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RESUMO: 
 
Palavras-chave: Inclusão educacional, Educadores, Pessoas com deficiência. 
 
A escola deve estar preparada para atender as necessidades dos alunos, proporcionando um 
ambiente de ensino-aprendizagem acolhedor e respeitando as diferenças de cada sujeito. 
Desta forma, o Agente de Apoio em Educação Especial torna-se uma peça chave no 
contexto inclusivo. Este estudo teve como objetivo conhecer as percepções dos Agentes de 
Apoio em Educação Especial sobre inclusão escolar dos alunos com deficiência física, no 
ensino regular em escolas públicas num município da região do Vale do Itajaí/SC. Trata-se 
de uma pesquisa de abordagem descritiva e qualitativa. Os participantes constituíram-se por 
12 agentes de apoio, que atuam junto aos educandos que possuem deficiência física. Os 
dados, coletados por meio de entrevista semiestruturada e foram interpretados de acordo 
com a Análise Temática. Quanto ao perfil das participantes todas eram mulheres com idade 
entre 29 e 51 anos, com formação em Magistério e/ou Pedagogia, bem como em 
Administração e História, com tempo de atuação na área entre 02 e 12 anos. Em relação às 
percepções do processo de inclusão escolar pelas participantes, emergiram 03 categorias e 
suas respectivas subcategorias. Na categoria Dificuldades para a educação inclusiva, 
surgiram as subcategorias: Formação de recursos humanos; Recursos materiais e 
tecnológicos; e Infraestrutura e Acessibilidade. Já na categoria Dificuldades de trabalho em 
equipe, surgiram as subcategorias: Trabalho em equipe; e Inclusão apenas na teoria. E sobre 
a categoria Inclusão escolar: uma realidade possível, surgiram as subcategorias: Diálogo e 
Relação de confiança; e Sentimento materno. Sobre a primeira categoria, as participantes 
acreditam ser imprescindível, ampliar a disponibilidade de formações continuadas, para que 
haja maior aprimoramento profisisonal. Da mesma forma, estas acreditam ser prioridade 
corrigir falhas referente a disponibilidade de recursos, como, materiais, acesso a tecnologia 
assistiva e a internet, e melhoramentos na infraestrutura e na acessibilidade, pois, na 
ausência destes, o aprendizado será limitado e se estará potencializado o distanciamento 
entre os educantes. Na segunda categoria, as participantes sentem falta do trabalho coletivo, 
parceiro e maior interação na sala de aula, propiciando para a existência de um ambiente 
com pouca sintonia entre as agentes de apoio e o professor. Quanto ao que é preconizado 
por lei, percebem que, embora as políticas públicas inclusivas sejam uma realidade, não 
estão implementadas de forma concreta no âmbito escolar em que estão inseridas. Na 
terceira categoria, é retrata a crença das participantes no trabalho que desenvolvem, no 
processo inclusivo por intermédio da escola, pois, acreditam que ali se fortalecem relações 
de confiança entre quem educa e o aluno com deficiência física. O estudo permitiu levantar 
importantes informações sobre a temática no município estudado, podendo servir de 
subsídio para melhorias na política da educação inclusiva no referido município. A escola 
possui responsabilidade social, sendo o espaço no qual o aluno com deficiência e sua 
família depositam a confiança na conquista da sua autonomia. Para que a educação 
inclusiva esteja acessível para todos, é importante que o sistema educacional reconheça com 
eficácia e eficiência pedagógica a cada aluno nele inserido. 
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ABSTRACT: 
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The school must be prepared to meet the needs of the students, providing a welcoming 
teaching-learning environment and respecting the differences of each subject. Thus, the 
Special Education Support Agent becomes a key player in the inclusive context. This study 
investigates the perceptions of Special Education Support Agents on the school inclusion of 
students with physical disabilities in regular education in public schools in a municipality in 
the Vale do Itajaí region of Santa Catarina, Brazil. This is a descriptive and qualitative 
research. The participants were made up of 12 support agents who work with students with 
physical disabilities. The data were collected through a semi-structured interview and 
interpreted using Thematic Analysis. In terms of profile, the participants were all women 
between the ages of 29 and 51, with training in Teaching and/or Pedagogy, as well as in 
Administration and History, and had spent between 2 and 12 years working in the field. In 
relation to the participants’ perceptions of the process of school inclusion, three categories 
emerged, with their respective subcategories. In the category Difficulties for Inclusive 
Education, the subcategories that emerged were: Training of human resources; Material and 
technological resources; and Infrastructure and Accessibility. In the category Difficulties of 
working as part of team, the subcategories were: Working as part of a team; and Inclusion 
only in theory. And in the category School inclusion: a possible reality, the following 
subcategories appeared: Dialogue and Relationships of trust; and Maternal feeling. 
Regarding the first category, the participants believed that it is essential to increase the 
availability of continuous training, in order to improve professional development. They also 
believed that it is a priority to correct failures relating to the availability of resources, such 
as materials, access to assistive technology and the internet, and improvements in 
infrastructure and accessibility, because the absence of these will result in limited learning 
and a greater distance between educators. In the second category, the participants felt the 
lack of collective work, partnership, and greater interaction in the classroom, resulting in an 
environment with little harmony between the support agents and the teacher. In relation to 
what is advocated by law, they perceived that although inclusive public policies are a 
reality, they are not concretely implemented in the school context in which they work. In 
the third category, the participants expressed a belief in the work they do, in the inclusive 
process through the school, because they believe that this work strengthens relationships of 
trust between the educator and the student with physical disability. The study raises 
important information on the subject in the municipality studied, and could serve as support 
for improvements in the policy of inclusive education in the municipality in question. The 
school has social responsibility, as the space where disabled students and their families 
place their trust in gaining independence. In order for inclusive education to be accessible to 
all, it is important that the education system effectively and efficiently recognize each 
student in it. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

A inclusão escolar é um tema relevante a ser discutido nas áreas da saúde e da 

educação, devendo ser incorporada aos mais variados segmentos sociais com ênfase no 

espaço escolar. Segundo Mantoan (2004), este ambiente é considerado um importante 

equipamento social onde pessoas estão reunidas, desenvolvendo novos saberes através 

do processo ensino-aprendizagem, tornando-se propício para se exercitar a 

aplicabilidade das políticas da inclusão escolar. 

A escola possui uma notória responsabilidade social, no que se refere a acolher, 

inserir e reinserir todas as pessoas que utilizam este ambiente, independente da cor, 

classe social, gênero, altura, idade, religião, condições psicológicas ou deficiências. O 

termo inclusão educacional está comumente associado às pessoas que possuem alguma 

deficiência física ou mental (BRASIL, 2013). 

Neste sentido, podemos assim perceber que ao se tratar sobre o termo inclusão, 

seja esta, social ou escolar, este reporta-se a possibilidade e direito das pessoas que 

possuem alguma deficiência de atuarem, agirem ou realizarem todas as atividades que 

uma pessoa considerada ou dita como normal o faz. 

Para Wilde (2014), a temática educação inclusiva e inclusão educacional 

especial possui significados expressivos, devendo-se atentar a todas as diversidades e 

necessidades existentes dos alunos na escola comum. Enfatiza ainda, que o ambiente 

escolar deve contemplar as inúmeras expectativas dos educandos, por serem figura 

principal deste contexto. A escola pode propiciar um ambiente seguro e acolhedor, 

valorizando as diferenças como positivas e não limitantes/distanciadoras, pois é na 

escola que se compartilham vivências através das experiências de cada um, troca de 

emoções e sentimentos, onde se formam e se fortalecem as amizades, formando novas 

“famílias” e novos grupos sociais fora de casa. 

 Neste sentido, Nogueira (2008) destaca que, em períodos anteriores, os sujeitos 

desprovidos de alguma capacidade, eram por algum motivo deixados de lado, sendo 

excluídos, privando-os de participarem de decisões que permeavam suas vidas e 

limitando o seu acesso ao conhecimento através da escola, impedindo o seu 

desenvolvimento intelectual e novas possibilidades de crescimento pessoal. 
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 A atenção voltada ao atendimento às pessoas com deficiência vem percorrendo 

vários caminhos e iniciativas para que essa clientela seja melhor assistida. Neste 

sentido, iniciou-se no Brasil em meados de 1854 a criação do Instituto dos Meninos 

Cegos, modificando sua razão social para Instituto Benjamin Constant (IBC), sendo um 

importante centro de referência nacional na área da deficiência visual. Em 1857 foi 

fundado o Instituto dos Surdos-Mudos, atualmente Instituto Nacional da Educação dos 

Surdos – INES, ambos localizados no Rio de Janeiro. Mais adiante, no início do século 

XX, é fundado o Instituto Pestalozzi, o qual presta atendimento pedagógico 

especializado à crianças, adolescentes e jovens com deficiência mental leve a moderada. 

Essa proposta de atendimento educacional nasceu dos moldes do pensamento da 

pedagogia social do educador suíço João Henrique Pestalozzi (BRASIL, 2008). 

 Segundo Brasil (2008), nas décadas de 50 e 60 é fundada a primeira 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, sendo uma Organização da Sociedade 

Civil, sem fins lucrativos, que promove o diagnóstico, a prevenção e a inclusão da 

pessoa com Deficiência Intelectual, produzindo e difundindo conhecimento. 

 No Brasil o Ministério da Educação vem aprimorando o entendimento sobre 

Atendimento Educacional Especial (AEE), o qual tem avançado gradativamente com a 

criação de leis e normativas para melhor elucidar os caminhos a serem percorridos, 

tendo seu início em 1961 – Lei N° 4.024 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), fundamentando o atendimento educacional às pessoas com 

deficiência, chamadas no texto de “excepcionais” (BRASIL, 1961). Em 1971 a Lei N° 

5.692 foi criada a segunda Lei de Diretrizes e Bases Educacionais, afirmando que os 

alunos com “deficiências físicas ou mentais, que se encontrem em atraso considerável 

quanto à idade regular de matrícula e os superdotados deverão receber tratamento 

especial” (BRASIL, 1971). Em 1988, a Constituíção Federal, em seu artigo 208, trata da 

Educação Básica obrigatória e gratuita, afirmando que é dever do Estado garantir 

“atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente, na rede regular de ensino” (BRASIL, 1988). Em 1990, a Lei Nº 

8.069 conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), garante o 

atendimento educacional especializado (AEE) às crianças com deficiência, 

preferencialmente, na rede regular de ensino (BRASIL, 1990). Em 1994, a Política 

Nacional de Educação Especial, em termos de inclusão escolar, propõe a chamada 

“integração instrucional” (BRASIL, 1994). Em 1996, a Lei Nº 9.394 de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB) através do capítulo V artigo 58, tem um capítulo específico 



 
 

13 

voltado à Educação Especial para o ensino regular, a qual descreve que essa modalidade 

de educação escolar, deverá ser oferecida, preferencialmente na rede regular de ensino, 

para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, para que estes obtenham pleno desenvolvimento 

educacional, para que possam colocar em prática o exercício da cidadania e obtenham 

qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996). 

 Em 1999, o Decreto Nº 3.298 regulamenta a Lei nº 7.853/89, dispõe sobre a 

Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, no “contexto 

socioeconômico e cultural” do país (BRASIL, 1999). Em 2001, a Lei Nº 10.172, o 

Plano Nacional de Educação (PNE), reconhece a Educação Especial, como “uma 

modalidade de educação escolar” (BRASIL, 2001). Em 2002, a Lei N° 10.436/02 

reconhece como meio legal de comunicação e expressão à Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) (BRASIL, 2002). Em 2007, o Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), no âmbito da Educação Inclusiva, trabalha a questão da infraestrutura das 

escolas, abordando a acessibilidade das edificações escolares, da formação docente e 

das salas de recursos multifuncionais (BRASIL, 2007). Em 2008, a Política Nacional de 

Educação Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva, traça o histórico do processo 

de inclusão escolar no Brasil para embasar “políticas públicas promotoras de uma 

Educação de qualidade para todos os alunos” (BRASIL, 2008). Em 2012, a Lei nº 

12.764 institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno 

do Espectro Autista (BRASIL, 2012). Em 2014, o Plano Nacional de Educação (PNE) 

trata da “Universalização” do acesso à educação básica e ao atendimento educacional 

especializado, na rede regular de ensino, com garantia de sistema educacional inclusivo, 

com salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados para a 

população de 4 à 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação (BRASIL, 2014). 

 Não obstante, destacam-se outros importantes movimentos relacionados à 

temática educação inclusiva ao alunado especial, como a elaboração da Declaração 

Mundial de Educação para Todos, a qual ocorreu junto à Organização das Nações 

Unidas, em 1990, sendo discutidos temas como a Educação, a Ciência e a Cultura, mais 

precisamente sobre “as necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de 

deficiências, as quais requerem atenção especial (UNESCO, 1990) e, em 1994, através 

da Declaração de Salamanca na Espanha, na Conferência Mundial de Educação 
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Especial, que tratou de princípios, políticas e práticas a serem adotadas frente 

necessidades educativas especiais (BRASIL, 2006). 

 O que se pode observar é que, com o passar dos tempos, foram criadas e 

desenvolvidas inúmeras políticas públicas, visando a inserção das pessoas com 

deficiência, conforme propõe a Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015), também 

chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, a qual fortalece e afirma a autonomia 

desses cidadãos de exercerem atos da vida civil em condições de igualdade com as 

demais pessoas (BRASIL, 2015). 

 Conforme Mantoan (2004), para que a inclusão escolar torne-se ainda mais 

fortalecida, é preciso inovar, instituir esforços de modernização, reestruturar as 

condições existentes no espaço escolar que cercam os educandos, com criação de 

normas, leis e caminhos pedagógicos fundamentados. 

Entretanto, segundo a OMS (2011), sabe-se que pessoas com deficiência 

encontram dificuldades na sua trajetória de vida, deparando-se com barreiras de ordem 

arquitetônica, ambiental e social. Fiorini e Manzini (2014) complementam, dizendo que 

essas dificuldades não estão relacionadas apenas a aprendizagem dos alunos, mas 

também, em como o ambiente escolar está ou deve estar preparado para enfrentar o 

desafio da inclusão. 

Conforme relatam Veltrone e Mendes (2011), além de Guerreiro et al. (2014), as 

dificuldades relacionadas ao acesso das pessoas com deficiência podem estar associadas 

ao desenvolvimento intelectual, estrutural ou mesmo de mobilidade, o que pode ser uma 

limitação mas não um impedimento para que estes evoluam, fato que a escola vem 

demonstrando com o acolhimento dessa clientela através da utilização de métodos 

inclusivos. 

Neste sentido, o Ministério da Educação, através das Diretrizes curriculares 

nacionais para a educação infantil, juntamente com a Secretaria de Educação Básica, 

criaram a categoria profissional denominada de Profissionais de Apoio (PA) ou Agentes 

de Apoio em Educação Especial (AAEE), para que fossem inseridos na sala de aula, 

com atribuições específicas como: mediação no contexto inclusivo, facilitando e 

influenciando a interação do aluno com deficiência junto aos demais integrantes da 

classe e da escola; socialização; auxílio na comunicação como tradutor de libras; 

atenção quanto aos cuidados pessoais, como higiene, alimentação, locomoção aos 

educandos que não possuam auto-independência; promoção de segurança e auxílio no 

processo ensino-aprendizagem (BRASIL, 2010). 
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A realização desta pesquisa justifica-se pela necessidade de conhecer as 

percepções dos AAEE sobre inclusão escolar no ensino regular em escolas públicas 

num município da região do Vale do Itajaí/SC. Essa necessidade foi observada pelo 

pesquisador por compreender que tais atores possuem importante papel no contexto 

inclusivo e por sua convivência estreita com essa clientela, haja vista, que através deste 

contato ocorre troca de experiências, conhecimento, construção de saberes, constituíndo 

uma perspectiva produtiva, no sentido de gerar novas contribuíções para o processo 

inclusivo no ensino público regular. 

Torna-se importante salientar que questões relacionadas ao tema escolhido para 

a elaboração deste trabalho tem atraído e despertado meu interesse desde o período em 

que cursava graduação em enfermagem, pois, durante a minha formação acadêmica, 

pelo que recordo, pouco foram as discuções acerca de temas como deficiência, 

deficiência física, inclusão social e inclusão escolar, gerando-me desde aquele período, 

inquietações e estímulo para pesquisar sobre a referida temática, o que me faltava era 

oportunidade, direcionamento e maior estímulo para buscar algumas respostas para 

suprirem minhas necessidades, o que foi conciliado através desta pesquisa. 

Sendo assim, tudo começou no segundo semestre de 2016, onde estávamos 

estudando a disciplina de Metodologia em Pesquisa e realizávamos exercícios 

simulatórios relacionado a pesquisa, de como criá-los e desenvolvê-los, pois, no 

semestre seguinte, teríamos que desenvolver nosso próprio projeto. Neste mesmo 

período, a coordenação do programa do Mestrado em Saúde e Gestão do Trabalho, foi 

até a sala de aula para divulgar sobre a abertura de inscrições referente ao processo 

seletivo para bolsa de estudo pelo Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina 

(UNIEDU), direcionada a mestrandos e doutorandos de todas as áreas. Naquele 

momento, a coordenação explanou algumas regras e nos forneceu orientações do passo 

a passo que devíamos percorrer para a realização da inscrição. 

 Frente ao exposto, tive a oportunidade de conhecer um projeto já aprovado pela 

Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação de Santa Catarina (FAPESC) no Programa 

Universal-Chamada Pública N 01/2014, cujo objetivo geral foi analisar os aspectos da 

visão ampliada de saúde e da multideterminação do processo saúde doença das pessoas 

com deficiência física, indo assim, ao encontro do meu interesse, enquanto mestrando, 

pela necessidade de desenvolver dissertação como pré-requisito do programa para 

conclusão do curso para a obtenção do expressivo título “Mestre”. 
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Procurei a coordenação do programa de mestrado, manifestei interesse a essa 

oportunidade e expus o que pensava em trabalhar. A coordenação me direcionou a um 

dos professores do programa que trabalha nas áreas de educação em saúde, inclusão 

escolar e deficiência física. A partir daquele momento, deu-se início aos primeiros 

passos para a busca de respostas para compreender mesmo que parcialmente, sobre os 

desafios e possibilidades que circundam a pessoa que possui deficiência e os 

profissionais que os acompanham diariamente, no caso de pesquisa, os AAEE. 

Portanto, o presente estudo tem por objetivo conhecer as percepções dos agentes 

de apoio em educação especial sobre o processo de inclusão escolar dos alunos com 

deficiência física no ensino regular em escolas públicas num município da região do 

Vale do Itajaí/SC. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

 

 

 1.1.1 Objetivo Geral 

 

 

 

- Conhecer as percepções dos agentes de apoio em educação especial sobre 

inclusão escolar dos alunos com deficiência física, no ensino regular em escolas 

públicas num município da região do Vale do Itajaí/SC. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

2.1 Revisão bibliográfica	  

 

 

 

Segundo Corrêa (2008), a conquista e ampliação de direitos de pessoas que, 

historicamente são excluídas de acessos a serviços sociais, é resultado dos conflitos, 

interesses, interações e sonhos individuais e coletivos. 

Ao abordar o tema inclusão de pessoas com deficiência em todos os ambientes 

sociais, torna-se necessário melhor esclarecer sobre questões relacionadas à cidadania, 

considerando garantia de acesso aos recursos básicos que possibilite viver com 

dignidade e sem qualquer forma de discriminação. De acordo com Agra: 
 

[...] cidadania é a condição de acesso aos direitos sociais (educação, saúde, 
segurança, previdência) e econômicos (salário justo, emprego) que permitam 
que o cidadão possa desenvolver todas as suas potencialidades, incluindo  
participar de forma ativa, organizada e consciente da construção da vida 
coletiva no Estado democrático (AGRA, 2010, p.151). 

 

Nesta ótica, a luta pelos direitos humanos fundamentou, portanto, a construção 

da cidadania. A Carta da ONU elaborada em 1948, traz a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, a qual representa um marco na história, por seu caráter universal e 

vinculante. Assim sendo, os direitos nascem junto com a cidadania (FERREIRA 

FILHO, 2010). 

O conceito de cidadania é permutável, diante das transformações sociais, de 

acordo com o contexto histórico vivenciado e as mudanças de paradigmas ideológicos 

(PEDROSA, 2010). Neste sentido, segundo Schmitz (2012), a cidadania apresenta forte 

ligação com o progresso dos direitos humanos, podendo estar representados pela oferta 

de educação e saúde de qualidade, acesso à informação, poder de participação social e 

igualdade de oportunidades. 

Acesso, participação e inclusão na sociedade, igualdade de oportunidades, 

acessibilidade e não discriminação são temas intrínsecos aos direitos humanos e 

mostram características do respeito e da valorização à diversidade humana. Pessoas com 
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deficiência apresentam particularidades, incongruências, fraquezas e fortalezas, como 

qualquer outro cidadão (BRASIL, 2007b). 

Neste ponto faz-se necessário abordar a definição de alguns conceitos, inerentes 

à temática estudada, para que o leitor familiarizado com alguns termos contidos no 

cerne do estudo. 

 

 

 

2.1.1 Um pouco da História 

 

 

 

A partir do século XX no Brasil, conforme descreve Figueiredo (2009), as 

pessoas com deficiência passaram a ter direitos e deveres de participação na sociedade, 

mas ainda com foco assistencial e apenas caritativo. Segundo o mesmo autor, em 1961 

tem início o processo de educação especial pela Lei de Diretrizes e Bases. 

  No transcorrer da história da humanidade, o entendimento sobre deficiência 

divergiu, passando da determinação ontológica para a orgânica e desta para a 

educacional, visando propiciar oportunidade a todos os sujeitos com deficiência de 

estarem inseridos num dos mais importantes equipamentos sociais que qualquer pessoa 

possa e deva estar, a escola (NOGUEIRA, 2008). 

A partir de 13 de Dezembro de 2006, em Assembleia Geral da Organização das 

Nações Unidas (ONU), ocorreu o desenvolvimento dos primeiros projetos voltado aos 

Direitos das Pessoas com Deficiência, sendo estes direcionadas a sujeitos com 

insuficiências orgânicas, transtornos mentais, altas habilidades ou habilidades 

desenvolvidas e experiências de vida marcantes (ONU, 2006). 

Os resultados do Censo Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), apontou uma população total para o Brasil de 

190.732.694 pessoas. Revelou também que 45,6 milhões destas pessoas possuem algum 

tipo de deficiência, o que corresponde a 23,91% da população brasileira, sendo que 

6,7% apresentam alguma deficiência considerada “severa” (BRASIL, 2010). 

A história atesta que os direitos são desiguais para grupos sociais e pessoas 

distintas. Ferreira Filho (2010), afirma que mulheres, negros, indígenas, pessoas magras, 

altas e pessoas que possuam alguma deficiência, entre outros, lutam para conquistar 
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direitos igualitários na sociedade, por terem sido excluídos de alguma forma. 

As pessoas que possuem alguma deficiência sempre foram vistas como sendo 

alguém fora dos padrões de normalidade, frente a uma sociedade que ditou critérios e 

regras para o que é normal. Muitos termos e dizeres foram usados para se reportar e 

identificar uma pessoa com deficiência, buscando encontrar um sentido mais lógico para 

a superação de preconceitos (MIRANDA; GALVÃO FILHO, 2012). 

