os tipos e categorias de deficiência, apresentando a
noção de deficiência física, auditiva, visual, “mental” e de deficiência múltipla – termo esse até então
ausente na legislação sobre o assunto:

Art.  4º.  É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes
categorias:

I- deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo
humano,  acarretando o comprometimento da função física,  apresentando-se sob a
forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia,
triplegia,  triparesia,  hemiplegia,  hemiparesia,  ostomia,  amputação  ou  ausência  de
membro,  paralisia  cerebral,  nanismo,  membros  com  deformidade  congênita  ou
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para
o desempenho de funções;
 II- deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis
(dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e
3.000Hz; 
III- deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05
no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade
visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos
quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor
que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; 
IV- deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média,
com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais
áreas de habilidades adaptativas, tais como:
a) comunicação; 
b) cuidado pessoal; 
c) habilidades sociais; 
d) utilização dos recursos da comunidade; 
e) saúde e segurança; 
f) habilidades acadêmicas; 
g) lazer; 
h)  trabalho;  V  -  deficiência  múltipla  –  associação  de  duas  ou  mais  deficiências
(BRASIL, 1999, p. 2-3).

A partir das definições contidas no decreto nº 3.298/99, posteriormente alterado pelo decreto
nº 5.296/04, o conceito de “deficiência” foi sendo repensado e redefinido até a adoção da definição
contida na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo
Facultativo,  assinados em Nova York,  em 30 de março de 2007,  por  meio da promulgação do
decreto nº 6.949 de 25 de agosto de 2009, que em seu artigo 1º define:

Pessoas  com  deficiência  são  aquelas  que  têm  impedimentos  de  longo  prazo  de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas
barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades
de condições com as demais pessoas (BRASIL, 2009, p. 4).

Assim, podemos observar que o Brasil percorreu um longo caminho, buscando entender e
conceituar a “deficiência”. Embora a legislação brasileira tenha adotado a definição oficial descrita
anteriormente,  conceituar  “deficiência”  implica  uma  análise  mais  profunda,  uma  vez  que,  ao
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pensarmos na deficiência, não podemos pensá-la isoladamente, fora de um contexto social. Como
bem aponta Araújo (2001, p. 4),

O que define a pessoa com deficiência não é a falta de um membro nem a visão ou
audição reduzidas. O que caracteriza a pessoa com deficiência é a dificuldade de se
relacionar, de se integrar na sociedade. O grau de dificuldade de se relacionar, de se
integrar na sociedade,  de estar  incluído socialmente.  O grau de dificuldade para a
inclusão social é que definirá quem é ou não pessoa com deficiência.

Desse modo, entendemos que o conceito de deficiência deve ser contextualizado e que as
práticas e medidas adotadas como meio de inclusão devem levar em consideração as conjunturas
que cercam as pessoas com deficiência no seu meio, sob o risco de promover ações que, embora
busquem a inclusão, acabam por acentuar a discriminação e a exclusão.

3 POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL

Inclusão é a palavra de ordem do momento na sociedade brasileira. Seguindo as tendências e
políticas adotadas em outros países, o Brasil tem se dedicado a elaborar e difundir um discurso
pautado no combate ao preconceito e à discriminação, em busca da construção de uma sociedade
mais justa e igualitária, que contemple e respeite a diversidade e as diferenças. Nesse sentido, hoje,
mais do que nunca, percebemos um esforço em promover ações legais e sociais que visam diminuir
as desigualdades sociais, sobretudo por meio da garantia do acesso universal à educação.

Assegurar  o  direito  à  educação  a  todos  os  indivíduos,  independentemente  de  suas
características  próprias,  diferenças  ou  necessidades  educacionais  especiais  tornou-se  o  meio
encontrado para embasar o discurso da inclusão social, sendo a escola e a educação entendidas
como meio para a superação das desigualdades existentes em nossa realidade. Oportunizar a todos
os cidadãos brasileiros o acesso à formação científica de qualidade significa garantir a construção
de uma sociedade pautada na igualdade e na eliminação das barreiras que impedem o progresso e
o  desenvolvimento  de  todos.  Dessa  maneira,  observamos,  na  evolução  histórica  da  sociedade
brasileira, o empenho em elaborar uma legislação capaz de abraçar a pluralidade de seu povo e
promover a igualdade de oportunidades a essa massa diversificada.