Para Silva et al. (2016), o estado abandona sua posição de abstinência nas 

questões sociais e passa a interferir, positivamente, promovendo políticas públicas para 

impulsionar o processo de inclusão para que se exerça a ideologia de uma sociedade 

mais justa e igualitária, sem equiparações. Neste mesmo caminho, a Organização das 

Nações Unidas, reitera que inserir pessoas com deficiência na sociedade significa 

possibilitar acesso aos bens culturais e artísticos, aos serviços públicos, aos produtos 

decorrentes de avanço político, econômico, social e tecnológico da sociedade 

contemporânea,  além de respeitar as necessidades próprias da condição dos indivíduos 

com deficiência (BRASIL, 2006). 

Sendo assim, no ano de 2008, à Constituição dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência no Brasil, aborda questões acerca da garantia dos direitos econômicos, 

culturais, civis, sociais e políticos das pessoas com deficiência, enfatizando que pessoas 

com deficiência, são acima de tudo pessoas, como quaisquer outras, mas que possuem 

como característica de gênero, a deficiência existente, mas que possuem direito de 

exercerem seu papel de cidadã ou cidadão como qualquer outra pessoa (BRASIL, 

2008). A referida constituíção, visa defender e garantir condições de vida com total 

dignidade as pessoas que possuem quaisquer que seja as limitações existentes.	  

O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONADE), em 

seu Regimento Interno, começa a substituir o termo "portador" por “Pessoa com 

Deficiência”, a partir da  Portaria nº 2.344, promovida pela Resolução nº 1, de 15 de 

outubro de 2010 (BRASIL, 2010).	  

O Decreto nº 7.612/2011 institui o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência - Plano Viver sem Limite em 2011, estruturando-se em quatro eixos de 

atuação: inclusão social, atenção à saúde, acesso à educação e acessibilidade. Esse plano 

tem a finalidade de: 	  

	  
Promover, por meio da integração e articulação de políticas, programas e 
ações, o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência, 
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nos termos da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e seu Protocolo Facultativo (BRASIL, 2011, p.12).	  

	  

A Portaria nº 793/2012 institui a Rede de Cuidados à Pessoa com deficiência no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo como objetivos:	  

	  
Ampliar o acesso e qualificar o atendimento às pessoas com deficiência no 
SUS; Promover a vinculação das pessoas com deficiência auditiva, física, 
intelectual, ostomia e com múltiplas deficiência e suas famílias aos pontos de 
atenção; Garantir a articulação e a integração dos pontos de atenção das redes 
de saúde no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento e 
classificação de risco. A garantia de ações de promoção, identificação 
precoce de deficiências, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação. A 
qualificação por meio dos Centros Especializados em Reabilitação (CER), de 
oficinas ortopédicas, qualificação da atenção odontológicas, bem como, a 
ampliação da oferta de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção 
(BRASIL, 2012, p.94).	  

 

Já a Legislação Brasileira Sobre Pessoas com Deficiência (BRASIL, 2013) 

dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 

(PPD), permitindo melhor identificar, através de um breve conceito sobre deficiência e 

sua abrangência, e grau de acometimento: 

 
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; e 
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, 2013, p.02). 

 

Segundo Silva (2015), existem mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo 

que convivem com alguma forma de deficiência, dentre os quais, cerca de 200 milhões 

experimentam alguma dificuldade funcional considerável. O mesmo autor, ainda 

descreve que, nos próximos anos, a deficiência torna-se uma preocupação ainda maior 

devido ao aumento da sua incidência. 

Outro fator que devemos levar em consideração frente as possibilidades das 

pessoas adquirem alguma deficiência, estas podem estar associadas a fatores como a 

industrialização pela exposição aos acidentes de trânsito, bem como, a fatores relevantes 

relacionados ao envelhecimento da população, ao aumento global de doenças crônicas, 
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como diabetes, doenças cardiovasculares, distúrbios mentais, câncer, dentre outros. 

Segundo Niehues e Niehues (2014), ao se pensar sobre o aluno que possui 

alguma deficiência do ponto de vista físico, deve-se considerar que esta pode estar 

associada a complicações que levam a limitações de mobilidade, incluindo coordenação 

motora prejudicada. Tais limitações também podem estar associadas a outros 

acometimentos como a fala e a audição. As causas podem ser de cunho variado, desde 

lesões neurológicas e neuromusculares até má-formação congênita, ou condições 

adquiridas, como a hidrocefalia, que é o acúmulo excessivo de líquido cefalorraquidiano 

na caixa craniana, e paralisia cerebral. 

Dessa forma, podemos interpretar que pessoas que possuam alguma deficiência 

são aquelas que sofreram perda ou possuam alguma anormalidade, seja esta de ordem 

uma estrutural (posição) ou função psicológica (raciocínio), fisiológica (perda de 

controle de esfíncter), anatômica (ausência de um membro), déficit de aprendizagem ou 

possua habilidades avançadas, sendo que tais fatores, venham provocar alguma 

incapacidade para o desempenho de atividades dentro do padrão ou considerado normal 

para o homem, podendo estas ser permanente ou temporária. 

Nessa ótica, segundo Melo e Pereira (2013), o aluno com deficiência física, pode 

ser considerado como sendo todo aquele que apresente alguma limitação relacionada a 

mobilidade prejudicada, perda do equilíbrio, postura ou dificuldade no uso das mãos, 

limitação no vigor, na vitalidade e agilidade. Tais características de limitações já 

sinalizam que este aluno necessitará ser atendido e acompanhando por um grupo 

multiprofissional e da comunidade escolar que compreenda as suas limitações, as suas 

reais necessidades fisiológicas e educacionais. 

Podemos assim compreender, que este atendimento deverá ser ofertado ou 

prestado por profissionais qualificados, envolvidos e conscientes. 

 Pesquisa realizada por Law et al. (2007), sobre percepções dos pais de crianças 

com deficiência física em relação as barreiras ambientais para a participação recreativa, 

comunitária e escolar, concluiu que a participação é mais restrita quando comparada à 

de crianças sem deficiência, mas que depositam confiança de que através da escola, seus 

filhos possam ter maiores possibilidades de se desenvolverem. 

A Organização das Nações Unidas (ONU), através dos movimentos sociais, 

destaca a importância da realização de ações para que o processo de inclusão seja 

melhor fortalecido e compreendido pela sociedade. Neste sentido, estabeleceu que a 

partir de 3 de dezembro de 1998, essa data seria lembrada como sendo o dia 
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internacional das pessoas com deficiência, com o objetivo de instigar provocações e 

trazer à tona maior reflexão sobre as questões relacionadas à deficiência, buscando a 

inclusão destes na sociedade (BRASIL, 2013). 

Ao refletir sobre temas como deficiência, inclusão e desigualdade social, Vieira 

e Vidal (2015), descrevem que por muito tempo a sociedade procurou fechar os olhos à 

nossa diversidade cultural e ao direito para todos, pois, antes da existência de políticas 

públicas inclusivas, os sujeitos que apresentavam alguma limitação, simplesmente não 

existiam do ponto de vista social, ou seja, os considerados diferentes eram excluídos. 

Neste sentido, conforme Niehues e Niehues (2014), as pessoas que possuem 

alguma deficiência relacionadas à limitações físicas, por muito tempo foram mantidos à 

margem ou deixados de lado por uma sociedade que os excluía. Entretanto, nos últimos 

anos, percebe-se que esta realidade vem se modificando e se intensificando discussões 

sobre como incluir essa clientela na comunidade a qual pertencem. 

Para Franco (2016), outro ponto relevante a ser destacado, está relacionado à 

compreensão dos pais e a aceitação de terem um filho com deficiência. Pois, o 

nascimento de uma criança com deficiência ou a existência de uma deficiência em 

decorrência de alguma doença que pode levar a uma sequela, é um acontecimento que, 

embora sempre temido, nunca é esperado. 

Neste contexto, podemos interpretar, que uma família quando não preparada 

para receber um novo membro da família e se este possuir alguma deficiência, poderá 

ser desencadeado nos pais/responsáveis impactos emocionais negativos e significativos 

pela falta de experiência em ter que lidar com algo fora da sua rotina habitual, algo que 

é novo. Esta família também deverá ser assistida na sua totalidade. 

Baseado nesta perspectiva sobre pessoas com deficiência, o acesso à saúde, 

segurança, transporte, acessibilidade e possibilitar que estas estejam inseridas na escola, 

são direitos e devem estar garantidos perante a sociedade. Sendo assim, torna-se um 

tema de suma importância e relevância que deve ser pensado, repensado e discutido 

constantemente, para que sejam alinhadas formas e caminhos sem percalços para que 

estes alunos consigam acompanhar a chegada e o avançar das novas tecnologias e 

informações, visando alcançarem seus direitos enquanto cidadãos. 

 

 

 

2.1.2 Sobre a Inclusão escolar 
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Em 1994, em Salamanca, na Espanha, ocorreu oficialmente o primeiro 

movimento com o intuito de discutir, acordar e estabelecer objetivos direcionados à 

Educação Inclusiva para todos. Concentraram-se 300 participantes, representando 92 

governos e 25 organizações internacionais, sendo que todos os envolvidos possuíam 

como proposta, traçar metas e implementar mudanças fundamentais no que se refere à 

políticas públicas inclusivas, visando o desenvolvimento de uma abordagem dinâmica à 

educação inclusiva, possibilitando atender todas as crianças, sobretudo as com 

necessidades educativas especiais (BRASIL, 2006). 

Nesta Conferência de Salamanca, reuniram-se profissionais com experiência nos 

mais variados segmentos da área da educação, como: Administradores, responsáveis 

Políticos e Especialistas, representantes das Nações Unidas, Organizações 

Especializadas, Governantes Internacionais, Organizações Não Governamentais e 

Organizações Financiadoras, tornando-se um marco histórico de suma relevância no 

qual foram revistos formas e estratégias para melhor incluir os até então rejeitados pela 

sociedade no âmbito educacional (BRASIL, 2006). 

A Conferência de Salamanca reforçou no Brasil o que já se previa na 

Constituição Federal de 1988 pelo Artigo 208. Ou seja, que é dever do Estado com a 

educação, garantir e assegurar gratuitamente a oferta e o acesso ao “Atendimento 

Educacional” a todos, despertando um olhar mais refinado para a educação especial aos 

portadores de deficiência, para que se inicie essa proposta na rede regular de ensino, 

destacando a importância de se respeitar a capacidade e limitações individuais de cada 

um (BRASIL, 2007). 

Na Declaração de Salamanca (BRASIL, 2006), consta que para que ocorra o 

sucesso das escolas inclusivas, estas devem oportunizar aos seus estudantes um 

ambiente propício ao aprendizado, possibilitar a igualdade de oportunidades e 

participação de todas as atividades da escola. Reforça ainda, que todos os alunos devem 

aprender juntos, sempre que possível independente das dificuldades e das diferenças que 

possam existir. 

Dutra et al. (2008), apontam que a educação constitui-se em um paradigma 

fundamentado na concepção de direitos humanos, que rege igualdade sem diferenciar o 

atendimento que deverá ser prestado ao sujeito aprendiz, fortalecendo a ideia da 

importância da equidade social dentro e fora da escola, do direito de cada um em 

participar e opinar nas decisões que o cercam e influenciam suas vidas. 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
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através da implementação do Decreto nº 6.571/2008, pode ser considerada, como sendo 

um passo importante e complementar para a educação especial, por demonstrar o 

compromisso que o governo brasileiro assumiu sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (DPD), reconhecendo que tenham acesso à educação num sistema 

educacional de forma igualitária e inclusiva em todos os níveis, bem como o direito de 

aprender ao longo de toda a vida (BRASIL, 2008). 

Segundo a percepção de Fávero et al. (2009), existe uma suposição comum 

quanto à interpretação do termo inclusão por não estar elucidada, de que este termo 

utilizado pela sociedade não está voltado apenas a estudantes que possuem alguma 

deficiência ou por serem classificados como portadores de Necessidades Educacionais 

Especiais (NEE), mas fortalece o entendimento de que o acesso ao ambiente escolar está 

destinado a todas as pessoas, sendo ou não portadoras de alguma limitação. 

Também, é importante destacar que a eficácia desta abordagem tem sido 

questionada e vem sendo reformulada, visando aumentar a participação de todos os 

estudantes. A educação não deve focar na deficiência existente, pois se o fizer, estará 

ignorando todas as outras formas e possibilidades de evolução destes sujeitos. 

Para que o desenvolvimento da educação especial aconteça, deverá envolver 

uma série de etapas as quais o sistema de educação deve explorar, para que todos 

possam compreender as diferentes formas de responder às necessidades individuais de 

cada sujeito com deficiência e a outras que possuem dificuldades de aprendizagem. 

FÁVERO et al. (2009), completa dizendo que a educação especial pode ser oferecida, 

por vezes, como uma alternativa complementar à educação em geral, possibilitando o 

desenvolvimento e o saber de cada um. 

 Cavallari (2010), a partir das situações vividas nos contextos escolares, 

considera que outro obstáculo para a efetivação concreta do processo de inclusão, 

consiste na negação das diferenças individuais de cada sujeito. Nesta ótica, Wanderer e 

Pedroza (2010) reforçam dizendo que, esta postura pode estar atribuída ao medo diante 

da diferença e pelo sentimento de incapacidade de ensinar que pode estar presente no 

íntimo dos atores que educam, podendo gerar possíveis preconceitos e influenciar para o 

insucesso escolar ocorra. 

Rodrigues e Maranhe (2010) descrevem, em relação à Educação Especial e 

Inclusiva do sistema público, que as escolas do ensino regular nos municípios do país, 

apresentam avanços positivos e significativos, observando-se uma diminuição 

expressiva relacionada ao preconceito desse público. Entretanto, se faz necessário 
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discutir continuamente sobre o processo de inclusão em todos os campos que estes 

sujeitos poderão estar presentes, para que se fortaleça ainda mais o ato inclusivo junto 

aos demais integrantes da sociedade. 

Fragoso e Casal (2012) complementam, dizendo que o princípio da inclusão 

escolar, defende uma escola que acolha todas as crianças, independentemente da sua 

condição física, intelectual, social, emocional, linguística ou outras. Sendo assim, Silva 

(2015) reforçam que existe a necessidade de se dar importância quanto ao alinhamento 

de uma proposta pedagógica uniforme e utilização de uma linguagem universal e não 

fragmentada. 

Conforme descrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, no capítulo IV, o 

qual refere-se ao direito de acesso à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, Art. 53, 

com destaque para a alínea I:  

 
Art. 53. “A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes”: 

 

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II – direito de ser respeitado por seus educadores; 
III – direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias 
escolares superiores; 
IV – direito de organização e participação em entidades estudantis; 
V – acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência (BRASIL, 
2012, p.31): 

  
 Destaca-se, também o Art. 54, com destaque à alínea III: 
 
                                             Art. 54. “É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente”: 

 
I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria; 
II – progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 
III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de 
idade; 
V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um; 
VI – oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente 
trabalhador; 
VII – atendimento no ensino fundamental, através de programas 
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde. 
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 
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§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua 
oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. 
§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino 
fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, 
pela frequência à escola. 

 

Segundo Michels e Garcia (2014), a política educacional brasileira através de 

modelos internacionais e baseando-se na sua realidade, vem assumindo uma postura 

quanto a uma perspectiva inclusiva para o setor nas últimas décadas, onde recentemente 

nota-se a utilização do termo “inclusivo” como estratégia, visando dar novo significado, 

direcionamento e sentido ao sistema educacional em “Sistema Educacional Inclusivo”, 

para que estes princípios, possam tornar-se disseminados e possibilitem que as pessoas 

com deficiência tenham acesso aos direitos sociais em toda a sua plenitude. 

No entendimento de Wilde (2014), relacionado à educação inclusiva, a escola 

deve estar preparada para atender uma diversidade de necessidades dos alunos 

existentes nas escolas, através de um ambiente de ensino-aprendizagem que torne-se 

acolhedor, possibilitando criar expectativas a respeito do futuro de seus alunos, 

respeitando as diferenças individuais de cada sujeito. 

Nessa perspectiva de inclusão e atenção à diversidade humana, Vieira e Vidal 

(2015), fortalecem o discurso de que o acesso à educação é um dos direitos sociais mais 

importantes e expressivos para todos, devendo ser obrigatório e gratuito à população e a 

todas as classes sociais. As considerações sobre esse marco histórico, permite constatar 

que a inclusão é um tema muito novo na agenda da política educacional brasileira. 

Silva (2015), descreve que o processo de universalização da educação básica no 

país, trouxe muitos benefícios, porém o autor levanta a indagação de que o tema traz 

também, algumas preocupações, servindo como alerta para que pensemos sobre o 

processo ensino-aprendizagem, estando atento quanto a construção de uma escola 

igualitária, eficaz e com uma proposta pedagógica consolidada, com seus objetivos e os 

compromissos firmados, pois, é na escola que alunos com deficiência começam a ter o 

seu primeiro contato com sujeitos extra-família. 

Para Jorge et al. (2015), a inclusão escolar no ensino regular busca superar 

inúmeras dificuldades em diferentes aspectos, pois a sociedade vive com um 

pensamento alienado em um mundo ao qual vê apenas um indivíduo considerado como 

normal, ocasionando certa dificuldade às pessoas que possuem alguma deficiência, 

estando  relacionada à acessibilidade e inclusão no ambiente educacional, o que exige-
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se ter profissionais capacitados, recursos e práticas metodológicas compatíveis para 

cada realidade, acompanhamento e suporte especializado. 

Breitenbach et al. (2016), descrevem que no Brasil, com o advento da educação 

inclusiva, colocou-se em foco a educação especial, compreendendo que essa 

especialidade de ensino nasceu para justificar a inserção dos alunos que necessitam de 

maior suporte em decorrência da sua deficiência. 

Entretanto, os mesmos autores afirmam que, ainda nos dias atuais, alguns 

educadores quando ouvem sobre a temática educação especial, quase que de forma 

automática, associam uma relação de pessoas que possuem alguma deficiência, dando a 

entender que estes não possuem claro o entendimento real sobre o que é inclusão 

escolar. 

Kuzuyabu (2016), descreve que a dificuldade de incluir efetivamente alunos 

com deficiência nas classes regulares divide professores e especialistas. Para uns faltam 

condições estruturais. Para outros, o problema relaciona-se a formação que obtiveram e 

quanto à concepção de educação. O referido autor completa, dizendo que, de acordo 

com o Censo Escolar da Educação Básica (CEEB), entre 1990 e 2014, o número de 

matrículas de estudantes com deficiência cresceu em torno de 160%, saindo de um 

patamar de 337.296 para 886.815. Além de absorver um número maior de estudantes, o 

sistema educacional traz o significado de que esse ambiente tornou-se mais inclusivo. 

Na percepção de Rossato e Leonardo (2012), é importante uma formação 

continuada consolidada que possa subsidiar o trabalho do professor e de quem educa, 

oportunizando que estes, através das novas experiências adquiridas, possam desenvolver 

e propor estratégias pedagógicas junto à equipe de docentes e auxiliares de sala de aula, 

para melhor acolherem seus alunos. 

Braz-Aquino e Ferreira (2016), ao analisarem a temática inclusão escolar, 

defendem a importância dos aspectos socioculturais, segundo as características relativas 

à linha de desenvolvimento natural, a exemplo de déficits ou danos cerebrais, os quais 

podem ser modificadas por meio da interação social, instrução pedagógica e 

intensificação referente a melhor socialização entre professor-aluno e aluno-professor, 

se ambos possuírem entendimento do significado deste processo. 

Através das falas dos autores supra citados, é possível compreendermos que 

através da aprendizagem e do conhecimento que possa ser ofertado ao aluno com 

deficiência na escola em um ambiente inclusivo, esta tornar-se-á uma oportunidade para 

a construção de significados destes sujeitos, proporcionando a construção de um ser 
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humano mais participativo, criativo, reflexivo sobre suas ações, mais crítico quanto as 

suas decisões e interesses. 

Neste ínterim, espera-se que a escola reconheça e satisfaça as necessidades 

diversas do aluno especial, sinalizando que haja adaptações compatíveis para melhor 

acolhê-lo, bem como, currículo adequado; adequada organização escolar; estratégias 

pedagógicas eficientes e estruturadas; recursos diversos para cada realidade e 

necessidade, levando sempre em consideração o respeito aos diferentes estilos e ritmos 

de aprendizagem, facilitando a acessibilidade desse aluno no cenário educativo.  

 

 

 

2.1.3 Educadores Inclusivos e as Escolas Inclusivas 

 

 

 

Freire (1987, p.68) afirma que: “ninguém educa ninguém e ninguém educa a si 

mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”. É através deste que 

se opera a superação de que resulta em termo novo: não mais educador do educando, 

mas educador-educando com educando-educador. Desta maneira, o educador já não é o 

que apenas educa, mas é também o que através do diálogo e a interação com o outro, se 

aprende. 

Segundo Tardif: 
 

“um professor de profissão não é somente alguém que aplica conhecimentos 
produzidos por outros, não é somente um agente determinado por 
mecanismos sociais: é um ator no sentido forte do termo, isto é, um sujeito 
que assume sua prática a partir dos significados que ele mesmo lhe dá, um 
sujeito que possui conhecimentos e um saber-fazer provenientes de sua 
própria atividade e a partir dos quais ele a estrutura e a orienta” (Tardif, 2002, 
p.33). 

 
Desde o início do processo de inclusão no âmbito escolar, muito se questiona 

sobre as possíveis formas de se promover a inclusão escolar de alunos com deficiência 

neste contexto, objetivando assegurar um espaço compatível e adequado para essa 

clientela, visando a permanência destes na escola e o acesso à educação de forma 

coletiva e sem distinção. Esperando assim, que os profissionais que estão inseridos 
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nesse processo, compreendam a sua responsabilidade e compromisso frente ao ensinar-

educar (BRASIL, 2008). 

Para Fávero et al. (2009), o professor é uma peça chave neste contexto inclusivo 

relacionado à educação. Este pode e deve desenvolver atividades voltadas aos princípios 

da educação para todos, na coletividade priorizando os “valores inclusivos”, o qual 

permite e instiga a participação conjunta nesse ambiente escolar, propiciando o uso do 

respeito a estar e a colaborar com outros.  

A Educação Especial, pode ser compreendida como sendo uma modalidade de 

ensino a qual pode ser trabalhada e destinada aos alunos que necessitam ser assistidos 

em decorrência da presença de alguma deficiência ou limitação, exigindo que o 

educador trabalhe de forma que possibilite que esses educandos possam desenvolver 

suas capacidades e propiciando que o aprendizado aconteça. Dessa forma, espera-se que 

o educador, através do seu conhecimento, da sua experiência e também sensibilidade, 

possa promover troca de saberes entre seus alunos e com os que o cercam, para que 

estes aprimorarem suas habilidades e reais potencialidades (MIRANDA; GALVÃO 

FILHO, 2012). 

Ao aluno que possui alguma deficiência e esteja inserido na escola de ensino 

regular, é de suma importância que todos os atores (professores, educadores, agentes de 

apoio, coordenadores, monitores, instrutores, estagiários, a família, acompanhantes 

terapêuticos, dentre outros), estejam envolvidos neste processo e pensem de forma 

coesa sobre as estratégias de ensino que deverão ser utilizadas no ambiente escolar de 

forma interdisciplinar. 

A atuação e o trabalho dos distintos atores educacionais, mesmo que contenham 

conhecimentos diferenciados devido a sua formação, deve unir forças e objetivar que os 

alunos adquiram adequado desenvolvimento social e acadêmico (BRASIL, 2013). 

Como um elemento adicional, a parceria entre família e escola pode maximizar as 

oportunidades de aprendizagem desta demanda (LUIZ; NASCIMENTO, 2012). 

Gutiérrez (2010), situa a aprendizagem como sendo o processo da vida, que 

comporta auto-organização, incertezas e sustentabilidade. O mesmo autor enfatiza que o 

viver é um processo de cognição e o conhecer é elemento essencial da autoconstrução 

de cada indivíduo. Cervantes (2014) complementa, dizendo que um dos desafios do 

sistema educativo é favorecer e fornecer a qualidade humana interior, cultivando a 

interioridade que nos identifica como seres vitais e planetários. Sendo assim, as escolas 

devem possibilitar e assegurar condições necessárias para o pleno acesso, participação e 
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aprendizagem dos seus educandos com deficiência em todas as atividades possíveis de 

ser desenvolvidas no âmbito escolar. 

Neste sentido, o município de estudo através da Nota Técnica nº 19 de 08 de 

setembro de 2010, elaborada pelo Ministério da Educação (MEC), Secretaria da 

Educação especial (SEESP), fortalecem a orientação de que as escolas públicas do 

ensino regular, devam adequar-se, garantindo e provendo a acessibilidade dos alunos 

com deficiência a estes espaços, disponibilizando matrículas a este público, bem como, 

reforça que estes ambientes deveram disponibilizar recursos variados e diversificados 

para que sejam utilizados como material de apoio conforme a necessidade dos seus 

alunos em sala de aula, devendo ainda, contar com profissionais de apoio, sejam estes 

especializados em educação especial e/ou agentes de apoio em educação especial para 

que acompanhem e forneçam adequado suporte aos alunos que possuam alguma 

incapacidade ou deficiência, uma vez que as estratégias de ensino convencionais 

tornam-se insuficientes para suprir o que o aluno necessita, desenvolver-se, crie sua 

autonomia e conquiste sua independência (BRASIL. 2010). 

Autores como Benitez e Domeniconi (2015) dizem que, na perspectiva da 

educação inclusiva, esta demanda da participação e do envolvimento de diferentes 

atores educacionais, no sentido de auxiliarem os professores e alunos na sala de aula, 

torna-se uma intervenção inovadora para que consigam cumprir com o calendário 

acadêmico e promover o aprendizado. Quando os comportamentos dessa equipe são 

congruentes e coesos no ambiente escolar, aumentam-se as possibilidades de troca de 

saberes, resultando em práticas culturais que perduram ao longo do tempo. 

Outro ponto importante a ser considerado segundo Miranda e Galvão Filho 

(2012), é que os interlocutores que atuam na sala de aula, deveriam ter nítido em seu 

pensar os objetivos que almejam alcançar e saber o significado da sua participação na 

transferência de saberes, proporcionando melhor acolhimento dos seus educandos e 

assim, satisfazendo-os. 

Para Tardif (2012), quanto ao saber do educador, este detalhe não deve ser 

apenas considerado como um conjunto de conteúdos cognitivos e sem vida, mas é algo 

que também está em constante construção ao longo de sua carreira profissional, na qual 

o educador aprende progressivamente a dominar seu ambiente de trabalho, ao mesmo 

tempo que se insere nele. O mesmo autor define que o educador é, antes de tudo, 

alguém que sabe alguma coisa e cuja função consiste em transmitir esse saber a outros, 

fazendo que desperte o interesse de quem lhe ouve. 
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Segundo Silva et al. (2015), o processo de inclusão quando relacionado ao 

ensino dos sujeitos com deficiência, tem sido foco de preocupação e discussão quanto 

ao nível de formação, preparo dos educadores e sua real capacidade de atuação no 

sentido de possibilitar uma aprendizagem de qualidade a esta clientela, que ora necessita 

e possui particularidades no que se refere, não apenas em aprender o conteúdo 

ministrado, mas de se integrarem ao ambiente que estão. Entretanto, interpreta-se que, é 

no ambiente escolar que se deve buscar as melhores alternativas para receber esse aluno 

com deficiência, não esperando que ele ou ela se adapte, mas que a escola, enquanto 

equipamento social, esteja apta em recebê-los e supram as pendências educacionais 

existentes. 

O desafio da escola de ensino básico, segundo Fonteles e Mazzotta (2015), 

consiste em possibilitar que o ambiente (estrutura, espaço, recursos, etc.) e a mão de 

obra, referindo-se aos profissionais que lá atuam, estejam dentro das normas 

estabelecidas pela LDB. Outra forma de possibilitar que se tenha melhor adequação a 

essa etapa, é que seja possível contar com profissionais de outras áreas, além da 

educação, que deem apoio operacional aos professores em seu árduo trabalho de ensino 

e de desenvolvimento de habilidades. 

Na percepção de Cunha (2015), a educação é algo institucional. É uma questão 

humana. Não se aprende pelo rigor das regras, mas por uma condição biológica. O autor 

enfatiza dizendo que, se nasce para aprender. Restringir esse direito é violar a coerência 

da natureza: é tentar cercear a inteligência humana. 

Silva (2015) complementa, dizendo que é importante que a escola esteja 

preparada a suprir as necessidades e interesses de cada sujeito, desenvolvendo 

estratégias disciplinares e oportunizando momentos de escuta dos educandos, para que 

os resultados perseguidos por ambas as partes, “aluno-escola”, possam ser alcançados. 

Vieira e Vidal (2015), destaca que, sem dúvida, nenhum educador é figura 

central do debate educacional, pela forma que os programas oficiais e as políticas 

públicas o colocam. Mas, enfatiza que o educador é um ator do cuidado intelectual e 

deve ser ouvido enquanto participante deste processo, uma vez que este direciona, 

acompanha, protege, conduz pensamentos e forma opiniões. 

Segundo Benittez e Domeniconi (2015), ao compreender a função de cada 

agente educativo, deve ser verificado a importância de se desenvolver capacitações que 

propiciem e possibilitem troca de saberes entre tais instâncias para a realização do 

planejamento pedagógico com objetivos comuns. Tal interação pode ser compreendida 
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como uma série de contingências entrelaçadas capazes de favorecer a aprendizagem 

acadêmica de qualquer aprendiz. 

Planejar a educação é uma tarefa complexa, exige compromisso político, 

envolvimento de todos, “sociedade-escola-educador-família-educador-sociedade”, e 

rigorosidade metodológica. Segundo Oliveira (2015), a comunidade educacional 

brasileira tem sido desafiada, a exercer as suas funções sociais. Para isso, deve explicitar 

com consciência, a identidade político-pedagógica que define seu fazer cotidiano. Pois, 

a educação se constrói num determinado campo de intenções que não podem manter-se 

ocultas. 

Muitas são as razões pelas quais as escolas e as universidades devem estar 

preparadas para oferecer suporte de forma mais abrangente, garantindo oportunidades 

de acesso à educação para esses alunos que clamam por seus direitos de integrarem a 

sociedade a qual já fazem parte, possibilitando futuras conquistas para si, além de 

poderem contribuir para o desenvolvimento da sociedade (FONTELES; MAZZOTTA, 

2015). 

Segundo Oliveira (2015), para consolidar um conceito de gestão pedagógica 

inclusiva de forma mais comprometida, um dos caminhos a ser percorrido deve ser 

através da continuada formação das equipes que estão envolvidas com o processo 

ensino-aprendizagem, bem como, com a participação e inserção das famílias nesta 

proposta, para que a criança não perca o que aprendeu na escola, quando retorna para 

sua casa. 

Ainda em relação à formação do educador, na percepção de Moro (2015), uma 

das alternativas que este pode utilizar para estar melhor preparado frente a variadas 

situações do seu dia a dia, é a formação continuada, a qual é reconhecida como sendo 

uma possibilidade para suprir as inseguranças e incertezas que possam existir. 

Conforme lembra Gauy (2016), está descrito no decreto nº 7.611 de novembro 

de 2011, que cabe à União incentivar a oferta ao atendimento educacional especializado 

aos alunos com deficiências, sendo elas físicas, motoras e intelectuais; com transtornos 

globais do desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação, devendo estar 

matriculados na rede pública do ensino regular. Tal decreto, também reforça a 

importância de se ter gestores e professores capacitados para lidar com as necessidades 

de seus alunos, oferecendo estrutura física adequada, apoio técnico e distribuição de 

recursos educacionais que proporcionem mobilidade e acessibilidade de seus 

educandos. 
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O Atendimento Educacional Especializado (AEE), foi uma das medidas criadas 

pelo Ministério da Educação para eliminar as barreiras que impedem a plena 

escolarização do aluno-alvo da educação especial. Sua finalidade é complementar e/ou 

suplementar a formação dos estudantes. Portanto, não deve substituir a escolarização, 

mas sim articular-se com a proposta pedagógica do ensino comum, com seus 

professores e demais atores que atuam em sala de aula, estando devidamente preparados 

e engajados neste processo (KUZUYABU, 2016).  

 

 

 

2.2 Material e Métodos 

 

 

 

2.2.1 Tipo de pesquisa 

 

 

 

Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório, com abordagem qualitativa. 

Esta forma de pesquisa, mostra aspectos subjetivos e atingem motivações não explícitas, 

ou mesmo conscientes e de maneira espontânea. É utilizada quando se busca percepções 

e entendimento sobre a natureza geral de uma questão, abrindo espaço para a 

interpretação (MINAYO, 2011). Considera-se, portanto, que a referida metodologia se 

apresenta como a mais apropriada para o alcance dos objetivos almejados neste estudo. 

 

 

 

2.2.2 Contexto do estudo 

 

 

 

A pesquisa foi realizada num município da região do Vale do Itajaí/SC, cidade 

litorânea, considerada como cidade de elevado potencial econômico e geradora de alto 

padrão no que se refere à qualidade de vida de seus habitantes. Localiza-se, 
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geograficamente, no litoral norte do estado de Santa Catarina, situando-se às margens da 

BR 101 e ao norte da capital catarinense, Florianópolis/SC. 

O município foi colonizado por portugueses no século XVII e por alemães no 

século XIX. Conforme aponta Brasil (2017), Itajaí possui uma população estimada de 

208.958 habitantes, com densidade demográfica de 631,16 habitantes por km2, 

pertencente a Foz do Rio Itajaí-Açu. Possui como base econômica atividade pesqueira, 

como seu maior expoente, associada a movimentação portuária, sendo responsável pela 

maior volume das exportações da região Sul do País, destacando-se no ranking nacional 

como o segundo porto com maior movimentação de contêineres no Brasil. Também 

possui um expressivo Polo da Indústria Naval e conquistou a vinda de empresas 

exportadoras na área de montagem automobilística e também no vestuário. Itajaí é 

ponto de escala para os velejadores da regata que realiza a volta ao mundo conhecida 

como “Volvo Ocean Race”, fortalecendo o expoente turístico para toda a região. 

Outros setores na área da economia que estão em constante expansão são o 

turismo e o ramo de logística, sendo este o que mais cresce e se fortalece no município 

pela sua localização comercial. Quanto a prestação de serviços, o município também 

merece considerável destaque, pois neste polo encontra-se a UNIVALI, maior 

Universidade comunitária do Estado de Santa Catarina e do Sul do País, tendo sua sede 

principal em Itajaí, oferecendo inúmeros cursos, tanto para Graduação, quanto Pós-

Graduação, Mestrado e Doutorado. 

O setor educacional do município de estudo, é bastante estruturado, tanto no 

âmbito público, como no privado. Quanto às unidades públicas de ensino regular, estas 

se distribuem em cerca de 114 unidades de ensino, distribuídas em 07 centros de 

educação em tempo integral, 66 centros de educação infantil, 03 centros educacionais, 

uma escola de campo, 28 escolas básicas, 05 escolas isoladas e 04 grupos escolares. 

Conforme dados fornecidos pela secretaria municipal de educação, no município 

estudado e no período em que desenvolveu-se a pesquisa, existiam 34 unidades de 

ensino que contemplavam o atendimento educacional inclusivo, as quais abrangiam 

uma gama variada de diagnósticos médicos clínicos quanto a existência de deficiência, 

sendo estas, comprovadas através de “laudos médicos”. Entre estas, encontram-se 19 

escolas as quais recebem alunos com deficiência física, sendo estas alvo do presente 

estudo. 
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2.2.3 Participantes do estudo 

  

 

 

 A amostra foi do tipo intencional, composta por Agentes de Apoio em 

Educação Especial (AAEE), que desenvolvem ações na educação fundamental. São 

profissionais que foram inseridos na modalidade de ensino no município de estudo, 

através da lei complementar nº 132, de 02 de abril de 2008, por concurso público, para 

acompanhar os alunos com deficiência, auxiliando o professor durante a prática 

educacional na sala de aula. No período em que a pesquisa desenvolveu-se, a rede 

municipal de ensino contava com 42 AAEE contratados, os quais atuavam ao longo de 

8 horas diárias de trabalho nos períodos matutino e vespertino. 

 Foram adotados como critérios de inclusão do estudo: ser contratado ou 

efetivado no programa de educação inclusiva pela Prefeitura Municipal de Itajaí, 

exercendo o cargo de AAEE, atuar junto a alunos com deficiência física que necessitam 

de acompanhamento educacional especializado, aceitar participar do estudo através da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE II). 

 

 

 

2.2.4 Coleta de dados 

 

 

 

A coleta de dados foi realizada no período de Setembro a Dezembro/2016, 

através de entrevista semiestruturada, com questões abertas pertinentes a temática 

estudada (APÊNDICE I). 

A entrevista é a técnica mais usada no processo de trabalho de campo e de 

grande legitimidade na área das ciências sociais. Sendo um instrumento tipicamente 

qualitativo, a entrevista torna-se pertinente quando se pretende realizar um estudo em 

profundidade. Minayo define entrevista como “conversa a dois, feita por iniciativa do 

entrevistador, destinada a fornecer informações pertinentes para um objeto de pesquisa, 

e entrada (pelo entrevistador) em temas igualmente pertinentes com vistas a este 

objetivo” (MINAYO, 2011, p.108). 
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Para a autora, através da entrevista, podem ser obtidos dados de duas naturezas: 

a) os que se referem a fatos que os pesquisados poderiam conseguir por meio de 

outras fontes, por exemplo, ata de reuniões, declarações, censos e etc.; 

b) os que se referem diretamente ao indivíduo entrevistado, isto é, sua forma de 

ver e pensar sobre determinados aspectos, crenças, opiniões, valores e atitudes. 

Neste estudo, optou-se pela entrevista com o indivíduo diretamente, pois assim, 

as informações coletadas poderiam ter mais profundidade sobre a realidade vivida pelos 

atores sociais envolvidos neste caso. 

A preparação da entrevista foi uma das etapas mais importantes da pesquisa que 

requereu tempo e exigiu alguns cuidados, dentre eles: planejamento da entrevista, para 

que o objetivo fosse alcançado; seleção do entrevistado, buscando-se por profissionais 

que possuíssem familiaridade com o tema investigado; oportunidade para a realização 

da entrevista, a qual foi agendada com antecedência para que o pesquisador se 

assegurasse de que seria recebido e para que o entrevistado pudesse participar; 

condições favoráveis que possibilitassem garantir ao entrevistado o segredo de suas 

confidências e de sua identidade. Dessa forma estas ocorreram individualmente e em 

ambientes em que não circulassem outras pessoas. 

Como trata-se de um estudo componente de um projeto de pesquisa maior, 

conforme mencionado no capítulo de introdução, o mesmo já estava aprovado pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa da Univali. É importante destacar que a coleta de dados 

iniciou-se somente após o aquiescência do Secretário de Educação do Município 

estudado, referenciando-o ao coordenador do programa de educação especial, o qual 

viabilizou o contato com as escolas para a coleta de dados. 

Ao total foram identificadas 19 escolas de ensino fundamental que atenderam 

aos critérios acima citados. Após identificar as escolas, realizou-se contato prévio com a 

direção de cada unidade escolar selecionada através de contato telefônico, objetivando 

agendar com cada diretor para apresentar a pesquisa e, com cada AAEE para as 

entrevistas. Destaca-se, que os responsáveis das unidades de ensino receberam muito 

bem o pesquisador responsável, ocorrendo aceite de participação por parte das 19 

escolas (100%). Entretanto, foram 12 os sujeitos (63%) que aceitaram participar deste 

estudo. 

Quanto aos que não aceitaram participar do estudo, totalizando 07 AAEE, sendo 

que foram 03 utilizaram como argumento, não se sentirem confortáveis devido suas 

falas estarem sendo gravadas e 04 optaram por não participar, devido não se sentirem 
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confortáveis devido estarem em período probatório. 

O pesquisador apresentou, formalmente, às participantes, o Projeto de Pesquisa, 

informações relacionadas aos objetivos do estudo, os cuidados éticos, benefícios e 

possíveis riscos. Assegurou o direito de obterem quaisquer informações sobre a 

pesquisa, bem como o sigilo quanto à identificação das mesmas, e que poderiam 

solicitar a suspensão da entrevista e da pesquisa a qualquer momento sem nenhum dano 

moral, social, econômico ou político. Foi cedido a cada participante o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido para que estas pudessem ler. 

 Após o aceite por parte dos mesmos foi adotado como critério a 

disponibilidade do profissional a ser entrevistado, com a finalidade de não comprometer 

suas atividades laborais. 

As entrevistas ocorreram individualmente num espaço físico disponibilizado 

pela direção. As entrevistas foram gravadas com a utilização do equipamento (gravador) 

da marca Sony, modelo ICD-PX 820 e consentimento dos entrevistados. 

Para manter o anonimato dos participantes, evitar exposição dos mesmos e 

respeito aos princípios éticos, estes foram identificados durante a transcrição das 

entrevistas pela abreviação inicial da letra “P”, procurando dar sentido e entendimento 

que este é o “Participante” da pesquisa, seguido de numeral em ordem crescente. 

 

 

 

2.2.5 Análise dos dados 

 

 

 

A análise dos dados foi realizada com base na análise de conteúdo de Bardin 

(2011), que a descreve como um método para o tratamento das informações coletadas 

capaz de destacar a multidimensionalidade dos fenômenos, através das falas proferidas 

pelos atores envolvidos, permitindo um desvelar crítico. 

Conforme Bardin (2011), o tratamento descritivo constitui a primeira fase do 

procedimento. Neste sentido, foi possível, não apenas sistematizar os dados para a 

análise, mas contribuir para que houvesse melhor interpretação e entendimento do 

pensamento exteriorizado através das falas dos participantes. Após as transcrições das 

entrevistas, os dados foram analisados no período de Fevereiro a Abril/2017. 
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Para o sucesso da pesquisa, foi necessário percorrer algumas etapas 

imprescindíveis e essenciais, a saber “a pré-análise; a exploração do material; o 

tratamento dos resultados obtidos e interpretação” (BARDIN, 2011, p.125). 

A fase pré-analítica é a fase de organização do trabalho, correspondendo ao 

período em que foram desencadeados processos de intuíção e manifestações 

operacionais, os quais permitiram a formação e sistematização de ideias iniciais, 

gerando condução e desenvolvimento de operações relacionadas a um plano de análise, 

ocorrendo a construção dos núcleos de significação. Esta fase pode ser considerada 

como a fase inicial de organização do trabalho, através da exploração do material 

colhido, os quais desencadearam indicadores os quais foram explorados/investigados 

(BARDIN, 2011). 

Esta subdivide-se nas etapas complementares: leitura flutuante; escolha dos 

documentos; formulação das hipóteses e dos objetivos; referenciação dos índices e a 

elaboração de indicadores; preparação do material (BARDIN, 2011). 

 A leitura flutuante possibilitou contato com o material analisado, gerando 

impressões, orientações, formulação de hipóteses e indicadores, propiciando, a 

articulação dos diferentes núcleos formados (BARDIN, 2011). 

Conforme Bardin (2011), na etapa escolha de documentos ocorreu separação e 

seleção das falas relevantes para a compreensão das as significações dos agentes de 

apoio em educação especial sobre a inclusão escolar no ensino regular. 

Seguindo os passos para a execução do primeiro polo cronológico, chegamos a 

referenciação dos índices e a elaboração de indicadores. Esta fase foi determinada 

como sendo, um momento importante pela existência das falas das participantes, pois 

haviam ali a presença e desenvolvimento do pensar, sentidos variados, expressões e 

significados (BARDIN, 2011), permitindo a construção de indicadores precisos e 

seguros, sendo realizados recortes dos textos das unidades comparáveis ou compatíveis 

de categorização, pela sua frequência de aparição. 

E por fim, para completar a etapa pré-analítica, chegamos à fase que se remete à 

preparação do material, no caso para esta pesquisa, as entrevistas foram gravadas, 

transcritas digitalmente, transmitidas na íntegra e impressas em papel A4 para manuseio 

do pesquisador. É importante destacar que, para efeito de segurança, as entrevistas 

(áudio-gravações) foram conservadas em pen drive e CD-R, para que em caso de 

eventuais dúvidas quanto à interpretação das falas, estas estivessem disponíveis para a 

realização de novas consultas, bem como, pudessem permitir ao pesquisador, ouví-las 
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novamente, visando buscar inspiração para melhor compreensão e interpretação a 

posteriori. 

As transcrições das falas das participantes da pesquisa foram submetidas a 

diversas leituras para que ocorresse melhor apropriação do material e identificação de 

pré-indicadores para a formação das unidades de significação. Esses pré-indicadores 

foram aglutinados, usando-se os seguintes critérios: proximidade, semelhanças e 

complementação, compondo, assim, os indicadores. 

A partir dai os dados foram agrupados de forma organizada, através da fase que 

Bardin (2011) denomina como exploração do material. Neste momento, ocorreu a 

efetivação das decisões tomadas na pré-análise, através do surgimento de operações de 

codificação, correspondendo a recortes, agregação e enumeração, permitindo atingir 

uma representação de conteúdo e de sua expressão. Nesta mesma etapa, deu-se 

importância a outra operação denominada categorização, a qual refere-se a rúbricas ou 

classes que se agruparam em um grupo de elementos, os quais também são conhecidos 

como unidades de registro. 

Quanto ao terceiro polo cronológico segundo Bardin (2011), este refere-se ao 

tratamento dos resultados obtidos, os quais possibilitaram analisar os dados obtidos, 

tratando-os e tendo à disposição resultados significativos e válidos. Para que ocorresse 

esta etapa, utilizou-se de sub-etapas denominadas como inferência e interpretação. 

Inferência esta relacionada a polos de atração da comunicação ou seja, ocorreu através 

da aplicabilidade de um instrumento que norteava o que se pretendera investigar (roteiro 

de entrevistas). Quanto a interpretação, esta foi além do conteúdo manifesto dos 

documentos (falas dos participantes), pois interessou ao pesquisador o conteúdo latente, 

ou seja, o sentido que se encontrará por trás do que fora aprendido. Os resultados brutos 

foram então tratados e lapidados de maneira a serem validados, permitindo estabelecer 

síntese e seleção dos resultados, inferindo a propósito dos objetivos previstos. 