Esse empenho, como dito, tem na universalização do acesso à educação, a fundamentação
de  seu  discurso.  Por  essa  razão  e  considerando-se  as  circunstâncias  históricas,  o  Brasil  vem
desenvolvendo uma política educacional voltada para a inclusão de uma parcela da sociedade que,
durante muito tempo, ficou à margem do processo educacional.

Segundo Mazzotta (2011), o processo de construção da Educação Especial no Brasil passou
por dois momentos importantes. O primeiro momento, situado entre 1854 e 1956, corresponde a um
período de  um século  permeado por  iniciativas  oficiais  pontuais  e  fragmentadas,  particulares  e
privadas. O segundo momento corresponde ao período que vai de 1957 até 1993, quando o governo
adotou iniciativas em âmbito nacional marcadas por campanhas específicas para o atendimento aos
portadores de deficiência auditiva, visual e mental.

As  medidas  adotadas  pelo  governo  brasileiro  em  relação  à  Educação  Especial  estão
relacionadas às conjunturas internacionais, que apontam, desde finais da década de 1950, para a
necessidade de um olhar mais atencioso para as pessoas com deficiência, até então segregadas em
instituições que buscavam educá-las longe do convívio social (ANJOS et al., 2009).

A partir desse momento, observamos um avanço em termos legais com relação à educação
das pessoas com deficiência. A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
em 1961, Lei 4.024, e, posteriormente, da Lei 5.692/71, que a substituiu, reafirmou o preceito de que
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os alunos com necessidades especiais tinham o direito a uma prática pedagógica adequada as suas
necessidades.  A  publicação  dessas  duas  leis  corresponde  ao  processo  de  Integração  e
Normalização educacional, nascidas no contexto da luta pelos direitos humanos a partir da década
de 1960 e buscavam a inserção das pessoas com deficiência no convívio social, por meio de uma
“preparação” para o estabelecimento de novas relações sociais.

Com  a  promulgação  da  Constituição  Federal  de  1988  e  do  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente, em 1990, a educação das pessoas com deficiência passou a ser de responsabilidade
do Estado, que, como determina o artigo 28 da Constituição Federal, em seu inciso III, deve garantir
a oferta de “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente
na rede regular de ensino”.

A Constituição Federal de 1988 trouxe a necessidade de uma reformulação da Lei 5.692/71,
adequando-a para nova realidade vivida pelo país, pautada na ideologia neoliberal e que pedia um
sistema educacional público moldado no ideário democrático. Assim, em 1996, foi aprovada a Lei
9.394, que é a lei que rege o sistema educacional brasileiro atualmente (CERQUEIRA et al., 2009).

O conceito de inclusão no Brasil ganhou o centro das discussões a partir da publicação da
Declaração de Salamanca, em 1994, segundo a qual

Cada  criança  tem  características,  interesses,  capacidades  e  necessidades  de
aprendizagem que lhe são próprias; os sistemas de educação devem ser planeados e
os programas educativos implementados tendo em vista a vasta diversidade destas
características e necessidades;  as crianças e jovens com necessidades educativas
especiais  devem  ter  acesso  às  escolas  regulares,  que  a  elas  se  devem adequar
através  duma  pedagogia  centrada  na  criança,  capaz  de  ir  ao  encontro  destas
necessidades; as escolas regulares, seguindo esta orientação inclusiva, constituem os
meios mais capazes para combater as atitudes discriminatórias, criando comunidades
abertas e solidárias, construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a educação para
todos; além disso, proporcionam uma educação adequada à maioria das crianças e
promovem  a  eficiência,  numa  ótima  relação  custo-qualidade,  de  todo  sistema
educativo (BRASIL, 1994, p. 2).