Após o recorte, os dados foram classificados em categorias principais, as quais 

resultaram no agrupamento progressivo dos elementos, desencadeando o surgimento das 

subcategorias, bem como, análise dos resultados com fins teóricos. Destaca-se que os 

títulos das categorias foram definidos durante a realização das etapas de pré-análise e 

durante a exploração do material. 
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2.2.6 Cuidados Éticos 

 

 

 

Esta pesquisa faz parte de um projeto aprovado pelo edital FAPESC n° 01/2014 

Programa Universal o qual é intitulado como “O desafio da visão ampliada de saúde e 

da multideterminação do processo saúde doença das pessoas com deficiência física do 

Município de Itajaí/SC” e teve como objetivo geral de “Analisar os aspectos da visão 

ampliada de saúde e da multideterminação do processo saúde doença das pessoas com 

deficiência física” e especificamente de: Identificar as pessoas com deficiência física de 

Itajaí; Conhecer o perfil epidemiológico e a qualidade de vida das pessoas com 

deficiência física residentes em Itajaí; Identificar a percepção do cidadão cadeirante 

acerca da acessibilidade e as principais necessidades encontradas por ele na cidade de 

Itajaí; Promover educação em saúde voltada as dificuldades de acessibilidade e salientar 

a importância de serem revistos os direitos do cidadão cadeirante; Conhecer as escolas 

que estes deficientes frequentam; Problematizar e refletir sobre o processo de inclusão 

escolar do deficiente físico, considerando as vivências dos educadores em sala de aula e 

no Círculo de Cultura de Paulo Freire. 

Portanto, esta dissertação contempla o objetivo de conhecer as escolas que os 

deficientes físicos frequentam, e parcialmente quanto ao objetivo de problematizar e 

refletir sobre o processo de inclusão escolar para este público. Este objetivo é parcial, 

porque para refletir e problematizar sobre o processo de inclusão escolar é importante 

primeiramente conhecer as significações do processo de inclusão escolar na ótica dos 

Agentes de Apoio em Educação Especial, objetivo principal da presente dissertação. 

Por se tratar de um estudo com seres humanos, foram observadas todas as 

questões éticas que constam na resolução número 466/12, do Conselho Nacional de 

Saúde, que estabelecem diretrizes e normas que regulamentam as pesquisas com seres 

humanos. O projeto relativo a este estudo foi inscrito no Sistema Nacional de Ética em 

Pesquisa (SISNEP) e aprovado pela Comissão de Ética da UNIVALI conforme parecer 

número 1.134.168 (ANEXO 1). 

Os participantes assinaram, de forma espontânea, o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, autorizando a publicação de seus depoimentos e gravação das 

entrevistas. O pesquisador realizou todas as providências para que os dados se 

tornassem confidenciais e não ocorresse qualquer prejuízo aos participantes como 
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aplicação das entrevistas de forma individual, na unidade de ensino onde o participante 

da pesquisa atua, em espaço físico cedido pela direção (sala de aula, biblioteca, sala de 

informática, sala de recursos multifuncionais, sala dos professores, refeitório e a sala da 

direção). 

 

 

 

2.2.7 Riscos da pesquisa 

 

 

 

 O risco vinculado à pesquisa foi considerado mínimo. Entretanto, considerou-

se eventual invasão da intimidade, possibilidade de danos na dimensão psíquica, 

intelectual e social devido a aplicação de uma entrevista junto as participantes. Para 

minimizar estes riscos foram respeitados os valores culturais, sociais, morais, religiosos, 

éticos, hábitos e os costumes de cada participante. O pesquisador utilizou de algumas 

medidas para minimizar desconfortos como: utilização de local reservado para 

realização das entrevistas, visando garantir privacidade ao participante e liberdade do 

mesmo em não responder questões que julgasse serem constrangedoras. 

 

 

 

2.2.8 Benefícios 

  

 

 

 Os benefícios são conhecer as significações dos Agentes de Apoio em 

Educação Especial (AAEE) sobre inclusão escolar no ensino regular em escolas 

públicas num município da região do Vale do Itajaí/SC; identificar as necessidades e 

dificuldades enfrentadas pelos participantes acerca do trabalho que desempenham; 

proporcionar à Secretaria Municipal de Educação do município estudado, dados para 

subsidiar políticas e estratégias junto à população estudada, contribuindo com novas 

possibilidades de apoio acerca da educação inclusiva; propiciar maior entendimento à 
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sociedade e comunidade acadêmica sobre o papel do AAEE junto ao programa de 

educação inclusiva, contribuindo com a construção de novos saberes. 

 

 

2.3 Resultados e Discussão 

 

 

 Os resultados estão apresentados em duas etapas: a primeira relacionada à 

caracterização dos participantes do estudo no que concerne ao sexo, idade, tempo de 

atuação na função e formação profissional. A segunda etapa relaciona-se aos núcleos de 

percepções do discurso dos Agentes de Apoio em Educação Especial sobre inclusão 

escolar em escolas públicas do ensino regular. 

 

 

2.3.1 Caracterização dos participantes 

 

 

 Neste item estão apresentados os dados relacionados à caracterização da 

amostra, conforme o quadro 1. 

 

Quadro 1 – Caracterização dos participantes do estudo  
Participante Idade Formação Graduação Pós-graduação Tempo de atuação na área 

P1 31 - Pedagogia Educação especial 4 

P2 36 - Pedagogia - 12 

P3 29 Magistério Pedagogia* - 2 e meio 

P4 41 Magistério Pedagogia* - 8 

P5 39 Magistério - - 4 

P6 34 Magistério Pedagogia* - 3 

P7 51 História - - 5 

P8 35 Magistério Pedagogia* - 5 

P9 38 Magistério Pedagogia* - 3 

P10 30 Magistério - - 3 

P11 37 - Pedagogia Educação na Infância 8 

P12 42 - Administração - 2 

* Formação em andamento 
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 Participaram deste estudo 12 Agentes de Apoio em Educação Especial 

(AAEE), que atuam em escolas públicas do ensino regular, junto ao programa de 

educação inclusiva num município da região do Vale do Itajaí/SC. A totalidade dos 

sujeitos é composta por mulheres, com idade entre 29 e 51 anos e com tempo de atuação 

na área de 2 a 12 anos. A função de AAEE em si, não é especificamente direcionada ao 

público feminino, conforme consta nos editais dos concursos disponibilizados 

anteriormente. 

Comparando-se com outras partes do mundo, principalmente nas sociedades 

ocidentais, Lambert et al. (2005), descrevem que a migração do compromisso com a 

casa em termos de organização, limpeza e prover as refeições para a família, não é mais 

uma rotina que fica sob a responsabilidade da mulher apenas. Estas atividades vêm 

sendo assumidas por pessoas que prestam serviços às famílias, as quais na grande 

maioria também são mulheres, devido ao fato do homem e da mulher possuírem 

compromissos profissionais extra domicílio, provendo juntos o sustento da casa. As 

mesmas autoras reforçam que essa prática quanto a inserção da mulher no mercado do 

trabalho, seja na área da saúde, cargos administrativos, gestão ou educação, propiciou 

que conquistassem seu espaço e se libertassem das responsabilidades de casa (em 

partes), instigando que galgassem maior formação e informação, procurando exercer 

atividades profissionais que as valorizem socialmente e afirmem sua autonomia 

financeira. 

 Conforme apontam Lelis et al. (2012) as mulheres com o passar dos tempos, 

vêm assumindo funções cada vez maiores no espaço público, com remunerações 

satisfatórias pelo trabalho desempenhado, pela posição social ou cargo ocupado dentro 

de uma determinada profissão, condição, até então, majoritariamente masculina. 

 Quanto à inserção da mulher no ambiente escolar, esta se iniciou com o 

propósito de oportunizar que a mulher ultrapassasse os espaços que cercavam o lar onde 

viviam, o que a limitava de exercer atividades em outras áreas, conforme aponta 

Tambara (1998), dizendo que a escola normal foi onde a forma feminil galgou os 

primeiros espaços fora do ambiente domiciliar, podendo a mulher, através da docência, 

buscar sua independência e novas conquistas. Silva (2005) fortalece, dizendo que a 

feminização do magistério pelas mulheres, ocorreu como forma destas se estabelecerem 

profissionalmente no mercado de trabalho e, a partir daí, irem construíndo novos 

espaços e novos horizontes. 
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Neste sentido Vianna (2013) diz que, no Brasil a presença das mulheres nas 

escolas no ensino primário através do magistério, teve seu início no século XIX, com as 

escolas ainda improvisadas daquela época. O espaço escolar foi um dos primeiros 

campos de atuação para o gênero feminino, pois, as mulheres eram estudiosas e cheias 

de idealização, sendo também protagonistas da luta pelo alargamento da participação 

feminina na esfera econômica e social. Outro ponto a ser destacado, era a familiaridade 

e facilidade com que as mulheres administravam seus lares e conduziam a educação de 

seus filhos. 

Para Baylão e Schettino (2014), a inserção da mulher no mercado de trabalho foi 

marcada por um período de preconceitos, dificuldades e privação de oportunidades 

imposta. Entretanto, a história atesta que as mulheres passaram a lutar por igualdade de 

direito entre os sexos, indo em busca da obtenção de igualdade de oportunidades. Com o 

passar do tempo, além da conquista pela igualdade em relação ao trabalho, as mulheres 

conquistaram outros benefícios, como o divórcio, o acesso a matrícula em cursos de 

nível superior, o direito ao voto, a ampliação da licença maternidade, posições de 

destaque e de oportunidades em espaços de liderança e gestão em empresas, como 

pesquisadoras, pensadoras e instrutoras educacionais, dentre outros. 

 As profissionais que atuam como AAEE realizaram concurso público e 

seguiram os critérios estipulados em edital externo, sendo este disponibilizado pela 

Secretaria Municipal de Educação (SME) e em consonância com o que é preconizado 

pelo Ministério da Educação. Os editais solicitam critérios mínimos para inscrição, tais 

como: formação na modalidade de Magistério (na falta do requisito nível médio na 

modalidade magistério, tal requisito poderá ser preenchido de maneira supletiva por 

graduação em Pedagogia), para atuarem em uma jornada de trabalho de 40 horas 

semanais (ITAJAÍ, 2010). 

 Quanto a formação profissional, 07 participantes cursaram Magistério, 02 

Pedagogia, 01 História, 01 Administração, 01 Pós-graduação em Educação Especial 

através da Educação à Distância – EaD e 01 Pós-graduação em Educação na Infância 

através da Educação à Distância – EaD. Importante se faz destacar que os 05 AAEE que 

possuem formação em magistério, estão cursando graduação em Pedagogia, através da 

Educação à Distância – (EaD). 

Quanto à história acadêmica das participantes deste estudo, percebemos que a 

grande maioria possui alguma formação relacionada ou vinculada à arte de educar e 

estão em busca de aprimoramento profissional correlacionado à área em que atuam. 
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Haja vista que a pedagogia busca estudar os ideais da educação, estimular a capacidade 

do educador em transmitir o que se sabe, para que novos conceitos sejam formados e 

acompanhar à evolução e o desenvolvimento intelectual do aprendente. 

Neste sentido, tal motivação também vai de encontro ao que está proposto pela 

Resolução n° 04/2009 do Conselho Nacional de educação e da Câmera Nacional da 

educação (CNE/CEB), os quais descrevem que o AEE, sendo este, representado pelos 

profissionais que atuam junto a referida especialidade, possuem como função ou 

objetivo principal a formação do aluno através da oferta de serviços, recursos de 

acessibilidade e estratégias que auxiliem estes a superarem eventuais barreiras que 

possam existir. Sendo assim, estes profissionais devem estar preparados, envolvidos, 

instruídos e aptos para exercerem com excelência o seu papel, devendo fazer algo a 

mais pelos seus educandos, pois, são estes profissionais que irão intermediar a inserção 

do aluno com deficiência junto à sociedade (BRASIL, 2008). 

Quanto ao tempo de atuação dos participantes junto ao programa de educação 

inclusiva, variou entre 2 e 12 anos. Entretanto, vale destacar que a referida categoria 

passou a ser reconhecida e nominada como “Agente de Apoio em Educação Especial”, 

no município estudado, a partir de 2011, quando se deu o primeiro concurso público no 

município para esta função profissional, tendo como base a Resolução CNE/CEB n° 

04/2009 (BRASIL, 2009). No período anterior a 2011, a função era desempenhada por 

profissionais denominados de facilitadores. 

Portanto, pode-se concluir que os sujeitos do estudo já têm vivência sobre a 

temática, possibilitando um desvelamento com grande significação das questões que 

envolvem a inclusão de deficientes físicos na escola pública. 

 

 

 

2.3.2 Núcleos de percepções dos Agentes de Apoio em Educação Especial sobre 

inclusão escolar em escolas públicas do ensino regular 

 

 

 

Os cuidados na infância são fatores fundamentais para o desenvolver humano, 

sendo a escola, na grande maioria das vezes, responsável pelos primeiros contatos da 

criança fora do lar. É na escola que a criança realiza descobertas acerca do mundo e 
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desenvolve seu intelecto na relação com outras pessoas, como seus colegas de sala e 

professores, que regem o rítmos do ensinar. Estas são condições essenciais para que o 

desenvolvimento global da criança aconteça e o AAEE também assume esse papel, 

possuindo o compromisso com uma educação de qualidade. Entretanto, para que ocorra 

essa oferta educacional de qualidade, é necessário que haja condições favoráveis, para 

que os atores não sejam limitados e possam avançar com seu propósito de contribuir 

para o crescimento do outro. 

Com o objetivo de conhecer as percepções presentes no discurso dos agentes de 

apoio em educação especial sobre a inclusão escolar dos alunos com deficiência física 

no ensino regular em escolas públicas no município da região do Vale do Itajaí, 

emergiram as categorias e subcategorias apresentadas no quadro a seguir. 

 
Quadro 2 – Categorias e subcategorias encontradas sobre as significações dos 
Agentes de Apoio em Educação Especial relacionadas à educação inclusiva. 

 
CATEGORIAS 

 

 
SUBCATEGORIAS 

 
A. 

Dificuldades para a educação 
inclusiva 

Falta de formação em recursos humanos 
Falta de recursos materiais e tecnológicos 
Falta de infraestrutura e acessibilidade 

 
B. 

Dificuldades de trabalho em 
equipe 

 

Trabalho em equipe 
 
 

Inclusão apenas na teoria 
 

 
C. 

Inclusão escolar: uma 
realidade possível 

 

Diálogo e Relação de confiança 
 
 

Sentimento materno 
 

 

 A primeira categoria é identificada como Dificuldades para a educação 

inclusiva, com as subcategorias: Formação de recursos humanos; Recursos materiais e 

tecnológicos; e Infraestrutura e acessibilidade. 

 

 

 

Categoria A: Dificuldades para à educação inclusiva 

 

 

 

 Ao se pensar em ofertar educação com qualidade, toda equipe atuante neste 

contexto deve ter em mente que está participando de um momento decisivo na vida de 
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quem pretende aprender, por estar provendo ensinamentos e, conseqüentemente, 

desencadeando novos saberes. Além da autonomia conquistada pelo aprendizado 

adquirido, haverá outros benefícios e influências positivas para o crescimento 

intelectual dos educandos, para que sejam superadas eventuais barreiras que possam 

surgir em seu cotidiano. 

 Entretanto, para que a educação seja ofertada com qualidade, se faz necessário 

que todos os educadores estejam envolvidos, comprometidos com seus afazeres, estando 

aptos e, principalmente, capacitados para proverem a construção do conhecimento 

esperado de forma satisfatória e prazerosa, instigando a socialização entre os educandos 

intra-classe. 

 Sendo assim, em se tratando de estar preparado e em condições de desencadear 

novos pensares, entre quem ensina e o aprendiz na sala de aula, surgiram 03 

subcategorias provenientes da categoria principal, a saber: Falta de formação em 

recursos humanos; Falta de recursos: materiais, tecnológicos; e Falta de estrutura e 

infraestrutura. Tais subcategorias serão aqui explanadas para que se possa melhor 

compreendê-las. 

 

 

 

Subcategoria: Falta de Formação em recursos humanos 

 

 

 

A escola pode ser considerada um dos mais importantes equipamentos sociais, 

pois ali ocorrem discussões, produção e construção do conhecimento, dinamizando e 

intensificando o processo de ensino aprendizagem. É importante destacar que a 

modernidade, em termos de tecnologias, está cada vez mais presente nos ambientes 

educacionais, invadindo os espaços intramuros e trazendo inúmeras contribuíções no 

que se refere à inovação e complementação quanto às estratégias de ensino utilizadas 

nestes cenários. 

Nesta ótica, quanto à disponibilidade de inovação, recursos, tecnologias e 

investimentos maciço em formações aos educadores que provêm conhecimento, foram 

apontados pelos participantes da pesquisa, que estes tornam-se necessários e cruciais 

para que o sucesso na aprendizagem pelo alunado especial ocorra. Entretanto, sinalizam 
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que tais recursos são escassos, não estão disponíveis na sua totalidade e que as 

formações continuadas não são direcionados aos AAEE, não suprindo as necessidades 

existentes, fazendo com que o ensino seja ofertado de forma fragmentada e abrindo uma 

lacuna de incertezas quanto ao crescimento real do alunado especial. Tal relato é 

representado pela fala a seguir: 

 
[…] cada dia é um novo aprendizado. Eu tenho que estar no mínimo 
preparada para trabalhar com essas crianças, e isso eu só consigo se tiver 
treinamento pra saber como fazer e por onde começar, por isso que eu acho 
que esses treinamentos, essas capacitações que as empresas tem é importante 
ter na escola. Nesse ano até teve algumas, eles chamavam de formações mas 
era meio geral, não tinha pra gente, pra gente que esta iniciando. Eu acho que 
devia ter algo sim algo geralzão, mas deveria ter pra nossa categoria, porque 
a gente começa perdida sabe [...] então através das formações isso me ajuda a 
ter uma boa noção por onde começar, é super importante esses treinamentos, 
pra gente crescer […] (P 11) 

 

 A inclusão de crianças com deficiência no contexto das escolas regulares ainda 

tem muito a avançar, principalmente no que se diz respeito à formação dos professores 

que estão diretamente em contato com essas crianças. Essa formação em recursos 

humanos é a base para o seu desempenho e a preparação para situações que advirão em 

seu cotidiano (SANT´ANA, 2005; FERRAZ et al., 2010; FERREIRA, 2010; GLAT; 

NOGUEIRA, 2010; PEDROZA, 2010; BISOL; VALENTINI, 2014; CARVALHO-

FREITAS et al., 2015). 

  Rabin (2017) considera que a formação continuada é um recurso necessário e 

imprescindível para manter os educantes atualizados e capacitados frente às inúmeras 

novidades e informações que emergem em seu cotidiano, pois ao se tratar sobre 

educação especial com foco inclusivo, torna-se importante que os multiplicadores de 

conhecimento estejam focados, mergulhados e preparados para inovar durante a sua 

atuação, haja vista que as rotinas educacionais tradicionais tornam-se insuficientes para 

suprir as demandas de aprendizagem dessa clientela. 

No entendimento de Bisol e Valentini (2014), uma das estratégias que 

possibilitará que as políticas de inclusão escolar realmente tornem-se mais efetivas e 

reais refere-se à oferta de investimentos no que tange formação em recursos humanos da 

equipe, em especial em capacitações direcionadas aos atores que encontram-se inseridos 

neste contexto, para que exerçam com maior dominância as competências necessárias 

para implementarem a sua atuação. Segundo os mesmos autores, ainda ocorre a 

insistência de oferta de capacitações apenas com base na transmissão de informações 
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meramente teóricas. Da mesma forma, Garcia (2013) descreve que o sucesso para uma 

verdadeira educação inclusiva possui uma relação direta com a formação e preparo dos 

educadores que atuam nestes cenários. 

Sendo assim, podemos perceber através das citações anteriores, que uma das 

possibilidades de fazer com que esses educantes tornem-se mais preparados para 

atuarem no seu dia a dia, é através do acesso a formações continuadas, pois, trará aos 

AAEE maior preparo profisisonal para atuar em um campo onde técnicas tradicionais de 

ensino são insuficientes para fazer com que o aluno progrida. Estas formações 

possibilitarão que esses profissionais atuem com maior inspiração e motivação durante a 

arte de ensinar, o que estimulará simultaneamente seus alunos a participarem das 

atividades escolares, contribuindo para a sua evolução, interação e socialização com os 

demais. 

Tozoni-Reis e Campos (2014) relatam que, ao se desferir o olhar sobre a 

formação de professores, enquanto investimento na área de recursos humanos, cria-se 

uma perspectiva educacional inclusiva positiva, sinalizando a importância da 

experiência profissional cotidiana do professor em sua formação continuada. Esta 

importância da experiência profissional cotidiana é o que também os AAEE mencionam 

nas suas falas, representada a seguir: 

 
[…] deveria ter mais, mais formações, mais treinamentos pra nós, pra gente 
ter mais informação pra saber como trabalhar [...] pra saber como lidar com 
as necessidades das crianças, pra saber como conduzir essas criançada, mas 
não tem, falta e quando tem nem todo mundo pode ir [...] a gente não tem 
como ir as vezes porque precisa estar no trabalho. Esses encontros que tem, 
os treinamentos, as formações, ajudam a gente a pensar e a agir diferente, o 
aluno precisa e espera que a gente seja alguém que traga coisas novas pra sala 
de aula, desenvolva nele novas formas dele pensar neh (P 9) 
 
 

Tardif (2012), por sua vez, descreve que, quanto à formação profissional dos 

professores e educadores, estes devem buscar um equilíbrio entre a sua formação 

acadêmica e o conhecimento produzido a respeito do ensino e saberes desenvolvidos, 

para que suas práticas tornem-se mais estruturadas e se façam entender. Para que isso 

ocorra, precisam estar em contato de forma constante com formações continuadas, 

treinamentos intra e extra trabalho, para que ampliem seus horizontes no que se refere à 

fonte do saber, fortalecendo assim, novos conceitos quanto ao que irá ensinar. O mesmo 

autor ainda nos diz que: 
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 “(...) os saberes dos professores não provem de uma fonte única, mas de 
várias fontes e de diferentes momentos da história de vida e da carreira 
profisisonal, essa própria diversidade levanta o problema da unificação e da 
recomposição dos saberes no e pelo trabalho” (TARDIF, 2012, p. 21). 

 

Percebe-se, através das falas dos AAEE, que estes almejam ter mais formações 

que propiciem e ampliem seus saberes e suas experiências, e não tenham apenas uma 

formação superficial, sem sentido, com cursos meramente teóricos. Estes profissionais 

mencionaram que gostariam de obter formações práticas em recursos humanos, estando 

estas relacionadas com simulações e exercícios que os aproximem da realidade a que 

vivem. 