A  partir  da  publicação  da  Declaração  de  Salamanca,  promoveu-se  uma  mudança  no
entendimento da Educação Especial. O foco, que até então era a deficiência, passou a ser o aluno e
suas potencialidades dentro do sistema de ensino-aprendizagem. Dessa maneira, a inclusão, em
contraste  com  a  integração,  propõe  uma  modificação  nas  práticas  pedagógicas,  com  vistas  a
atender as necessidades dos alunos. Como ressalta Mantoan (2004), a inclusão prevê uma “quebra”
na  rigidez  do  sistema  educacional  brasileiro  e  impõe  uma  estrutura  dinâmica,  flexível  e  que
contemple as diferenças individuais.

Desde a década de 1990, o Brasil adotou um discurso voltado para a inclusão educacional
influenciado,  sobretudo,  pela  óptica  das  conjunturas  internacionais.  Talvez,  por  essa  razão,  o
processo de construção de uma escola inclusiva ainda não tenha se concretizado em nosso país,
pois,  embora  o  discurso  e  as  políticas  públicas  apontem  para  isso,  a  nossa  realidade  não
acompanha  esse  ideário,  na  medida  em  que  não  há  investimentos  no  sentido  de  garantir  o
cumprimento  da  legislação  de  maneira  apropriada,  uma  vez  que  faltam  recursos  estruturais  e
humanos para implantar uma educação condizente com o conceito de inclusão.

Além disso, para que o Brasil possa tornar-se um país alicerçado nos princípios da inclusão,
faz-se necessária uma mudança de mentalidade, o que está longe de ocorrer, sobretudo devido ao
sistema político-econômico que norteia nosso desenvolvimento.

4 A EDUCAÇÃO BÁSICA E OS DESAFIOS DA INCLUSÃO
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Neste item, versaremos nossa discussão para os desafios, perspectivas e posturas docentes
no trabalho com alunos em situação de inclusão na rede da Educação Básica Regular de nosso
país.  Temos  a  convicção  do  abismo  existente  entre  as  Leis  que  foram  promulgadas  para
proporcionar a inclusão dos alunos na Educação Básica e a realidade que visualizamos nas escolas
públicas  brasileiras.  Todavia,  precisamos  ter  ciência  dos  obstáculos  presentes  quando  nos
deparamos com a inclusão no Ensino Regular.  Diante disso, os docentes precisam desenvolver
métodos que minimizem as “diferenças” encontradas no espaço escolar. Tendo em vista que não
podemos reforçar a situação de exclusão que muitos alunos vivenciam:

Em  relação  à  educação  inclusiva,  já  vimos  que  muitas  são  as  perspectivas  e
inseguranças em relação aos alunos com necessidades educativas especiais, também
vimos que o professor neste processo é a pessoa a qual estará mais diretamente
envolvida com o processo, diante disso cabe estudarmos a construção dos laços no
ambiente escolar  e a relação entre professor/  aluno,  visando demonstrar  o quanto
estes  fatores  são  importantes  para  o  avanço  do  desenvolvimento  pedagógico,
emocional e da autonomia para que possam gerenciar todos os aspectos de sua vida
desde as habilidades básicas até a ampla defesa de seus direitos (LEONEL, 2014, p.
147).

Ao integrar a Educação Básica, o aluno de inclusão passa a ter contato não apenas com os
professores das diferentes disciplinas, mas com grupos sociais distintos de seu convívio familiar.
Essa  relação  é  imprescindível  no  desenvolvimento  de  suas  habilidades,  possibilitando  maior
qualidade de vida ao aluno de inclusão. Além disso, proporciona aos outros alunos uma vivência
enriquecedora, porque estabelece laços indispensáveis para a construção de valores e condutas
respeitosas  para  a  formação  cidadã  de  todos  os  envolvidos  nesse  processo.  Nesse  sentido,
compreendemos que todos os educandos, independentemente de sua condição física e intelectual,
saem ganhando com essa relação construída nos solos da Escola.

Segundo Leonel (2014), no ambiente escolar, a relação professor/aluno deve ser construída
no momento em que o docente levanta o perfil dos educandos. Ao fazer isso, o professor precisa
organizar um plano de trabalho docente que contemple atividades diferenciadas de acordo com as
necessidades físicas e intelectuais de cada aluno de inclusão.