 
[...] eu acho que devia sim ter esses treinamentos, essas formações pra ajudar 
a gente a melhorar nosso trabalho [...] devia ter contínuo porque é importante, 
auxilia a gente, tira as dúvidas da gente, faz a gente ver o que pode e o que 
não deve fazer. Então devia ter mais esse recurso na escola, no programa, 
com cronograma pra organizar, ter uns exercícios práticos [...] o que é de se 
lamentar neh, algo tão bom que ajuda a gente a entender como conduzir a 
criança melhor, faz a gente pensar diferente sobre a nossa atuação, mas é 
falho isso ainda aqui [...] (P 4) 

 

O aspecto que favorece a formação continuada é a mobilização dos saberes 

docentes (PIMENTA, 2012). São identificados pela autora três tipos de saberes da 

docência: o saber da experiência, o saber do conhecimento e o saber pedagógico. O 

saber da experiência refere-se à construção da identidade profissional enquanto 

docente ingressante e que irá atuar junto ao aluno. Ou seja, sai da condição de aprendiz 

e se envolverá na condição de educante. Sobre o saber do conhecimento, que não se 

reduz apenas às informações obtidas, pois estas vão muito além, devendo ser 

somatizadas; o segundo estágio relaciona-se à classificação das informações adquiridas 

e absorvidas, filtrando o que é importante e necessário para si, para ampliar o 

entendimento sobre algo que procura melhor compreender, e, o terceiro estágio, que 

está ligado à inteligência, à consciência ou à sabedoria propriamente dita, essências que 

fazem parte de cada ser, mas que são influenciadas pelas informações e experiências 

obtidas. E sobre o saber pedagógico, este encontra-se atrelado à necessidade de 

contemplar os saberes pedagógicos conciliados com a didática (performance do 

ensinante), para que a multiplicação dos saberes ocorra de forma satisfatória e alimente 

sua prática.  

Estes aspectos são conhecidos e foram ressaltados pelos AAEE, quando 

mencionaram que as formações deveriam conter exercícios mais práticos, ou seja, 
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desenvolver atividades que clarificassem quanto ao agir e como conduzir o cotidiano 

educativo da criança enquanto aprendiz. 

Segundo Furtado (2017), uma das alternativas que possibilitam suprir a falta de 

formações no ambiente de ensino, baseia-se no acesso à formações continuadas pelos 

educadores, devendo esta prática acontecer de forma permanente para maior efetividade 

na construção do saber coletivo. 

Conforme apontado pelo autor supracitado, a se pensar em formações 

continuadas na coletividade, estas estratégias podem ser utilizadas em forma de 

dinâmicas de grupo, exercícios pautados em simulações práticas, trocas de experiências 

com outras realidades, dentre outros exercícios e atividades, propiciando momentos de 

aperfeiçoamento de saberes necessários à atividade educativa, assegurando ações mais 

efetivas por parte da comunidade educacional na sala de aula. 

Rabin (2017) destaca que algumas atividades pontuais poderiam ser utilizadas 

para alinhar o serviço prestado e fortalecer o grupo de profissionais que atuam nestes 

campos, como discussões acerca de como intervir junto ao educando, enquanto novo 

ingressante; formas de facilitar a inserção do aluno especial junto aos demais 

aprendizes; realização de levantamento de situações problemas para que haja 

compartilhamento e desenvolvimento de consensos quanto à tomada de decisão e, 

assim, criação de instrumentos que auxiliem na  identificação de eventuais necessidades 

dos seus aprendizes. 

No estudo de Gomes e Barbosa (2006) envolvendo 68 educadores do ensino 

fundamental da rede municipal de ensino da cidade de Mogi das Cruzes / SP, um dos 

parâmetros identificados está relacionado à participação desses atores apenas em 

palestras. Os pesquisadores identificaram que, após as atividades, os participantes do 

estudo não apresentaram nenhuma operação de mudança em suas atitudes, condutas ou 

comportamentos, sinalizando a necessidade de se reinventar formas variadas na oferta 

de capacitações, devendo ser utilizados embasamentos teóricos pautados na necessidade 

da equipe, conciliados com atividades práticas para que hajam ampliações concretas de 

aprendizagem aos que irão multiplicar tais conhecimentos.  

Portanto, o referido estudo reforçou a importância de formações voltadas à 

realidade e aos saberes dos educadores, e que, se estas acontecerem sem a sua 

participação ativa, as transformações não acontecerão, fato também apontado pelos 

AAEE no presente estudo, como evidenciado nas falas a seguir: 
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[…] eu acho que falta formação continuada e de treinamentos [...] tem que ter 
um planejamento antecipado, de organização [...] a gente precisa saber bem 
antes que vai ter treinamento [...] porque é dado tantas outras coisas que 
fogem do que vivemos na escola […] o coordenador sabe e precisa saber do 
que a gente e o aluno necessita [...] precisa falar e discutir de coisas reais, 
concretas, de coisas da nossa realidade, de coisas que realmente acontecem 
em sala de aula, na escola, de coisas que as vezes assim, o professor olha e 
diz: não tem o que fazer […] mas tem sim, depende da gente, do programa, 
do professor [...] (P 4) 

 
[…] eu sinto que tenho que estar sempre fazendo cursos toda hora, de 
formações, de aprender mais, pra diferenciar a forma de ensinar pro aluno 
[…] porque se não tiver formação direcionada você vai tratar todos os alunos 
como um pacote né, ir ali e achar que eu tô atendendo todos os alunos de uma 
forma especial, inclusiva, eu não estou […] cada aluno tem que ter o seu 
olhar diferenciado, tem o autista, tem o cadeirante, tem o surdo, tem o com 
dificuldade de visão ou com baixa visão, tem o intelectual e tem outros, ah, 
enfim, tem várias outras síndromes, e quando a gente vai pra um curso, a 
gente vai tudo como um pacote, então eu acho que tem que ter formações 
direcionadas pelo menos em determinados momentos, depois, faz um 
geralzão pra socializar as informações […] (P 8) 

 

Baseado nas falas acima é possível perceber que as participantes do estudo 

possuem necessidade de obtenção de mais informações e saberes acerca do contexto do 

qual fazem parte, para que consigam oferecer atendimento e aprendizado diferenciado 

ao aluno especial que acompanham durante sua jornada de trabalho. Sendo assim, a 

educação ou formação continuada torna-se alternativa viável, possibilitando que esse 

preparo ocorra, clarificando e qualificando sua atuação. 

 Dias (2017) nos diz que, cabe aos gestores das unidades educacionais 

(diretores, supervisores ou coordenadores), juntamente com os seus liderados (a equipe 

que atua junto ao aluno especial) realizarem feedbacks, avaliando o que se ensina e o 

que se aprende. A partir desta estratégia será possível levantar alguns apontamentos 

quanto às melhorias que se fizerem necessárias, seja pela aquisição de recursos, e/ou 

investimentos acerca de formações contínuas aos educadores. O mesmo autor pontua 

que quando a liderança educacional ouve e atua junto aos membros da sua equipe, esta 

se torna uma importante estratégia do ponto de vista de gestão, por permitir que seus 

liderados exponham suas reflexões e necessidades, fazendo-se percebidos, participativos 

e mais inclusivos. 

 Nesta ótica, os AAEE, participantes deste estudo, ocupam essa posição por 

atuarem lado a lado junto ao professor e ao educando especial, permitindo que estes 

profissionais tragam inúmeras e importantes contribuições para o crescimento do 

serviço e para a aprendizagem de quem acompanham na sala de aula, conforme descrito 

na fala a seguir: 
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[…] olha eu acho que eles poderiam investir mais na gente, a gente começa a 
trabalhar sem nenhuma instrução, sem nenhuma orientação, eles poderiam 
ouvir o que a gente pensa e o que a gente acha que poderia melhorar. Então 
eu acho que eles poderiam treinar a gente, como fazem com os outros. Até 
tem algumas formações, mas nunca é pra gente, eu sinto falta disso, também 
é importante a gente receber devolutiva neh, pra dizerem pra gente se 
estamos no caminho certo e o que tem que melhorar […] (P 1) 

 

 Sobre o acesso à educação de qualidade no contexto inclusivo é necessário que 

os atores envolvidos com o ensinar estejam preparados e aptos para identificarem o que 

o aluno especial precisa e espera. Tal preparo pode ser adquirido através da utilização 

de recursos e atividades advindos da educação continuada. 

 Quando isso ocorre, tem-se a ampliação de saberes e, consequentemente, 

diminuíção de dúvidas, receios e medos, encurtando a distância com o aluno. Com isso, 

quando tal tecnologia encontra-se disponível e acessível, certamente contribuirá para a 

formação de uma sociedade educacional mais inovadora e mais coletiva pela 

socialização de conhecimento (GUTIÉRREZ-RODRÍGUEZ, 2005; KASSAR, 2014; 

GIGET, 2014; CUNHA, 2015). 

 Neste sentido, conforme apontado nas falas dos participantes, existe a crença 

que, através da realização de formações continuadas, haja maior desenvolvimento, 

trazendo melhorias para seu campo de atuação, ampliando a oferta de educação com 

qualidade. Da mesma forma, a preparação da escola não deve estar apenas atrelada aos 

afazeres dentro da sala de aula, os alunos com deficiência necessitam muito mais, 

necessitam de espaços modificados e adaptados para as suas particularidades, recursos 

didáticos que sejam inovadores, e principalmente a contar com uma equipe de 

profissionais que estejam engajados a atuarem com uma mesma proposta de ensino e 

que compreendam que ensinar é uma essência, uma dátiva, um dom que deve ser 

compartilhado e multiplicado através do direcionamento que é feito intramuros dentro 

do espaço escolar, mas para que isso ocorra na sua efetividade, a equipe que lá atua 

deve estar preparada e atualizadas, e uma das formas que permitirá que esse preparo 

ocorra é através do acesso a formações continuadas. 

Cada professor e cada aluno com deficiência possuem suas particularidades. 

Uma escola de boa qualidade pode ser considerada como aquela que esta aberta a 

superar junto aos seus alunos os desafios ou obstáculos ora encontrados, uma escola 

diferente é aquela que esta aberta às diferenças e se colocam numa condição de 

assumirem compromissos e riscos no que concerne desenvolver as capacidades e 

potencialidades de seus educandos, sejam estes com ou sem alguma deficiência. O 
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professor-educante durante a sua atuação, deve ter clareza sobre quais caminhos de 

aprendizagem deve aplicar ao aluno com deficiência, mas para que isso ocorra, ele 

também precisa e necessita de direcionamentos, os quais podem ser ofertados através de 

capacitações. Estar instrumentalizado, cercado de conhecimento, de estratégias, de 

motivação, são possibilidades que contribuem e auxiliam o educador, a saber lidar e 

direcionar com sabedoria o processo de aprendizagem de todos os alunos, com ou sem 

deficiência. 

 

 

 

Subcategoria: Falta de recursos materiais e tecnológicos 

 

 

 

A educação ou o acesso ao ambiente escolar é direito das pessoas que possuem 

consigo alguma deficiência, em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida, 

com o objetivo de possibilitar a esse cidadão alcançar o máximo do seu 

desenvolvimento e da sua potencialidade. Esse direito de aprender e desenvolver-se 

estende-se, tanto às escolas públicas, quanto às escolas particulares, independente do 

seu período. 

Entretanto, esses alunos podem se deparar com algumas barreiras, as quais 

podem impedir o seu avançar nestes ambientes de ensino, privando-os de ter uma 

educação com melhor qualidade e levando-os a ter um aprendizado fragmentado. Estas 

limitações, podem estar atribuídas a inúmeros componentes, como a não 

operacionalização de um projeto pedagógico inclusivo, pela oferta ou disponibilidade 

limitada de recursos, o que torna-se uma barreira, impedindo que o desenvolvimento do 

seu aprendizado, do seu intelecto e a aquisição do saber, aconteça de forma satisfatória. 

Nesta ótica, foram apontados pelas participantes do estudo, alguns fatores 

relacionados à limitação e inexistência de recursos para as suas práticas diárias, o que 

acaba trazendo certo prejuízo quanto ao desenvolvimento da capacidade dos educandos, 

uma vez que necessitam da utilização de equipamentos, materiais instrutivos, acesso a 

outras tecnologias e de acessibilidade diferenciada para que consigam completar as 

atividades educacionais na sala de aula. 
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Segundo Vitaliano (2007), a inclusão dos estudantes com deficiência física em 

sala de aula depende de inúmeros fatores como, estrutura física, recursos diversos, de 

uma política educacional consolidada, prover a acessibilidade, e, em especial, da 

capacidade de seus educadores de entenderem a importância que possuem neste 

processo de ensino-aprendizagem, permitindo ainda, que a socialização aconteça e a 

inclusão se faça presente na sua totalidade, sem que haja qualquer impedimento. 

Torna-se crime punível com reclusão e multa recusar, suspender, procrastinar, 

cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a matrícula de alunos em instituições de 

ensino de qualquer modalidade, seja pública ou privada, por motivo proveniente da 

deficiência existente, devendo as escolas obedecer às normas técnicas de acessibilidade 

da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e gerar um ensino de qualidade 

para exercício pleno de sua cidadania (D’AMARAL, 2014). 

 Sobre a falta de recursos materiais, os participantes do presente estudo, 

referiam-se à disponibilidade limitada de insumos, como cadernos personalizados para 

alunos que possuem limitação visual, jogos coloridos, computadores com sensores que 

captam a movimentação da cabeça ou computadores portáteis, para que possam ficar 

mais próximos aos alunos que possuem lesão medular, por exemplo. 

 Foi apontado por elas que, quando tais recursos encontram-se disponíveis, 

trazem maiores possibilidades de sucesso ao processo de incluir o aluno. Ao contrário, 

quando esse arsenal não se encontra disponível, torna-se preocupante por limitar o 

aprendizado, uma vez que os métodos tradicionais de ensino a essa clientela, não 

suprem suas necessidades, fazendo com as chances de inserção desse aluno a outros 

espaços sociais, e, a conquista da sua autonomia, fiquem mais distante. Frente ao 

exposto seguem o que as falas das participantes: 

 
[…] eu não vi ainda material de Braile sabe, pra trabalhar com criança que 
possui deficiência visual. Agora pra os demais até que tem bastante coisa, 
tem muitos jogos, tem jogos, tem jogos, bom, na real não sei se tem tudo neh, 
porque uma criança não precisa só de jogos para se desenvolver, ela precisa 
de outras coisas tipo um alfabeto móvel, inclusive acesso a internet, pra 
deixar ela viajar e desenvolver a vontade de pesquisar e procurar novas 
informações […] a forma de ensinar essas crianças tem que ser diferente, se 
não elas não vão avançar. (P 1) 

 
[…] tem dificuldade em material sim. Quando falta material eu até trago, eu 
ajudo muito, faço alguns materiais improvisados pra tentar ensinar. Trago 
muito material, jogos, mas é pouco, eu me sinto mal por causa disso, porque 
o aluno está deixando de evoluir, entende […] eu acho que poderíamos ter 
mais contato com o digital, com computadores, a internet. Acho que seria 
muito útil pra eles, hoje é possível usar de animações digitais como 



 
 

57 

ferramenta de ensino [...] meu aluno tem PC (Paralisia Cerebral), ele fica 
acompanhando tudo que eu mostro no meu celular e tenta fazer [...] baixei 
uns desenhos instrutivos de formação de palavras, eu acredito que isso ajuda 
[...] nós deveríamos usar a internet a nosso favor na educação especial [...] 
mas não tem computador móvel [...] (P 3) 
 

 Segundo as falas das participantes quanto a existência de uma determinada 

deficiência por parte do aluno, este poderá ter certa dificuldade para completar uma 

determinada tarefa na sala de aula se tais atividades não forem adaptadas a ele, pois as 

estratégias convencionais podem se tornar um obstáculo ocasionando, certo 

impedimento em decorrência de uma limitação física, por exemplo. Sendo assim, 

espera-se que a escola forneça condições estruturais e de materiais para que tornem 

esses sujeitos mais ativos na luta contra a exclusão social, inserindo-se em contextos 

que possam fortalecer seus ideais, permitindo-lhes outras possibilidades (D’AMARAL, 

2014; SARTORETTO; BERSCH, 2014). 

Os autores supracitados, ainda descrevem que é de suma importância enfatizar 

que o poder público possui grande importância em prover a inserção desses sujeitos nos 

contextos sociais aos quais desejam estar inseridos, garantindo-lhes o acesso à escola, 

para que os deficientes físicos, não se distanciem da sua independência, autonomia e do 

direito de exercerem sua cidadania. 

Conforme Cavalcante e Jiménez (2016), em pesquisa realizada na cidade de 

Tupanatinga/PE em 2016, com a equipe de educadores que atua nas escolas municipais 

do ensino regular no contexto inclusivo, identificaram que o acesso a recursos como 

materiais didáticos e insumos para serem usados junto a referida especialidade, também 

eram limitados, bem como, precários, o que, na visão daqueles participantes, impede o 

crescimento do aluno em decorrência das dificuldades de acesso enfrentados para a 

realidade que vivem, deixando o educador sem muitas outras possibilidades de auxiliar 

o educando, por mais que improvise. O referido trabalho vai ao encontro do que foi 

exposto pelas participantes no presente estudo, as quais relatam não ter acesso a esse 

arsenal de materiais, fazendo com o processo inclusivo torne-se dificultado por essa 

limitação. 
[…] nós tínhamos um cadeirante que tinha paralisia cerebral, então pra ele 
não tinha muitas coisas pra tá fazendo com ele entendeu, falta material pra 
ele, e quando vem é limitado [...] eu fazia joguinhos, trazia meu tablet [...] eu 
baixei uns joguinhos de palavras pra ele aprender [...] eu vejo que ele fica 
ligado tentando achar e montar as palavras, mas a gente poderia fazer mais 
por elas […] uma outra estratégia que eu uso no meu dia a dia com ele é 
ensinar através da brincadeira, ele se solta, interage com as outras crianças e 
quando tem brincadeira, as outras crianças se aproximam mais fácil e a gente 
pode usar desse momento para socializar e incluir [...] meu aluno tem que 
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ficar motivado pra vir na escola, se não ele não evoluiu ou mesmo pode 
deixar de vir se os pais dele não perceberem que ele esta evoluindo. (P 8) 

 

Dias (2017) descreve que, a falta de recursos materiais nas escolas, com certeza 

trará prejuízos no que se refere ao ensinar, limitando as possibilidades do aprender. 

Sendo assim, os educadores deverão, em alguns casos intervir, avaliando a necessidade 

de se reinventar novos modelos de aprendizagens frente a diversidade dos educandos e 

suas particularidades. 

O mesmo autor enfatiza que se faz necessário melhor equacionar a qualidade das 

respostas educativas para que se tenha uma melhor oferta de educação, sendo esta de 

qualidade e com maior eficácia por parte dos educadores, para que aconteça a promoção 

dessas práticas. 

Segundo Crochík et al. (2009) e Baldisseri (2014), ao se pensar e idealizar 

inclusão escolar, a escola enquanto ambiente formador deve propiciar que o educando 

desenvolva todas as suas capacidades e obtenha sucesso escolar sem esperar que ele se 

ajuste aos padrões de “normalidade” para aprender, diversificando as formas de ensinar, 

usando de estratégias que sejam compatíveis com a idade do educando, como por 

exemplo, utilizar do brincar como um momento de extroversão mas também de 

aprendizado. 

Podemos assim compreender, que o brincar é uma das atividades mais esperadas 

por todas as crianças, a qual desencadeia excitação e felicidade, exteriorizada por 

manifestações de alegria e euforia, sendo um momento de liberdade ao aprendente. O 

significado do brincar vai muito além do que apenas diversão. Através deste momento, 

é possível que ocorram interações e descobertas, desencadeando a capacidade de 

resolver conflitos, tomar decisões, explorar e negociar. Esta também pode ser 

considerada como uma adequada alternativa para o desenvolvimento de suas 

competências emocionais e sociais, e ainda, suas capacidades físicas, principalmente, 

aquelas que possuem alguma limitação motora. 

D’Amaral (2014) diz que toda e qualquer instituição que se proponha a ofertar 

qualquer modalidade de ensino, possui como obrigação disponibilizar todos os recursos 

humanos e materiais indispensáveis à satisfação das necessidades educacionais dos seus 

alunos, conforme descrito na Resolução 02, de 11 de setembro de 2001, redigida pelo 

Conselho Nacional de Educação – CNE, garantindo um sistema educacional de cunho 

inclusivo, sem preconceito ou discriminação, e com princípios de igualdade e de 

oportunidade. Estes campos devem desenvolver métodos de ensino e mecanismos 
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pedagógicos de avaliação, que sejam compatíveis com as deficiências apresentadas 

pelos seus alunos. 

Outra situação pontuada pelos participantes desta pesquisa, refere-se ao período 

de entrega dos materiais que, segundo os mesmos, são entregues tardiamente, o que 

torna-se um fator negativo, porque atrasa a evolução dos alunos e interrompe o 

aprendizado. 

 
[…] o material é entregue muito tarde, quando vem, isso atrasa nosso 
trabalho, atrasa a evolução e o aprendizado da criança, pensa, fica difícil 
assim (P 4) 
 
[…] olha, acho que falta mais organização por parte da  secretaria, porque 
outro dia já estávamos na metade do ano, só ai que chegou os materiais. Eu 
até entendo que tem que licitar, mas se sabe que vai acabar, faz a licitação 
antes neh […] (P 12) 

 

Quanto ao atraso no recebimento de materiais didáticos e disponibilidade dos 

mesmos às escolas que fazem parte do programa de educação inclusiva, observa-se que 

tal fator, gera desconforto, frustração e sentimento de limitação às participantes do 

estudo, pois muitas vezes iniciaram suas atividades educacionais sem a disponibilidade 

de recursos, o que na percepção destas, desencadeia impedimento e limitação ao ato de 

educar e ensinar, acarretando prejuízo ao aprendizado e evolução dos alunos especiais. 

Ainda relataram, em forma de sugestão, a Secretaria Municipal de Educação 

deveria ficar atenta a essas necessidades, devendo assumir seu papel enquanto gestora e 

mantenedora do programa de educação inclusiva no município estudado, para que não 

seja ofertado um ensino sem qualidade, fragmentado e com déficits em decorrência da 

falta de material, ocasionando influxo no aprendizado pela sua descontinuidade. 

Enfatizaram que tais recursos tornam-se necessários e são imprescindíveis para que o 

educador-facilitador possa realmente propiciar e desencadear o desenvolvimento de 

novos aprendizados à clientela inserida no programa de educação inclusiva, no sentido 

de prover aprendizado e desenvolver habilidades. 