Desse modo, ao reconhecer os alunos de inclusão, o professor da Educação Básica precisa
elaborar  suas  atividades  com  o  propósito  de  “desenvolver  o  máximo  suas  habilidades  e
competências, favorecer seu bem-estar emocional e seu equilíbrio pessoal o mais harmoniosamente
possível” (LEONEL, 2014, p. 150). Assim, enfatizamos a importância da relação construída entre
professor  e  aluno,  pois,  quanto  mais  significativo  for  para  a  criança e/ou adolescente,  maiores
possibilidades de aprendizagem.

O respeito, a persistência, o acreditar e o buscar alternativas para que a criança possa
aprender, são as estruturas para uma educação inclusiva de qualidade. O aluno traz
consigo aprendizagens  prévias  de outras vivências  cabendo ao professor  ter  essa
percepção,  pois  serão importantes  para  embasar  seu  trabalho  pedagógico,  pois  a
partir delas os conhecimentos poderão ser ampliados, transformados, substituídos ou
diferenciados (LEONEL, 2014, p. 150).

Compreendemos  o  papel  relevante  atribuído  ao  docente  no  processo  que  envolve  o
desenvolvimento das competências adquiridas por meio da aprendizagem realizada em sala de aula.
Contudo não podemos responsabilizar somente o professor,  pois o compromisso é de todos os
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envolvidos, inclusive da família que precisa oferecer meios para que a criança desenvolva suas
competências e participe de maneira harmoniosa dos espaços sociais que integra.

De acordo com os apontamentos realizados por Cortelazzo (2000),  os docentes precisam
buscar meios que possam enriquecer sua prática pedagógica em sala de aula, sobretudo quando
reconhecem a existência de alunos que necessitam ser  assistidos por  ferramentas pedagógicas
diferenciadas.  É  importante  destacarmos  que,  atualmente,  a  presença  de  crianças  e/ou
adolescentes  que  apresentam  algum  distúrbio,  transtorno  ou  mesmo  dificuldades  básicas  de
aprendizado  é  muito  comum  na  rede  de  ensino  da  Educação  Básica  brasileira.  Diante  dessa
realidade, o professor precisa desenvolver habilidades para compreender o que pode ser resolvido
com sua ação direta em sala de aula, as competências que precisam ser trabalhadas por uma
equipe multidisciplinar e, ainda, o que compete a um especialista.

Assim  a  partir  de  2010,  os  alunos  com  deficiência,  com  transtornos  globais  do
desenvolvimento  e  com  altas  habilidades/superdotação  serão  contabilizados
duplamente  no  âmbito  do  FUNDEB,  quando  matriculados  em  classes  comuns  do
ensino  regular  e  no  atendimento  educacional  especializado.  Essas  Diretrizes
Operacionais  baseiam-se,  então,  na  concepção  do  atendimento  educacional
especializado e não devem ser entendidas como substitutivo à escolarização realizada
em  classe  comum  das  diferentes  etapas  da  educação  regular,  mas  sim  como
mecanismo  que  viabilizará  a  melhora  da  qualidade  do  processo  educacional  dos
alunos  com  deficiência,  com  transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  com  altas
habilidades/superdotação  matriculados  nas  classes  comuns  do  ensino  regular,  ao
mesmo tempo em que orienta a organização da escola e as demandas dos sistemas
de  ensino  (Diretrizes  Curriculares  Operacionais  para  o  atendimento  educacional
especializado  na  Educação  Básica,  modalidade  Educação  Especial,  2013,  p.  300-
301).

O  Ministério  da  Educação  (MEC),  com  o  intuito  de  garantir  as  melhores  condições  de
aprendizado aos alunos com deficiência que integram a rede de Ensino Regular, criou, nas escolas
públicas (estaduais e municipais), espaços especializados para o atendimento desses alunos. Essas
salas específicas são conhecidas como “Salas de Recursos Multifuncionais” e “Salas de Apoios”. As
Salas de Apoio são oferecidas aos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental que possuem
dificuldade de aprendizado nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.  Já as Salas de
Recursos Multifuncionais oferecem atendimento aos educandos que apresentam um laudo médico
que caracteriza sua particularidade ou mesmo alunos que possuem dificuldades de aprendizagem e
precisam receber uma mediação para desenvolver as atividades. 