 Outro ponto destacado pelas participantes do estudo quanto a falta de materiais, 

relaciona-se à falta de tecnologia assistiva, avaliada por elas como não adequada ou 

ausente. Na visão destes sujeitos, o cenário educacional no qual estão inseridos, não se 

encontra preparado para acolher os alunos como proposta e contexto inclusivo, 

conforme elencado no programa regido pelo Ministério da Educação, trazendo certo 

prejuízo no que se refere a ensinar, educar, desenvolver habilidades e permitir que o 
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aluno trafegue pelos mesmos espaços e se desenvolva como e com os demais colegas de 

classe. Logo abaixo seguem os depoimentos das participantes através das suas falas e a 

correlação com embasamentos de alguns autores sobre o tema, são estas: 

 
[…] olha são várias as dificuldades que temos aqui no programa, por 
exemplo numa atividade de educação física o professor tenta incluir ela, fazer 
com que ela participe mas ela não consegue correr atrás da bola ou ir atrás da 
bola porque a cadeira de rodas dela não se desloca bem fica travando a roda e 
tem os buracos na quadra e muito menos pegar a bola porque a cadeira dela é 
alta [...] na sala de aula ela já tem dificuldade para pegar o lápis, precisa de 
ajuda pra lanchar, tem que fazer coisas adaptadas pra ela […] e se tem é 
adaptado, tem que ter material de boa qualidade neh [...] eu tive que fazer 
uma alça no cabo da colher pro meu aluno segurar o lápis e a colher, deu 
certo, mas é adaptado, não é o ideal (P 8) 
 
[…] o caderno dele é com pauta, a secretaria de educação mandou um 
caderno só no final do ano, eu tive que bater xerox das folhas, mandar 
encadernar pra ele poder trabalhar porque não tinha. O lápis dele é 6b, eu tive 
que comprar um, a professora da sala multi comprou outro, pro menino ter 
lápis pra trabalhar, ai depois disso fizemos um engrossamento no corpo do 
lápis para ele conseguir segurar […] eles sabem da deficiência e necessidade 
do aluno e não mandam material adequado, onde fica o compromisso da rede 
e cadê o respeito com o aprendizado dessas crianças? Como que vai 
desenvolver a criança, como que vai incluir a criança assim, fazer ela criar 
autonomia, não vai. Então […] deveria ser mais organizada, investir em 
recursos próprios pra elas. Eu não me arrependo de ter que comprar as coisas 
para ela com meu dinheiro, mas não é minha obrigação sabe [...] (P 10) 

 

 Varela e Oliver (2013) nos dizem que as instituições de ensino devem investir 

maciçamente e contar com a disponibilidade e a acessibilidade de recursos como a 

Tecnologia Assistiva (TA), para que esta possa agir como medida facilitadora e 

mediadora do processo educativo, viabilizando a promoção, participação, a autonomia e 

a inclusão dessa clientela. Através da utilização deste recurso como apoio complementar 

educacional, se estará oportunizando maior possibilidade de interação e integração da 

criança com deficiência nas atividades que a cercam. 

Nesta mesma ótica, quanto a utilização de TA nas escolas, esta é uma potente 

ferramenta que pode e deverá ser utilizada pelas pessoas que possuem alguma 

deficiência, cuja habilidade funcional encontra-se adormecida. Ao se utilizar de tal 

recurso, consequentemente se estará ampliando as possibilidades e facilidades destes 

sujeitos de conquistarem a sua independência e sua autonomia, bem como de 

enriquecerem o seu desempenho frente a uma determinada atividade (CAVALCANTE; 

JIMÉNEZ, 2016; REDIG; GLAT, 2017). 

Segundo Rodrigues e Nogueira (2011) e Dias (2017), referindo-se ao processo 

inclusivo em outros países como Portugal, descrevem sobre a existência de programas 
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para esta temática, regidos por leis, as quais visam suplementar mudanças 

organizacionais para este cenário, através da disponibilidade de recursos técnicos e 

humanos, promovendo formações aos seus educadores para que supram as respostas 

exigidas quanto a entrada das crianças e dos jovens com deficiência nas escolas. 

Entretanto, estes ainda são norteados com uma perspectiva assistencialista e necessitam 

serem incrementados, quanto a disponibilidade de outros recursos como materiais que 

sejam adequados, de boa qualidade e que não coloquem em risco a vida desses 

educandos. 

Wajnsztejn e Zaneli (2013) nos dizem que a equipe que trabalha com o aluno 

especial deve refletir sobre quais são os materiais necessários e compatíveis para cada 

caso. E quando estas não se fizerem disponíveis, devem ser construídos pelos 

educadores com o auxílio dos próprios educandos. Segundo as autoras, esta pode ser 

uma atividade interessante na sala de aula, pois o aluno, nesse momento, estará 

desenvolvendo suas habilidades, sejam motoras, cognitivas, sua criatividade, 

desencadeando maior interesse por parte destes e contar com a participação dos demais, 

consolidando maior interação no ambiente. Neste sentido, tal contextualização vai ao 

encontro do que foi expresso pelas participantes, pois devido a falta de material, tiveram 

que usar da improvisação para que o aprendizado ocorresse e se fizesse presente. 

O educador deve ser constantemente participativo, devendo desenvolver 

atividades que fortaleçam a interação e a relação entre quem provem o ensino e entre 

quem quer aprender. 

 
[…] eu acho que poderíamos ter uma sala multi neh. Porque na escola que eu 
trabalhei tinha e era muito boa, porque ai você tem acesso a um monte de 
coisas, de material e inclusive do computador. Você leva teu aluno pra lá, 
tem os aparelhos próprios pra ele, pra deficiência dele, brinquedo específico 
pra ele […] aqui na sala comum não tem essas coisas a gente fica limitada 
[...] (P 9) 

 
[…] tem um aluno com paralisia cerebral, ele não consegue se alimentar sozinho, eu 
tive que adaptar uma colher pra ele poder comer, neh. Se ele não segura uma colher, 
ele também não vai conseguir segurar uma caneta e um lápis. E hoje em dia já existe 
esse tipo de material próprio pra essas coisas, mas aqui não tem. Então falta, falta 
muitos recursos. Agora até que tem as salas multifuncionais, tem os professores da 
área que podem nos dar um auxílio neh […] podemos usar essa sala, mas tem uns 
entraves […] o tempo é limitado, é muito aluno e poucas salas (P 12) 

 

Segundo Rodrigues e Maranhe (2010), as escolas do ensino regular apresentam 

avanços positivos e significativos, justificando que essa ascensão deve-se à utilização de 

metodologias e tecnologias complementares na condição de apoio para auxiliar no 
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aprendizado e na conquista de autonomia dos alunos, contribuindo no desenvolvimento 

das suas capacidades e resgatando sua autoestima.  

Redig e Glat (2017) ao se referirem sobre TA, argumentam que podem ser 

considerados exemplos de recursos materiais escolares e pedagógicos que irão facilitar 

o desenvolver dos alunos os meios de comunicações alternativas; recursos de 

acessibilidade à informatização, como o computador e internet; os recursos que 

auxiliam o deslocamentos de pessoas que não possuem mobilidade fisiológica 

adequada; recursos voltados a áreas com sinalizações, viabilizando maior segurança; 

mobiliários que atendam às necessidades posturais e arquitetônicas do sujeitos que 

possuam alguma alteração funcional, entre outros. 

 Quanto à limitação de recursos materiais como TA para utilização na sala de 

aula durante a atividade de ensino, numa visão de escola inclusiva, vai ao encontro do 

entendimento que tais recursos estejam disponíveis, como meios complementares para 

que o sucesso da aprendizagem ocorra. Com isso, espera-se que sejam oferecidos 

espaços com recursos diversos para que esta prática se concretize, como: carteiras auto-

ajustáveis, sistema audiovisual, material para pintura, música ambiente, computadores-

internet em bancadas ou portáteis, ambiente limpo, organizado, iluminado e seguro, 

apoio pedagógico compatível para cada aluno, educadores habilitados e suporte de 

profissionais de apoio na sala de aula, para que auxiliem o professor e, principalmente, 

acompanhem o aluno frente às suas necessidades e diversidades, sendo indispensáveis 

para a concretização da inclusão (CROCHÍK et al., 2009; CAVALCANTE; JIMÉNEZ, 

2016). 

 O acesso à internet foi outro fator relacionado às limitações de recursos, na 

visão dos participantes, os quais referiram a indisponibilidade de trabalhar com acesso a 

essa tecnologia (internet), por falta de equipamentos portáteis para uso durante as 

atividades educacionais diárias aos educandos que assistem. O uso da internet, na visão 

desses participantes, contribui de forma efetiva para o desenvolvimento de atividades 

pedagógicas, instigando no aluno a pesquisa e, consequentemente, o aprendizado.  
 

[…] eu penso que trabalhar com tecnologia digital seja um caminho 
interessante pra trabalhar com o aluno especial, primeiro que eles gostam, 
segundo que ali a atualização chega mais rápido, então dava pra conciliar 
isso, a vontade do aluno e o aprendizado (P 4) 
 
[…] ela precisa de outras coisas tipo um alfabeto móvel, acesso a internet, 
descobrir coisas novas para auxiliar no crescimento dela […] provocar 
curiosidade nela, tinha que instigar isso nela, nós tínhamos que aproveitar 
isso […] (P 11) 
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 […] olha, acho que a internet está aí pra ser usada e muito usada por sinal, 
ela te permite você ajudar a criança a viajar junto com a informação, 
informações variadas, mapas, desenhos, geografia, jogos educacionais como 
letreiros e labirintos, então isso vai estimulando a criança a fica atenta a isso, 
então eu acho que teríamos que ter mais esse recurso aqui na escola, ajuda 
desde que bem aproveitado […] mas nós precisamos ter treinamento pra 
saber o que ensinar também [...] (P 12) 

 

 Segundo Masi (2014), as novas tecnologias modificam as características do 

tempo e também do espaço. A escola deve preparar os alunos de modo que eles possam 

usufruir de forma satisfatória de todos os recursos advindos da informática, como 

inovação, aprendizado e acesso a outras inúmeras informações. Entretanto, é necessário 

que os próprios educadores sejam preparados para o uso desta ferramenta e possam 

extrair ao máximo os seus benefícios. 

A tecnologia digital, na visão de Coelho (2014), deve também estar inserida em 

sala de aula, como instrumentos de apoio ao ensino, permitindo e ampliando as 

possibilidades de socialização, contemplando a realidade das novas gerações através do 

contato desde cedo com equipamentos eletrônicos. A questão é saber quando? Para quê? 

O que fazer com essa tecnologia? E se os educadores estão preparados para utilizá-la 

como ferramenta inclusiva. 

Para Cerqueira (2014), quando pensamos em inovação, devemos procurar 

entender de que forma esta poderá auxiliar e contribuir para que os processos 

educacionais ocorram. Uma das mais importantes e revolucionárias inovações foi o 

surgimento da internet, seus aplicativos, computadores portáteis, tablets e smartphones. 

Neste sentido, quando o acesso a essas tecnologias digitais estiver disponível na 

sala de aula, poderemos explorá-las ao máximo e utilizá-las a favor do aprendizado, 

permitindo que, tanto o educando, quanto quem educa, naveguem juntos nesse imenso 

espaço virtual, podendo assim, ser aproveitadas para prover o desenvolvimento 

intelectual de todos. 

Segundo Sleiman (2014), é impossível falar de educação para a vida sem 

relacionar o uso de recursos digitais pela infinita disponibilidade de informações ali 

disponíveis. Entretanto, também se faz necessário preparar as crianças e os jovens, de 

uma forma geral, para que utilizem este recurso de forma responsável e segura, cabendo 

aos educadores se aterem e assumirem essa responsabilidade. Neste sentido, a mesma 

autora pontua que as instituições de ensino, possuem como missão educacional 

amadurecer a ideia de seus educandos e desenvolver nestes, questões de segurança e uso 

racional de recursos, como a internet. 
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Silva et al. (2016) também enfatizam que o educador precisa buscar alternativas 

que complementem a transferência de saberes, de experiências e de conhecimentos, 

afim de dinamizar suas aulas, para que a construção do aprendizado aconteça na íntegra, 

e o acesso à internet permite isso. 

 Relacionado à falta de acesso à internet pode-se interpretar, através das 

unidades de registro, que as AAEE acreditam que com a utilização deste meio (este 

recurso), poderá haver contribuição no sentido de melhor desenvolver as 

potencialidades e ampliar os horizontes das pessoas com deficiência. Outro relato 

importante a ser considerado, refere-se ao fato de que o aluno, quando se depara com o 

uso do computador, apresenta-se menos disperso, gerando a impressão de ficar mais 

concentrado e atento às informações ou imagens que estão disponíveis na tela do 

monitor, o que, no entendimento das participantes, torna-se algo positivo no processo do 

ensinar e educar, pois ocorre o estímulo investigativo por parte dos aprendizes. 

 

 

 

Subcategoria: Falta de infraestrutura e Acessibilidade 

 

  

 

 Quanto a Infraestrutura e Acessibilidade, conforme as falas das participantes, 

esta se refere à existência de limitações do ponto de vista estrutural e de infraestrutura, 

no contexto escolar ao qual fazem parte. Tais fatores estão associados e relacionados a 

problemas de ordem estrutural, o que na visão das participantes torna-se um 

impedimento em forma de barreira a esses alunos, impossibilitando-os de trafegar em 

todos os espaços no território (ambiente) escolar, gerando certa frustração ao aluno 

pelas manifestações que apresentam, como não querer interagir com os demais alunos, 

desencadeando isolamento e a não socialização por se sentirem limitados de ir a espaços 

onde os demais alunos frequentam. Podemos observar esses relatos nas falas a seguir: 
 

[…] aqui não tem acessibilidade. Eu tenho uma aluna cadeirante porque ela 
teve paralisia cerebral quando nasceu e não tem condição, não tem acesso, 
acesso à própria sala, a porta dos banheiros lá de cima não entra cadeira e ai? 
Se ela tiver uma atividade lá em cima ela não vai poder porque não tem 
acesso aos banheiros? Não tem barra de segurança nos banheiros. Não 
existem sinalizações, cadê a segurança? (P 2) 
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[…] hoje aqui na escola, em termos de estrutura física e acessibilidade do 
aluno não são tão adequados. As rampas de acesso são muito inclinadas, não 
tem sala multi, os banheiros não são adaptados pra essas crianças, não tem 
corrimão, fraldário e falta sinalização na quadra pra segurança […] (P 7) 
 
[…] um fraldário nós não temos por exemplo, porque lidamos com crianças 
dependentes e que não controlam a vontade de fazer xixi, usam fraldas  (P 4) 

 
[...] eu acredito que uma escola para ser inclusiva, é preciso que ela esteja 
adequada ao que ela se comprometeu a fazer, ter um espaço físico adequado e 
que seja compatível com todas as necessidades desses alunos que possuem 
alguma deficiência [...] como por exemplo essa escola aqui, é no morro, a 
gente não tem como receber um cadeirante aqui, como que ele vai entrar e 
subir aqui na sala, não tem rampa [...] outra coisa [...] então quando se pensa 
em inclusão escolar, tem que fugir do papel e trazer pra realidade, a escola 
tem que ter estrutura física, ser acessível [...] eu não estou dizendo que essa 
escola tem que fechar, mas ela precisa encontrar alguma forma de possibilitar 
o acesso desses alunos especiais […] temos que facilitar [...] o acesso a essa 
criança sem maiores dificuldades (P 6) 

 

É importante que ao aluno não se depare com barreiras do ponto de vista 

arquitetônico ou estrutural/físico, para não intensificar as limitações de ordem de 

mobilidade, pois o aluno com deficiência é o principal protagonista deste espaço e 

deverá se sentir integrado na sua totalidade e não impedido. Nesta ótica, segundo Souza 

et al. (2016), o ambiente escolar, para que seja realmente inclusivo, precisa ser acessível 

a todos, viabilizando que todos possam manter a sua independência e conquistem a sua 

autonomia. 

Quanto ao conceito deslocamento no ambiente escolar, no entendimento de 

Dischinger et al. (2009), este refere-se à possibilidade das pessoas se movimentarem de 

forma independente, segura, confortavelmente e livre de qualquer impedimento em 

forma de barreiras arquitetônicas, seja nos espaços internos e/ou externos das 

instituições de ensino. 

Nunes et al. (2015) nos dizem que, ao pensar em acessibilidade de um aluno que 

possui alguma limitação de ordem motora, é importante que a escola disponha de 

rampas não muito inclinadas, respeitando os padrões designados pela normas da ABNT, 

possibilitando o acesso dos cadeirantes e dos alunos que possuem marcha motora 

reduzida e equilíbrio limitado a qualquer espaço que queiram estar. Tal atenção deve ser 

dada, não apenas a disponibilidade dos acessos, mas deve-se ter atenção também, 

quanto a existência de barras de segurança para que se apoiem, minimizando assim, 

possibilidades de quedas ou traumas. 

Através da fala das autoras supracitadas pode-se compreender que uma pessoa 

com limitação de locomoção não precisa apenas de uma cadeira de rodas que deslize 



 
 

66 
1
2 

por todos os caminhos da escola ou perpasse por uma porta que permita o seu acesso ao 

interior de um banheiro, por exemplo. Estes sujeitos, precisam de muito mais. Precisam 

ser observados na sua totalidade, necessitam conviver integrados, precisam ser 

valorizados pela sua existência, por seus diferentes estilos e modos de ser, precisam ser 

vistos com olhares que permitam flexibilizar a existência do impedimento, para que 

possam superar a lógica do preconceito. Esse convívio com a diferença deve ser um 

esforço coletivo: da família, da escola, do poder público, da comunidade social, da 

comunidade educacional, todos precisam dar sua contribuição, serem e agirem também 

de forma diferente. 

Conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2004, p.02), 

“promover acessibilidade significa remover barreiras arquitetônicas, urbanísticas ou 

ambientais que impeçam a aproximação, transferência ou circulação”. No entanto, 

segundo Machado e Lima (2015), ainda que existam normas, legislações e 

investimentos para a remoção das barreiras, o que se observa é uma restrita aplicação 

em modernidade, e o que se percebe é uma falta de acessibilidade no ambiente em geral. 

Os mesmos autores enfatizam que há muito que se avançar no sentido de propiciar o 

fácil deslocamento das pessoas com deficiência nas escolas. Entretanto, já é possível 

vermos algumas mudanças no sentido de melhorias quanto a estas facilidades, mas é 

necessário avançar muito mais. 

 Duarte (2013) cita que o cotidiano das pessoas com deficiência física apresenta 

vários obstáculos e dificuldades, isto reforça a necessidade da existência de projetos 

eficientes com soluções cabíveis para as práticas do cotidiano. 

No Brasil, fatores relacionados à infraestrutura, possuem impacto significativo 

no desempenho escolar de todos os sujeitos inseridos neste contexto. Vários indicadores 

educacionais apontam a existência de problemas que refletem quanto à qualidade da 

educação ofertada, estando estes relacionados a acessibilidade dos seus educandos aos 

espaços escolares. Porém, o ensino do qual esses jovens têm acesso, sofre e passa por 

sérios problemas, entre eles referente a infraestrutura disponível ou pela existência de 

adaptações inadequadas, o que poderá refletir sobre a qualidade do ensino e trazer 

insegurança no ambiente escolar (BRASIL, 2010). 

Para Coelho (2014), a infraestrutura no ambiente escolar deve ser acolhedora, 

acessível e segura para aumentar as chances de interesse do aluno e elevar o índice da 

sua permanência na escola. A acessibilidade arquitetônica de pessoas com deficiência 

ou que tenham alguma mobilidade reduzida precisa ser considerada, devendo os 
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gestores destas instituíções estar envolvidos para que promovam a realização das 

adaptações necessárias e compatíveis para a superação da deficiência existente.  

Neste sentido, autores anteriormente citados, afirmam que estas adaptações 

tornar-se-ão adequadas a cada aluno, quando portas de acesso ao interior da sala de aula 

forem melhor projetas (ampliadas), permitindo o entrar e sair de um cadeirante, para 

que este circule entre uma sala ou outro ambiente, que exista adequada luminosidade, 

disponibilidade de barras de segurança para que sejam usadas como apoio, banheiros e 

lavabos acessíveis aos cadeirantes, como a disponibilidade de espaços com fraldários, 

os quais permitam privacidade durante a realização da higiene íntima, aos que utilizam 

fraldas. 

Quanto a falta de banheiros na escola, Brasil (2009) aponta que muitas escolas 

não possuem banheiros acessíveis para atender os alunos com restrições motoras, e esta 

deveria ser uma das reformas importantes a serem realizadas no ambiente escolar. O 

ideal seria que houvesse banheiros acessíveis nos diferentes pavimentos da escola, com 

barras de apoio que possibilitem segurança, trocadores em espaços privativos, lavabos 

em alturas compatíveis, para que seja permitida a realização da higiene das mãos por 

parte dos alunos. 

 Conforme apontado por Dischinger et al. (2009) e Fonteles e Mazzotta (2015), 

quanto a disponibilidade de sanitários nas escolas, estes devem estar disponíveis em um 

percentual de 5 %. Devendo estar acessíveis às pessoas com deficiência. Estes devem 

localizar-se em rotas acessíveis, estando próximos ou integrados às demais instalações 

sanitárias e serem sinalizados, para que essa clientela o identifique facilmente. 

 O desafio da escola do ensino básico, consiste em possibilitar que o ambiente 

(estrutura, espaço, recursos, etc) sejam adequados frente às reais necessidades dos seus 

educandos. Neste mesmo sentido, Kuzuyabu (2016) relata que a dificuldade de incluir 

efetivamente alunos com deficiência nas classes regulares está relacionada à falta de 

condições estruturais adequadas, o que poderá impedir o avançar desses alunos. 

Sendo assim, à escola deve reconhecer e satisfazer as necessidades diversas do 

aluno, sinalizando que haja adaptações quanto aos recursos estruturais compatíveis com 

a total inserção dos alunos neste ambiente, levando em consideração o respeito às 

diferenças e deficiências existentes. Bem como, permita o deslocamento e acesso dessas 

crianças a todos os espaços e ambientes que ela queira estar presente, mantendo e 

preservando sua segurança e participação. 
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É possível compreendermos que a escola, seja ela da educação regular pública 

ou privada, voltada ou não à educação especial, é um importante equipamento social o 

qual deve assegurar todas as condições necessárias para o pleno acesso dos seus 

aprendizes e em todas as atividades que serão desenvolvidas no âmbito escolar. Ao 

incluir um aluno que possua deficiência na escola, é de suma importância que todos os 

atores (professores, educadores, agentes de apoio, coordenadores, estagiários, família, 

acompanhantes terapêuticos, dentre outros), estejam envolvidos neste processo, 

assegurando à acessibilidade dos mesmos. 

 Ao se pensar em inclusão escolar, espera-se que este espaço acolha de forma 

integral e sem distinção todos os seus educandos, garantindo todos os direitos a estes 

cidadãos que clamam por oportunidades que lhe são de direito, o de aprender, de 

conquistarem sua independência e fortalecerem a sua autonomia de escolherem os 

caminhos que pretendem percorrer. 

 

 

 

Categoria B: Dificuldades de trabalho em equipe 

 

 

 

O educador inclusivo deve ter o desejo em ensinar o aluno. Cada passo dado 

adiante traz consigo a existência de discussões para que se potencialize o fortalecimento 

das relações intersociais, o que permite o avançar e a descoberta de novos caminhos, 

novas possibilidades, novas reflexões e novas experiências. A escola, enquanto 

equipamento social, deve contar com uma equipe coesa, dinâmica e que não se veja com 

indiferença, pois é o pilar que sustenta a escola, que direciona e conduzem os que a 

frequentam. 

Foram apontados pelos participantes algumas dificuldades na sala de aula, 

relacionadas as interações entre os educadores inclusivos. Neste ínterim, surgiram 02 

subcategorias provenientes da categoria principal, a saber: Trabalho em equipe e 

Inclusão apenas na teoria. As respectivas subcategorias estão analisadas abaixo e serão 

discutidas à luz do referencial teórico disponível sobre a temática, para que se possa 

melhor compreendê-las. 
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Subcategoria: Trabalho em equipe 

 

 

 

Um ambiente onde se trabalha na coletividade e sem uma condição de 

individualidade, torna-se mais harmonioso e produtivo. Neste sentido conforme relata 

Pimenta (2012), ao se pensar em uma escola, enquanto formadora de pessoas, bem 

como, desencadeadora e produtora de novos saberes é necessário que ocorra gestão 

democrática. A interação entre os educadores torna-se primordial para que o sucesso na 

aprendizagem aconteça. 

 Foi apontado, pelas participantes do estudo, que muitas vezes, sentem falta de 

trabalhar na coletividade e na parceria, o que para elas deveria ocorrer, para que 

pudessem desencadear harmonia na sala de aula, bem como, conquistarem maiores 

avanços no que se refere a ensinar, educar com qualidade. Interpretam que o trabalho 

em equipe traz maiores possibilidades, no sentido de trocas de experiências e estímulos 

no ambiente que frequentam. Tais relatos estão representado pelas falas a seguir: 

 
[…] acredito que a gente pode contribuir e muito mais na sala de aula neh, 
facilitar a aceitação das crianças que possuem deficiência. Assim a gente 
realmente poderia dizer que o processo de inclusão acontece, quando existe 
interação entre nós profissionais, no caso nós agentes e o professor, que 
acompanha essas crianças, se não tem interação, não tem inclusão neh. Isso 
nem sempre acontece, o professor muitas vezes nem fala comigo e o aluno vê 
isso […] (P 1) 

 
[…] se a professora prepara uma aula sobre qualquer assunto, sobre a água 
por exemplo, se você der pro aluno normal, dito normal ele vai fazer. Mas o 
aluno com deficiência, que tem alguma limitação não vai conseguir responder 
da mesma maneira ou na mesma velocidade que os outros respondem, porque 
ele precisa de mais tempo pra absorver o conteúdo […] ai que entra o meu 
trabalho, de poder auxiliar essa criança a entender o conteúdo [...] a ter esse 
conhecimento [...] o nosso papel é ajudar ele a desenvolver esse 
conhecimento [...] pra facilitar a compreensão dele [...] fazer uma colagem, 
um recorte, usar figuras, usar cores [...] aí que entra meu trabalho, arte e 
criatividade. Isso pra mim é inclusão, mas isso acontece muito pouco [...] 
mas falta essa interação com o professor, com todos, apesar de alguns serem 
acessíveis, mas falta essa aceitação por parte dele [...] (P 4) 
 

 
Breitenbach et al. (2016) apontam que pode-se entender que a educação 

inclusiva não se restringe a proporcionar apenas acesso de qualidade ao ensino formal 

às pessoas com deficiência, mas pressupõe-se que este ambiente deva estar preparado 

para melhor acolher esses alunos. Neste sentido, a escola e os profissionais que lá atuam 
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devem garantir que o acesso desses alunos não esbarre em impedimentos impostos pela 

existência de fragmentação comunicacional entre a equipe. 

Podemos assim compreender que o professor nunca deverá trabalhar sozinho. 

Ele deve compartilhar, de forma integrada, seus saberes, suas responsabilidades e a 

tomada de decisão, para que juntos criem um clima e ambiente de respeito mútuo. 

Percebe-se, na fala dos participantes, que estes esperam por essa interação e troca na 

sala de aula, para que possam juntos superar as expectativas do educante especial. 

 
[…] se você tiver oportunidade de fazer alguma atividade junto com o 
professor, e tá elaborando isso pra benefício da criança, acho que fica bem 
legal neh. Fica muito bom. Porque o trabalho poderia ficar mais completo, 
mas não são todos que tem esse entendimento, que nos dão essa oportunidade 
[…] (P 2) 

 

Em pesquisa realizada por Cavalcante e Jiménez (2016), no estado de 

Pernambuco, envolvendo profissionais que atuam na área da educação especial do 

ensino regular, as autoras, com a utilização de entrevista aplicada aos participantes, 

identificaram que estes posicionaram-se de forma confiante, acreditando que a 

aprendizagem desses educandos ocorre quando se utiliza de um trabalho integrado entre 

as equipes que lá atuam, sem individualidades, pautados apenas nas necessidades dos 

seus educandos. 

Para a garantia de uma educação amplamente inclusiva no ambiente escolar, se 

faz necessário que ocorra envolvimento de toda a comunidade educacional, assim como 

a participação efetiva da família e da sociedade, para a elaboração de ações que 

ampliem a cobertura de programas voltados à educação especial, haja vista que a escola 

é considerada como um espaço social de aprendizagem, de formação e de 

desenvolvimento de pessoas. Para isso, Silva (2009) e Silva et al. (2016) reforçam 

dizendo que um trabalho integrado tende a trazer melhores resultados para o coletivo. 

Cavalcante e Jiménez (2016) complementam, dizendo que todos os profissionais 

envolvidos com o atendimento educacional especializado, devem estar conectados, a 

fim de elaborarem juntos estratégias que possibilitem e promovam a autonomia dos seus 

alunos. 
[…] quando a gente coloca esse aluno dentro de todas as atividades que os 
outros fazem, a gente tá incluindo [...] então é interessante que aqui na escola 
a gente trabalhe em conjunto com todo mundo desde a merendeira até a 
família, trazendo esse aluno especial para as atividades com outros alunos, 
para que ele faça parte desse processo [...] mas eu não percebo essa 
integração das equipes, então teríamos que fortalecer isso na rede [...] (P 5) 
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Quanto à participação da família na escola, Cavalcante e Jiménez (2016), se 

referem a família e a escola como sendo sistemas abertos e com funções diferenciadas, 

porém, que se complementam e se completam. Baseado na fala dos autores 

anteriormente citados, podemos compreender que na medida em que exista essa relação, 

mais facilitado será o processo de inclusão em decorrência da participação familiar, pois 

esta melhor compreenderá o que se ensina e o que se espera de evolução dos alunos. 

Pela proximidade com a escola, a família fortalecerá os vínculos positivos, o que 

refletirá no aluno condições favoráveis de enfrentamento em meio a tantos desafios a 

serem superados. 
 
[…] quando o professor é participativo e me dá certa liberdade pra trabalhar 
com a criança e com ele, é gostoso, mas não é sempre assim […] em outros 
casos eu me sinto mal por ver que a criança esta sendo excluída e 
conseqüentemente eu também estou sendo excluídas […] teve casos aqui na 
escola da criança chamar “oh professor, professor eu tô aqui” […] triste ver 
isso (P 11)  
 

 

Através das falas das participantes do estudo, podemos interpretar que uma 

escola ao aceitar alunos com deficiência ou com necessidades de aprendizagem, precisa 

assumir esses estudantes na sua diversidade e estar aberta ao diálogo. Os educadores 

deverão trabalhar em um mesmo compasso e de forma transparente um com o outro, 

respeitando os seus próprios limites e do outro, tendo clareza e humildade de assumirem 

também as dificuldades ou limitações que possuam. 

Neste sentido, cabe aos envolvidos que acompanham os alunos com deficiência, 

compreenderem que há diferentes formas de intervenções a serem instituídas para esse 

aluno, devendo-se buscar auxílio com outros profissionais especializados, se necessário 

for, desde consultoria, técnicos, pais, outros educandos, para que possam juntos realizar 

os ajustes necessários para que o aprendizado desse aluno não fique comprometido, 

pois, pode existir a necessidade de se realizar planos educativos individuais, em alguns 

momentos (SILVA, 2009; SASSAKI, 2013; DIAS, 2017). 

É importante destacar que todos os envolvidos na arte de educar, apresentam 

funções e obrigações essenciais quanto ao funcionamento do sistema educacional, 

contribuindo consideravelmente, através dos seus saberes, para a criança e para a 

construção de uma escola diferenciada. A equipe de educadores, através das suas 

experiências e preparo acadêmico, poderá fornecer e trazer subsídios relevantes, 

enquanto contribuição para melhor compreensão sobre o processo de inclusão, bem 
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como, apontar sugestões para que a prática educacional torne-se mais efetiva, 

contribuindo para melhorias no cotidiano escolar. Mas, esta prática deverá ocorrer de 

forma coletiva e não centralizada em uma única categoria profissional. 

 
[...] tinha que começar primeiro na secretaria de educação [...] depois pela 
direção da escola e depois os diretores deveriam repassar para a equipe. 
Porque dentro do convívio escolar [...] não depende só de nós agentes e 
monitoras, depende de um todo. O professor tem trinta alunos dentro da sala, 
ele não tem condições de dar atenção só pra um aluno, neh, e nós temos 
alguns modelos de professor, tipo aquele que centraliza as coisas nele, todas 
as atividades, aqueles que não estão nem ai em tentar incluir, aqueles que 
fazem as atividades, mas sem um sentido ai sai de qualquer jeito, sem uma 
energia positiva, apenas para cumprir a meta, mas tem aqueles poucos que se 
importam com essas crianças, esses nos dão a oportunidade de participar 
ativamente das tarefas da sala de aula, mas esses são poucos [...] nós agentes 
de apoio, estamos ali pra dar apoio pro professor em todos os sentidos, mas 
[...] não esta muito bem claro para os próprios professores […] e enquanto 
não estiver claro as competências de cada um, não tem trabalho em equipe (P 
10) 
 

As expectativas sobre a Educação Especial são inúmeras e, dentre elas, que o 

ambiente e a proposta de ensino estejam estruturados, seja pelas necessidades dos 

alunos, das suas famílias, da sociedade e da própria comunidade acadêmica que os 

acompanham (DIAS, 2017). Neste sentido, se faz necessário dar devida importância em 

avaliar a percepção de todos os profissionais envolvidos com a inclusão e perceber as 

contribuíções que estes poderão trazer através das suas vivências, para a implementação 

de uma prática escolar inclusiva mais fortalecida. 

Existe em outros municípios do país, com função semelhante a do AAEE, a 

presença de profissionais para atuarem com uma proposta inclusiva, entretanto, recebem 

outras identificações: como mediador, cuidador, monitor, profissional de apoio, auxiliar 

educacional, dentre outros. Não existe um padrão a ser seguido, existem apenas 

pequenas indicações baseados em legislações. Cada município brasileiro, região ou 

escolas particulares, criam seu modelo de atuação e de gestão, o que implica em 

algumas vezes na não uniformização para o processo inclusivo. A inserção e existência 

desse profissional no meio educacional, acompanhando alunos com deficiência e dando 

suporte ao professor regente durante a atividade de ensino, possuem base legal, sendo 

muitas vezes para a família ou para o próprio educando, a luz no fim do túnel para 

novas possibilidades de conquistas e de crescimento. 

No entendimento de Masi (2014) e Dias (2017), a escola é o local ou espaço 

onde se cumprem as trocas de saberes múltiplos e socializações diversas entre as 

gerações ali existentes. Dado a isso, a escola e seus atores possuem como 
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responsabilidade educar e estimular os seus educandos, devendo ainda, fazer com que 

estes evoluam e vejam à sua frente, o progresso. E, segundo o mesmo autor, para que 

isso ocorra, as equipes que ali atuam, devem caminhar em um mesmo ritmo, agirem 

sem diferenças uns com outros, adotando a mesma postura, devendo ter em mente que 

estão preparando os jovens para as suas emancipações. 

Um elemento expressivo quanto a atuação de profissionais na área inclusiva, 

refere-se à experiência profissional e seu papel neste contexto, associado a convivência 

com outros membros da equipe na sala de aula. Sinalizando que existe a necessidade de 

melhoramentos no que se refere à proximidade, interação com outros atores e de 

ampliar o conhecimento acerca dos seus afazeres, para que se consiga uma sensação de 

competência e possa gerar respostas e resultados adequados frente ao trabalho que 

desempenha. 

Conforme Cipriano (2014), para que exista uma educação que transforme e que 

traga mudanças coletivas, é preciso que aconteça uma educação que também humanize 

e que traga as relações como foco. A profissão docente e a dos demais educadores, deve 

estar voltada às múltiplas relações entre as pessoas, com conceitos bem definidos e 

estruturados, para o contexto que se vive e com vários objetos culturais. 

Portanto, essa equipe multiprofissional, quando trabalha com foco e unida, 

consegue ofertar uma educação de excelência, desenvolvendo múltiplas e diferentes 

linguagens e formas de perceber o mundo que se vive, facilitando a aceitação, gerando o 

amor e o respeito. Esse é um desafio do tempo presente. 

Nesta ótica, percebe-se a existência de alguns conflitos nos espaços intra-classes, 

o que pode ser representado pela falta de compreensão, interação na sala de aula quanto 

ao papel e responsabilidade que cada um possui neste ambiente. Entretanto, cabe 

ressaltar que mesmo frente às diferenças existentes entre cada membro da equipe, 

independente da posição ou cargo que ocupem, estes devem ter clareza que possuem o 

mesmo compromisso com os alunos e vontade em fazer a diferença na sala de aula e na 

vida de quem está sendo assistido por estes profissionais, o que também foi possível 

identificar na fala das participantes. 

 

 

 

Subcategoria: Inclusão apenas na teoria 
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A educação precisa urgentemente ser reciclada e os educadores precisam 

dialogar entre si, estarem mais preparados para aceitar as diferenças existentes na sala 

de aula. Trabalhar com crianças e jovens na educação especial requer que as equipes de 

profissionais trabalhem de forma coesa e sem medo de assumir riscos. 

Na percepção de Silva (2013) e Cury (2014), os educadores de hoje devem ser 

criativos, sensíveis, amorosos, compreensivos, dinâmicos, profissionais que estejam 

atentos às novidades, abertos ao diálogo e queiram assumir-se enquanto profissionais 

formadores de opinão, que visam o crescer e desenvolver de seus alunos  

Entretanto, as falas das participantes denotam que o ideal do trabalho em equipe 

objetivando o desenvolvimento de pessoas com deficiência ainda não foi atingido nas 

escolas do município estudado: 

 
[…] exclusão por parte do professor mesmo, tem alguns que tá louco, com 
relação a postura dele com a gente e principalmente com a criança, da onde 
que a gente vai conseguir incluir assim? Fica só no papel mesmo […] a 
professora regente não quer se envolver, tem medo, é resistente, diz que não 
sabe nada sobre a deficiência do meu aluno [...] eu tento chegar nela, mas ela 
não dá brecha [...] (P 1) 
 
[…] quando eu vejo que é determinado professor eu acabo nem indo para 
dentro da sala de aula, porque eu sei que ele não gosta da nossa presença lá 
dentro e tem professores que entram na sala e agem como se eu e o aluno 
nem tivesse ali, difícil assim [...] (P 11) 

 

As participantes deste estudo descrevem já ter ouvido que o professor regente se 

sente incapaz de trabalhar com o aluno especial na sala de aula, por desconhecerem a 

deficiência que este possui. Para elas esta postura sinaliza o não interesse em buscar 

informações e/ou embasamento para identificar o que poderia ser trabalhado com esse 

aluno, bem como, buscar formas de aproximação e interação com os educandos. 
 

[…] o aluno não é do agente de apoio, porque acontece muito, eles sempre 
falam “eu tenho trinta, mais um”, cadê a inclusão? Eles acham que a criança 
por estar dentro da sala de aula ela já esta incluída, estão totalmente 
enganados […] eu levo material pra sala de aula e tento mostrar pra ela, mas 
ela não dá bola [...] eu sempre tô tentando [...] (P 3) 
 
[…] ai as vezes a gente leva para o professor o que eu fiz pra auxiliar a 
criança a aprender, mas acontece do professor nem olha direito, só diz “tá 
bom, tá bom” ele não tem nem o trabalho de olhar e dar sugestões ou dizer se 
estou no caminho certo entende, dai a criança não evolui, só regride e a gente 
fica desmotivada […] (P 7) 

 

Os profissionais e toda equipe envolvida com a arte de ensinar, além de 

proverem o aprendizado, tornam-se referência dos seus educandos, mesmo que em 
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escolas primárias. Neste sentido, esses atores devem iniciar contextualizações 

clarificadoras acerca dessa temática em que deve ser amplamente discutida a “inclusão 

escolar”, para que seja extinta a rotulação do deficiente e se valorize o sujeito enquanto 

pessoa (BREITENBACH et al., 2016). 

Segundo Braga (2014), pensar em inserção social de pessoas com deficiência na 

sociedade, torna-se algo redundante porque as pessoas com deficiência já fazem parte 

do meio social. Entretanto, para que isso se concretize, deve-se sempre estimular as 

pessoas com deficiência a seguirem em frente e a acreditarem que podem superar toda e 

qualquer desigualdade que possa existir, sendo o espaço escolar uma ótima 

oportunidade para que essa estratégia ou exercício se inicie. 

 
[…] ele esquece que o aluno vê nele uma esperança pra evoluir, pra vencer na 
vida. Outra coisa importante é que quando eles fazem atividades, não fazem 
atividades apropriadas pra aquele aluno, isso é incluir? Se eles fizessem mais 
integração na sala de aula, a aceitação e inclusão seria mais fácil [...] (P 10) 

 

Wajnsztejn e Zaneli (2013) relatam que todos os alunos que possuem certas 

limitações em decorrência de uma patologia devem ser atendidos e respeitados quanto 

aos seus conhecimentos prévios, necessidades, capacidades e processo evolutivo em um 

ritmo que ele mesmo imponha. Estas autoras reforçam a reflexão de que agindo dessa 

forma, o educador estará exercendo a inclusão propriamente dita.  

As autoras ainda enfatizam que, antes de mais nada, o primeiro passo ser dado é 

analisar e saber quais são as dificuldades desse aluno. Pois, se o educador possuir um 

olhar limitado e despreocupado frente às suas necessidades, estará ampliando a exclusão 

deste aluno. 

Cunha (2015) afirma que o professor deve observar e estar próximo aos seus 

alunos, para que possa identificar detalhes comumente não notados e conhecer suas 

reais necessidades. Esta estratégia trará uma maior conotação de respeito no 

entendimento do aluno, isentando-o de preconceitos e propiciando uma verdadeira 

inclusão. 

Sendo assim, podemos interpretar que esta é uma das melhores maneiras de 

conseguir dar sentido para a vida desses educandos, ou seja, acolhê-los de forma digna e 

igualitária. Sem esquecer que na vida há, e sempre existirão desafios, barreiras, 

obstáculos, mas que acima de tudo, sempre haverá a possibilidade de superá-los e 

construir uma sociedade melhor, mais justa e mais equânime. 
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A resistência intrínseca da comunidade educacional segundo Oliveira (2013), 

muitas vezes é causada pelo medo do novo, pela reação do diferente, pelas dificuldades 

às adaptações e mudanças que serão necessárias. Tais receios sempre se fizeram 

presentes, principalmente para aqueles que mantém o primeiro contato com as crianças 

que necessitam de maior tempo de atenção, no caso as que possuem deficiência. 

Mesmo com a existência de avanços significativos no processo educacional com 

foco inclusivo para todos, SILVA et al. (2016) apontam que ainda se observa uma 

inclusão que busca justificar-se e adequar-se aos modelos advindos das legislações 

existentes, identificados pelos profissionais que atuam nas salas de aulas nas escolas do 

ensino regular, como sendo tudo “lindo e perfeito, maravilhoso só que no papel”. Mas 

que na prática apresentam um importante viés no sentido de ofertar uma educação sem 

muita qualidade e ainda fragmentada em diferentes instâncias de atenção à criança com 

deficiência, conforme as falas abaixo: 

 
[…] a inclusão é muito linda, muito maravilhosa, mas no papel, porque na 
prática não acontece […] ainda tem muita coisa pra ser feito, a escola, o 
professor, o próprio agente de apoio precisam entender mais sobre o que é 
inclusão, a sociedade não tem noção desses desafios que temos, incluir é 
permitir que esses alunos sejam aceitos e não afastados, isolados […] eu acho 
que os profissionais ainda são muito fechados pra inclusão […] (P 2) 
 
[…] assim, sendo a mais realista possível, eu acho que tem muita coisa que é 
lindo e maravilhoso, mas só no papel [...] o que acontece é que a gente se 
decepciona muito vendo [...] como os alunos especiais são conduzidos, como 
são vistos e como são tratados [...] porque há profissionais que não tem 
paciência e a consciência de que tem um aluno especial dentro da sala, e que 
necessita de atenção especial [...] deixam aquele aluno especial num 
cantinho, de lado, não inclui, então é por isso que eu te digo que é só no 
papel. Não inclui na atividade de sala de aula, não inclui com outros alunos 
dito normais, agora o que é ser normal? Não existe essa resposta pra isso, não 
tem […] (P 4) 
 
[…] a gente não é professora, nós trabalhamos como um profissional de 
apoio em sala de aula, então assim, eu acho difícil se na rede tiver uma ou 
duas escolas inclusivas que trabalhem com esse foco, mas inclusivas de 
verdade são poucas, no papel é tão lindo, mas não é funcionante, falta a 
equipe aderir essa nova proposta neh, tanto na estrutura física, como na parte 
de funcionário, do pessoal tá qualificado pra receber esse aluno, eu acho 
muito difícil, porque todas as formações que tem, tem agente de apoio que 
comenta isso, essas dificuldades […] (P 6) 
 
[…] porque na teoria tudo é lindo, na prática não é bem isso. Eu posso te 
dizer que eu vou fazer um projeto, eu vou fazer isso e mostrar que dentro da 
escola não é essa realidade que dizem nos livros. Muitas vezes a escola não é 
preparada e ainda não está preparada, ela é adaptada pra atender o aluno 
especial e eu penso que, quando as coisas são adaptadas de qualquer jeito e 
não são claras, as coisas se perdem, ficam sem um sentido neh […] (P 12) 
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Segundo Vitório (2013), quanto mais cedo ofertarmos um ambiente de convívio 

social mais inclusivo, sem discriminação, sem pré-conceitos diante das diversidades e 

necessidades existentes, mais brevemente se estará formando pessoas com seus valores 

melhor conceituados, com razão a mais de viver e prontos para assumir maior 

compromisso junto à sociedade. 

Oliveira (2013) reforça que, para minimizar estas angústias, a equipe deve ser 

trabalhada e preparada por seus gestores quanto a chegada de um novo aluno no 

ambiente escolar, para que o processo de aceitação e inserção desse educando ocorra 

sem entraves ou com imposições de barreiras, devendo deixar prevalecer o respeito às 

diferenças, individualidades e valores existentes em cada aluno, contrariando os dados 

reportados na fala abaixo, segundo a qual a professora regente se diz não preparada para 

o trabalho com o alunos com deficiência: 

 
[...] sempre fala que tem muito aluno e que o aluno especial absorve muito 
tempo dela [...] ela me disse que não sabe o que fazer porque não teve 
instrução e tem medo de não ajudar [...] ela fala que eu tô mais preparada [...] 
(P 7) 

 

Segundo Braz-Aquino et al. (2016), torna-se importante afirmar que as escolas 

não devem apenas preocupar-se em garantir e promover somente o acesso dos seus 

alunos nestes ambientes, mas devem possibilitar que estes frequentem de forma 

permanente estes espaços, fortalecendo os vínculos entre si e promovendo seu sucesso. 

É na escola que também ocorre um importante movimento relacionado à 

socialização e integração entre as pessoas, sendo estas pertencentes a diferentes etnias, 

religiões, costumes, hábitos, gêneros e aptidões, o que sinaliza e fortalece a necessidade 

de convivência coletiva entre os pares (o ser humano). 