As Salas de Recursos Multifuncionais foi criada um ano após a implantação das Diretrizes
Operacionais para o atendimento  educacional  especializado na Educação Básica (2008).  Nesse
sentido, a tarefa do Atendimento Educacional Especializado (AEE) é proporcionar condições para o
desenvolvimento do aluno. O atendimento é realizado em contra turno e contempla os anos finais do
ensino fundamental. Em casos mais sérios, esse atendimento é realizado também durante o período
que o aluno está matriculado no ensino médio.

Segundo Rosália  Cristina  Senhorini  Medeiros,  pedagoga do Colégio  Estadual  Vinícius  de
Moraes, do município de Maringá-PR, a Sala de Recurso Multifuncional é um espaço específico para
desenvolver  as  competências  dos  alunos  com  algum  tipo  de  deficiência.  Os  educandos  são
assistidos por um professor graduado ou com especialização em Educação Especial no contra turno,
ou seja, a Sala de Recurso pode ser disponibilizada tanto no período matutino, para atender alunos
que  estudam no  período  da  tarde,  como também no  período  vespertino,  atendendo  os  alunos
matriculados de manhã. Para que a criança e/ou adolescente frequente esse espaço exclusivo, é
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necessário que se apresentem laudos médicos que comprovem a condição específica do educando.
Em alguns casos, os professores regentes em contato com o professor da Sala de Recurso podem
aplicar testes que auxiliam no diagnóstico das síndromes mais conhecidas. Os alunos são atendidos
duas vezes na semana e realizam provas e/ou trabalhos que não conseguem desenvolver em sala
de aula sem um atendimento diferenciado. Essas avaliações são preparadas pelos professores das
diferentes disciplinas e entregues ao professor de Educação Especial, para que ele faça a mediação
que o aluno necessite.

Os professores da Educação Básica Regular, ao identificarem os alunos de inclusão, devem
desenvolver  meios  para  auxiliá-los  nesse  processo  específico  de  ensino  e  aprendizagem.  Por
exemplo, como fazer um ditado de um determinado conteúdo se existe alunos na sala que não
conseguem acompanhar esse método? Como aplicar uma avaliação escrita para o educando que
possui dislexia? Como trabalhar com o livro didático com o aluno de baixa visão? Ou mesmo como
aplicar a mesma avaliação se na turma existem educandos com síndromes específicas que não
conseguem realizar as provas sozinhos ou que necessitam de um maior tempo para realizá-las?

O docente que não conhece sua turma ou até mesmo que despreza o processo de ensino e
aprendizagem de seus alunos, simplesmente desconsidera os questionamentos realizados acima.
Ao fazer isso,  o professor comete uma série de atrocidades: não desempenha seu papel  como
educador e cidadão ético, não proporciona mecanismos para que os alunos de inclusão superem
suas dificuldades, reforça condutas preconceituosas e, ainda, causa uma gama de transtornos de
ordem psicológica, levando o educando a não acreditar em seu potencial de superação. Isto é, ao
invés do professor proporcionar métodos para a inclusão desses alunos, ele acaba por deixá-los em
uma condição de exclusão.

O  professor  da  disciplina  de  História,  por  exemplo,  dispõe  de  uma  série  de  condições
metodológicas  diferenciadas.  Temos  a  oportunidade  de  trabalhar  com  diferentes  tipos  de
documentos  no  espaço  escolar:  músicas,  jornais,  livros,  filmes,  imagens  e  mesmo a  oralidade.
Nesse sentido, ao identificar uma situação específica de inclusão, o professor precisa organizar sua
aula para que todos os envolvidos tenham acesso ao processo de ensino e aprendizagem.

Por exemplo, quando o professor de História possui um aluno com baixa visão, ele precisa,
em primeiro lugar, encontrar um local adequado para o educando, ou seja, na primeira carteira da
fileira central. Além disso, preparar atividades impressas com um tamanho de fonte que o aluno
consiga realizar a leitura tranquilamente, uma vez que, muitas vezes, as lupas de auxílio não são
disponibilizadas aos colégios. Outra situação específica pode ser considerada aos educandos que
apresentam surdez, nessa condição, o aluno é amparado por um professor intérprete de Libras que
o  acompanha  em  sala  de  aula,  porém  o  docente  de  História  pode  facilitar  esse  processo
desenvolvendo métodos de aprendizagem diferenciados. O próprio jeito de articular a voz já é um
ato que favorece a compreensão, haja vista que, em algumas situações, os alunos com surdez
realizam a leitura  labial.  Nesse  caso,  as  encenações teatrais  podem contribuir  no  processo  de
ensino, assim como a construção de linhas do tempo com os principais acontecimentos históricos.

Somadas a essas condições, o professor de História também pode conviver com alunos com
algum grau de dislexia (dificuldade para a leitura e/ou escrita). Nesse caso, o docente pode se servir
de materiais imagéticos, como filmes, documentários e mesmo imagens que abordem os diferentes
temas históricos. O professor precisa ter cautela e evitar que o aluno leia em voz alta, para não
deixá-lo constrangido perante os outros colegas da classe. Proporcionar atividades extras com o
auxílio do professor da Sala de Recursos e considerar a oralidade do aluno como recurso avaliativo.
Além disso, o aluno que possui dislexia também precisa de um tempo maior para desenvolver as
atividades. Essas são umas das várias condições especiais que os docentes de História podem
vivenciar no ambiente escolar.
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Desse modo, o professor de História da Educação Básica e o professor da Sala de Recursos
Multifuncional, precisam discutir mecanismos e desenvolver um trabalho em conjunto que assegure
as competências do aluno de inclusão. Nada impede que o professor de História aplique avaliações
ao longo de suas aulas, no entanto ele precisa organizar métodos avaliativos que não prejudiquem
esses alunos.  É importante enfatizar  que muitos professores preferem direcionar  boa parte  das
atividades avaliativas para o professor da Sala de Recursos, por sentirem certa insegurança ou
mesmo por não saberem lidar com essas situações específicas. Porém é de suma relevância que o
professor  busque  desenvolver  um trabalho  diferenciado  em sala  de  aula  para  que  o  aluno  de
inclusão não se sinta inferiorizado.

5 CONCLUSÃO

Em vista  do que foi  considerado compreendemos que o termo “inclusão”  tem sido  muito
utilizado  nos  dias  de  hoje.  Aparentemente,  a  sociedade  brasileira,  ou  pelo  menos  uma  parte
significativa  dela,  tem  mostrado  interesse  em  eliminar  as  barreiras  sociais  e  estruturais  que
dificultam e, por vezes, impedem que todo cidadão tenha acesso às oportunidades de crescimento e
desenvolvimento. Nesse sentido, é possível observar um aumento nos esforços tanto das entidades
sociais  quanto  do  governo  para  melhorar  a  qualidade  dos  serviços  ofertados  às  pessoas  com
deficiência, no intuito de possibilitar a sua formação plena, por meio do acesso às informações e
conhecimento científico. 

Diante disso, o debate sobre o modelo educacional a ser adotado como forma de se fazer
cumprir  o  que diz  a  Constituição Federal  de  1988 e a Lei  de  Diretrizes  e Bases da Educação
Nacional, lei nº 9.394/96 com relação ao direito de todos à educação e à garantia de atendimento
educacional especializado às pessoas com deficiência tornou-se um assunto recorrente e longe de
se chegar a uma conclusão. 

Assim, reconhecemos as dificuldades existentes da inclusão na Educação Básica Regular
brasileira e compreendemos que o caminho a ser trilhado é longo e cheio de obstáculos. Porém o
ambiente escolar precisa desenvolver métodos e alternativas para assistir esses alunos da melhor
forma possível. Para que isso aconteça, é imprescindível a participação de todos os envolvidos, não
apenas os docentes, a fim de que o aluno de inclusão desenvolva ao máximo suas competências
intelectuais  e  assuma  seu  espaço  como  todo  cidadão,  tendo  oportunidades  reais  em  nossa
sociedade.
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