 Com isso, ao compreender a existência dessas diferenças em nosso cotidiano e 

nos ambientes nos quais estamos inseridos, a escola não poderia ser diferente, pois é 

neste espaço que as possibilidades de integração devem estar ampliadas para que ocorra 

continuamente o desenvolvimento das habilidades que necessitam ser lapidadas, 

principalmente as que se encontram adormecidas no aluno com deficiência.  

 Neste sentido, pode-se perceber, através das falas das participantes, que 

embora as políticas públicas inclusivas sejam uma realidade, estas ainda não estão 

implementadas de forma concreta no âmbito escolar. Tal fato, possivelmente, se deve a 

resistência por parte dos professores regentes e à falta de uma política de recursos 
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humanos que viabilize a preparação adequada da equipe e comunidade escolar para a 

inserção dos alunos com deficiência. 

 

 

 

Categoria C: Inclusão escolar: uma realidade possível 

 

 

 

É de fundamental importância que professores, educadores e/ou a comunidade 

escolar, bem como o próprio Poder Público, cumpram cada qual o seu papel e percebam 

que a escola é um importante equipamento social que visa formar cidadãos para a 

sociedade e o mundo, participando da vida em coletividade. Todos os alunos devem ter 

a oportunidade de tornarem-se membros regulares da vida educacional, visando 

maximizar e potencializar a interação, a aceitação, a participação e a harmonia social. 

Paulo Freire afirma que “a inclusão não é uma utopia, mas uma oportunidade a 

ser realizada e explorada, desde que todos nós iniciemos uma luta contra nossos 

próprios preconceitos. A responsabilidade do ser professor, além do educar ou ensinar, é 

também de respeitar a dignidade do educando, sua autonomia e sua identidade em 

processo” (FREIRE, 1996, p.64). 

 As falas das participantes no presente estudo, também exteriorizam a crença no 

trabalho que desenvolvem, bem como, no processo inclusivo por intermédio da escola e 

através da atuação do educador na sala de aula, tornando-se um grande facilitador. A 

partir das falas das participantes emergiram as subcategorias: Diálogo e relação de 

confiança; e Sentimento materno. 

 

 

 

Subcategoria: Diálogo e Relação de confiança 

  

 

 

Sobre Diálogo e Relação de confiança, as falas das participantes enfatizam que 

uma relação torna-se fortalecida quando ocorrem aproximações entre pessoas, não 
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sendo diferente, na sala de aula, entre quem ensina e quem aprende. Para que isso 

ocorra, o diálogo torna-se o ponta pé inicial, pois pode despertar o interesse dos 

educandos em se aproximar dos demais. 

Havendo diálogo entre os sujeitos inseridos na sala de aula, aluno-professor, 

ocorrerá o despertar da relação de confiança entre ambos, pois a criança com deficiência 

perceberá que estes estão ali para suprir suas necessidades educacionais, como a 

interação, a socialização ou a aquisição de conhecimento. 

 
[...] inclusão escolar é dar a oportunidade de acesso à educação e ao 
aprendizado para que todas as crianças que possuem ou não alguma 
deficiência, independente de cor, raça, religião, poder aquisitivo, se é branco 
ou negro [...] é permitir que elas vivam em sociedade, no coletivo [...] porque 
é na escola que ela começa a desenvolver as habilidades dela neh, aprende a 
fazer as coisas [...] ela começa a conviver com outras pessoas fora de casa, 
onde começa a formar grupo de amigos, aprende a interagir, a se comunicar, 
a dialogar com os seus semelhantes [...] então ela tem que ser muito bem 
acolhida, muito bem recebida e direcionada, pra ela começar a criar sonhos 
que ela queira realizar, mas pra que isso aconteça [...] ela precisa de pessoas 
que queiram mostrar esse caminho a elas, com dedicação, atenção […] (P 8) 
 
[...] com a educação física é bem bacana [...] ali eles se comunicam mais, 
trocam mais informações, ficam mais próximos, eu acho que através de 
atividades como esta, o esporte, as brincadeiras que acontecem lá fazem com 
que as crianças fiquem mais relaxadas [...] é uma ótima oportunidade para 
elas se unirem, interagirem e a se descobrirem, sobre as diferenças que 
possuem, aliás, na realidade somos todos diferentes de alguma forma, seja 
nas características, na cor dos olhos, do cabelo, na forma de andar, enfim, 
somos diferentes de alguma forma neh [...] (P 5) 

 

Onde há diálogo se fortalece o elo de cumplicidade entre as pessoas, permitindo 

que se conheçam, troquem informações e experiências, seja entre os estudantes da 

escola ou com os seus educadores, o que caracteriza um ótimo exercício para a 

convivência em grupo, possibilitando a inter-socialização (SALVADOR, 2013; 

FABRÍCIO; CANTOS, 2013). 

 Segundo Ribeiro (2010), muitos estudantes se sentem mais confortáveis e 

apreciam as disciplinas ministradas por professores com os quais se relacionam melhor, 

a começar pelo diálogo, pois tal conduta, além de ocasionar maiores resultados quanto 

ao aprendizado, desencadeia maior motivação, estimula a participação e amplia a 

dedicação nos estudos inseridos na sala de aula. 

Motivar um estudante, independentemente do contexto que este esteja inserido, 

não é uma questão de técnica apenas, mas depende da relação que se estabelece. 

 Quando um aluno é inserido na sala de aula, sabe-se que este necessitará de 

atenção redobrada para que possa evoluir e ampliar as suas habilidades. Muitas vezes, 
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esse mesmo aluno ao chegar na escola se depara com inúmeros receios e conflitos, por 

encontrar-se em um ambiente não familiar e ser assistido por pessoas com as quais não 

possui nenhum vínculo até aquele momento. 

 Neste sentido, o educador deverá desenvolver uma relação de aproximação 

com esse aluno, para que ambos possam se conhecer enquanto sujeitos, haja vista que 

irão integrar um mesmo espaço.  

 Existem algumas formas que permitem essa aproximação, como conhecer 

antecipadamente a história de cada um, o que nem sempre é possível; através da 

observação, o que permite identificar reações e expressões típicas que cada sujeito 

possui; e através do diálogo permanente, pois este estará estreitando uma relação que, 

possivelmente, perdurará (RIBEIRO, 2010; BARBOSA et al., 2011; MONTEIRO, 

2012; FABRÍCIO; CANTOS, 2013). 

 
[…] eu acho que quando a gente conversa mais com a criança com 
deficiência ela se sente mais relaxada, mais tranquila, mais em paz, menos 
ansiosa […] só auxilio e incentivo a ela um pouquinho mais e tento mostrar 
que ela pode mais sempre, pra ela ir avançando […] a minha criança tem PC, 
então ela fica observando tudo o que eu falo […] eu tenho que usar esse 
momento para mostrar que ela também pode fazer as coisas, estimular ela 
sabe […] eu tô sempre indo atrás de mais informação pra saber como lidar 
com ela, pra contribuir na evolução dela […] outro dia ela me falou uma frase 
dizendo que queria o meu celular e apontou pro celular, eu achei o máximo 
[…] é uma evolução […] (P 12) 

 

Silva (2013) afirma que é difícil mesmo incluir uma criança com paralisia 

cerebral, entretanto é possível. Neste sentido, é preciso e necessário estudar, seja 

sozinho ou com os colegas da equipe, buscar ajuda e conselhos de outras especialidades 

sobre o assunto, pedir ajuda à coordenação pedagógica, formar um grupo para discussão 

e encontros periódicos, para que se possa melhor entender como uma criança com 

paralisia cerebral age, aprende, se comporta, escreve, come, senta, reage ou do que 

precisa. 

A mesma autora ainda aponta duas importantes questões: a primeira, seria ideal 

que a equipe que irá receber esse novo aluno fosse informada com certo tempo de 

antecedência, para que pudesse se preparar antes de assumi-la integralmente, para que 

haja um adequado acolhimento. Na segunda, a equipe não deve esquecer da futura 

turma desse novo aluno, devendo os educadores informá-los, realizando uma breve 

contextualização sobre quem é o novo integrante, como nome, idade, do que gosta e sua 

patologia, sobre as possíveis ações e reações demandadas pelo aluno especial. 
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Pensar em Educação mais Inclusiva como possibilidade de construção na sala de 

aula, na qual alunos e educadores sintam-se mais motivados a aprender juntos, 

respeitando-se, comunicando-se e aceitando as individualidades existentes, parece ser  

um progresso não muito distante da realidade que se vive nos tempos atuais (SILVA; 

ARANHA, 2005). 
 

[…] o que eu tento fazer, sempre tento desenvolver algumas atividades novas 
que desperte o interesse dela, pra fortalecer vínculo, assim ela se solta, com 
números em forma de desenho, letras coloridas para serem pintadas, pinturas, 
leituras com desenhos e fantoches, porque isso desenvolve além do 
pensamento dela, desenvolve habilidade motora […] eu converso muito com 
ela, assim ela fica mais à vontade, mais solta […] principalmente quando a 
gente aplica as atividades que ela consegue completar […] mas a gente 
sempre vai aumentando a complexidade das tarefas pra ela ir evoluindo […] 
(P 7) 

 
[…] espaço tem pra todos e sabemos qual a nossa função aqui na escola, que 
é ajudar, acolher, auxiliar a criança que possui dificuldades especiais e o 
professor em sala de aula está ali pra contribuir para que o programa se torne 
fortalecido […] então, quando chega a criança especial na escola, o professor 
tem que ser o primeiro a ir na direção dessa criança, pra acolher ela, pra 
receber ela da melhor maneira possível […] fazendo isso a criança cria 
vínculo, cria confiança na gente […] (P 9) 
 
[…] no dia a dia, esse contato com essas crianças te possibilitam mais 
aprender do que ensinar algo, cada dia é um dia diferente, um aprendizado 
novo para a minha vida […] a gente tem que se deixar envolver mesmo, 
fazendo isso, a criança, o estudante especial vai se sentir respeitado, 
valorizado, acolhido […] ele vai depositar a confiança dele na gente, em 
quem acompanha ele, em quem trabalha a favor do crescimento dele […] eles 
sempre estão fazendo a gente ir atrás de informação, porque fazem cada 
pergunta, então é uma troca todo dia […] (P 10) 

 

Na visão de Silva e Aranha (2005), a construção dos sistemas educacionais 

com foco inclusivo nas escolas, está intimamente ligada no desenvolvimento da relação 

interpessoal das pessoas que frequentam e fazem parte deste contexto, como “o 

educando, os educadores, as famílias e a sociedade como um todo”. Para que isso 

ocorra, devem praticar alguns exercícios básicos os quais tornam-se fundamentais para 

que essa proposta torne-se realidade, como saber acolher quem chega e lá está; observar 

o estado comportamental de cada um, pois muitas vezes nos comunicamos através da 

linguagem corporal; saber ouvir e dar ouvidos ao que lhe é transmitido; usar do diálogo 

como uma importante ferramenta e forma de aproximação, para que os sujeitos que 

frequentam esse espaço se permitam aproximar e a se conhecerem melhor; e procurar 

interpretar e a identificar as necessidades individuais requeridas por cada educando, 

sejam estas educacionais ou não, pois cada sujeito possui suas singularidades. 
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A escola enquanto espaço social deverá estar focada em encontrar maiores 

subsídios quanto ao seu papel, função e compromisso com a educação inclusiva, 

devendo preocupar-se menos com a deficiência existente de seus alunos, estando assim, 

mais focada nas necessidades e potencialidades de cada educando, disponibilizando 

condições de aprendizagens compatíveis a esta clientela, satisfazendo suas necessidades 

de aprendizagem e reconhecendo-os enquanto cidadãos inclusos. A escola deve oferecer 

recursos de apoio pedagógicos para que seus alunos, na sua diversidade, possam obter 

sucesso escolar sem esperar que eles se ajustem aos padrões de normalidade para 

aprender e, se necessário for, os professores devem ser criativos, desenvolvendo meios 

para que o ensino ocorra (SILVA; ARANHA, 2005; RODRIGUES; MARANHE, 2010; 

CAVALCANTE; JIMÉNEZ, 2016; CUNHA, 2015). 

Conforme Sousa e Silveira (2011), para atuar como educador ou facilitador no 

campo da educação especial, exige-se muito mais do que apenas vontade de querer 

ajudar. Estes devem demandar capacidade profissional teórico-prática, associado à 

perseverança e sensibilidade para que se deixem tocar pelas expressões transmitidas 

pelos educandos especiais, pois esta forma de comportamento, pode induzir os que o 

observam a fazer o mesmo. Isto nos transmite o significado que toda diferença deveria 

ser tratada, não pela diferença, mas pela possibilidade da formação de indivíduos 

através do próprio exemplo, independente das limitações físicas, sensoriais ou mesmo 

neurocognitivas existentes. Trabalhar assim é ativar o exercício da cidadania. 

Cunha (2013) pontua que é importante e essencial trazer o afeto do aluno para o 

cotidiano durante o trabalho pedagógico, pois por meio desta ação, podemos tornar o 

ambiente escolar mais atraente e instigante. A sociedade educativa, junto ao espaço 

escolar, deve compreender que cada aluno aprende de forma diferente e possui o seu 

tempo, o seu momento e sua velocidade. O facilitador deve contar com seu 

conhecimento e sensibilidade, para mediar a interação, promover a aprendizagem e 

fortalecer o vínculo entre ambos. 

 
[…] agora nessa escola sim […] a professora que trabalha na mesma sala que 
eu sempre está interagindo, é uma beleza, um sonho de muitas agentes 
trabalhar assim […] ela valoriza a criança, valoriza o trabalho da gente […] 
ela chama as outras crianças ditas como normais pra participar da atividade 
que a minha criança está fazendo […] ela se envolve, ela vê a minha a 
criança que eu acompanho de forma respeitosa, é muito lindo. A aluna 
sempre vem animada pra sala […] (P 3) 
 
[...] todos nós temos alguma deficiência, temos alguma limitação, mas a 
gente aprende a lidar com isso diariamente [...] vai muito do professor [...] 
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pra desenvolver no aluno as suas qualidades [...] por isso que eu acredito que 
é possível auxiliar essas crianças a se desenvolverem. A professora que 
trabalha comigo vai atrás, pergunta o que podemos fazer, estuda sobre a 
deficiência da criança que está na sala, ela se preocupa em tentar incluir, 
sempre recebe a criança com um boa tarde, com um sorriso no rosto, mas são 
poucos que agem assim […] tem aqueles que ignoram, só atrasam a gente 
[…] (P 6) 

 

 As narrativas enfatizam que, pela existência de interação do professor regente 

na sala de aula, consegue-se perceber que o processo inclusivo se faz presente como 

deve ser e como está previsto em lei, refletindo diretamente e de forma positiva na 

aprendizagem da criança, pois esta vem mais empolgada para a escola e é participativa 

das atividades de sala de aula com os demais, possivelmente por sentir-se acolhida, 

assistida e amparada. Entretanto, as mesmas participantes, relatam que não observam as 

mesmas condutas e iniciativas com todos os profissionais, o que na visão delas, dificulta 

o processo de inclusão, revertendo-se em processo de exclusão, comprometendo a 

aprendizagem. 

Conforme Niehues e Niehues (2014), a escola deve se adaptar e se adequar para 

que haja fortalecimento na relação com a criança que possui alguma deficiência, 

expondo que todos são iguais, mas com suas formas específicas e suas próprias 

características. Sendo assim, a escola deve se organizar para melhor receber estes 

alunos, adaptando suas estratégias educacionais, seja por meio da utilização de 

instrumentos e tecnologias (braile, língua	   de sinais, instrumentos que auxiliem a 

locomoção, para a visão, audição, carteiras ajustáveis, acessibilidade através de rampas, 

computadores portáteis ou móveis), ou pelas utilização de brincadeiras na sala de aula, 

explorando o lúdico como uma alternativa viável para educar e desenvolver os 

educandos que possuem deficiência. 

Pois acredita-se, o que foge do tradicional, desperta mais interesse e atenção da 

criança que está em uma fase de desenvolvimento e descobertas, e em se tratando das 

crianças que possuem alguma limitação física, possibilitará que estes tornem-se 

participativos, interajam e consigam realizar as atividades pedagógicas propostas. Estas 

estratégias, auxiliam na organização da escola. 

 É na escola, durante uma prática esportiva ou brincando com outras crianças, 

que o educando se descobre e se redescobre, banindo a existência da exclusão. E o 

ambiente educacional se tornará mais acolhedor, acessível e integrativo. 

Para Correia (2005) e Dias (2017), torna-se imprescindível que todos os 

educadores sintam-se preparados, comprometidos e amparados na construção da escola 
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inclusiva, uma vez que lhes cabe a competência por terem o papel central na 

identificação e acompanhamento do aluno, mas também na criação de vínculo, estímulo, 

sentimentos e incentivos à participação e motivação de todos que fazem parte deste 

espaço. 

 Quanto à participação familiar, as participantes acreditam que esta seja 

imprescindível para que o processo inclusivo ocorra de fato. Frente a isso, para melhor 

compreendermos o que as participantes referem, segue abaixo as falas: 

 
[…] não adianta a gente resolver aqui na escola, se envolver, incluir e como é 
que vai ficar em casa? A família tem que tá junto, participando de todas as 
decisões que envolvam o filho dela, não é mesmo? A gente percebe que 
quando os pais estão mais presentes a criança é mais participativa, mais 
desinibida [...] (P 1) 

 
[...] eu entendo que incluir os alunos com deficiência ou os superdotados na 
sociedade [...] significa que é promover a inserção deles no cotidiano da 
escola [...] promovendo socialização, participação, interação [...] incluir é 
isso, é incluir o aluno aqui [...] com os demais, com as crianças ditas como 
normais. [...] ter uma relação de contato com as outras [...] tudo que é feito na 
escola reflete nele lá fora […] mas não dá pra esquecer que a família também 
possui o papel dela na inclusão. Ela tem que dar continuidade no que foi 
ensinado na escola pro filho dela em casa e nos locais que ele frequentar fora 
daqui […] a família é uma continuidade da escola […] (P 11) 

 

 Conforme Cunha (2015) e Cavalcante e Jiménez (2016), a escola e a família 

possuem uma relação muito similar, complementando-se e agindo sobre a vida dos 

alunos, pois estes depositam sua confiança nestes dois sistemas, porque um lhe prepara 

para os enfrentamentos da vida, direcionando-os, ensinando-os, e, o outro, lhe dá 

segurança, amor e apoio. Estes são requisitos básicos e primordiais para o 

desenvolvimento humano, devendo-se reafirmar o envolvimento, participação e 

responsabilidade direta dos diferentes atores envolvidos no processo de incluir. 

A relação da família com a escola e seus atores é apontada como sendo 

importante fator de influência para que o processo de inclusão ocorra na sua plenitude, 

sem fragmentações, pois, a família pode ser identificada como uma extensão de 

educação fora do ambiente escolar. 

A família constitui o primeiro grupo social do qual o indivíduo faz parte, por 

possuir em seu meio normas, regras, crenças, valores, aptidões, referências, papéis 

próprios e previamente definidos, caracterizando-se como a primeira mediadora por 

excelência, entre indivíduo e sociedade. Sendo assim, a família quando bem orientada, 

preparada e ciente do seu papel, torna-se importante aliada para que o sucesso inclusivo 
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aconteça com plenitude (SARAIVA; WAGNER, 2013; MATURANA; CIA, 2015; 

LIMA; SILVA, 2015). 

Silva (2013) enfatiza que a escola, quando preparada e estruturada para o 

processo inclusivo do seu aluno, consegue conviver diariamente em um espirito mais 

harmonioso, de socialização e de maior interação. Conseguem, ainda, desenvolver 

através do seu exemplo, enquanto comunidade escolar, maior consciência social e 

racional, sinalizando que é possível conviver sem a necessidade de banir ou excluir as 

possibilidades das pessoas que possuem alguma limitação. 

Neste sentido, pode-se perceber que, tanto a escola, quanto a família possuem 

papéis fundamentais no processo de direcionar e incluir os educandos que possuem 

alguma deficiência, para que estes possam tornar-se participativos em outros espaços 

sociais, além do da escola. 

Não se pode pensar ou planejar inclusão sem que haja, primeiramente, inclusão 

familiar. Quando a família não consegue se fazer presente ou não participa das 

atividades que cercam seu filho, este fica desprovido de atributos que irão prepará-lo 

para a aprendizagem escolar. Portanto, educar para a inclusão social de alunos que 

possuem alguma deficiência, torna-se imprescindível que a família esteja presente e seja 

participativa. 

Dentre estas responsabilidades, a escola possui como compromisso desenvolver 

nos alunos aprendizado, interesse em interagir e a participar das atividades na escola, 

preparando-os para os enfrentamentos da vida. Por outro lado, a família, além de prover 

o amor e a segurança, também possui como co-responsabilidade, ensinar e compartilhar 

com seus filhos a importância do respeito, sobre os valores da família, da dignidade, da 

honestidade, instigando-os a galgarem pela busca da independência, dando continuidade 

e fortalecendo o que foi aprendido na escola. 

Conforme Lopes et al. (2016), quando os pais são participativos quanto a 

assuntos da escola e estão dispostos a auxiliar os educadores, seus filhos apresentam 

melhores resultados no que se refere a aprendizagem, interação e socialização. 

 

 

 

Subcategoria: Sentimento materno 
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 Esta subcategoria refere-se ao Sentimento materno que é desencadeado nas 

participantes por desenvolverem, não apenas atribuições relacionadas ao ensino, mas 

por também realizarem cuidados relacionados à proteção, auxílio quanto ao 

fornecimento de alimentação aos que possuem alguma deficiência motora, bem como 

outros cuidados. Nesta ótica, tais cuidados que são aplicados durante as suas rotinas 

laborais, as aproximam dos afazeres similares prestados aos seus próprios filhos, no 

domicílio. Tais atividades despertam, nessas profissionais, o sentimento de mãe e 

protetora, conforme as falas a seguir: 
 

[…] me sinto mãe, me sinto como responsável por elas. Quase mãe delas, 
porque eu cuido, eu protejo neh. Se ela chega assim sujinha, já dou banho, já 
arrumo aquele cabelo, bem mãezona mesmo, acho que todos que trabalham 
com o que gostam se sentem assim, quem ama cuida neh e nós temos que dar 
bons exemplos para essas crianças, de como cuidar dos nossos semelhantes 
[…] (P 2) 
 
[...] ele veio meio dopado de novo [...] percebi isso [...] que ele não tava 
acompanhando o que estava escrito no quadro [...] ele tava meio sonolento 
dai eu peguei e fui lá atrás, pedi permissão pra professora [...] arrumei um 
edredomzinho que a gente já deixa na sala [...] perguntei se ele queria deitar, 
ele sorriu pra mim e dormiu até às 10 horas [...] se não tiver esse cuidado de 
perceber o que ele precisa [...] eu estaria demonstrando que não teria 
compromisso nenhum com meu trabalho e respeito com a criança especial, 
com a humanização na sala de aula, porque é uma criança, um ser frágil, 
temos que ter esse olhar […] (P 4) 

 
 

A afetividade deve ser considerada como um belo sentimento, o qual 

desencadeia inúmeras emoções. Tal mnemônico, traz consigo um pensamento de 

cuidado e de proteção, devendo ser aplicado de forma permanente no ambiente escolar. 

Os educadores, durante a sua atuação, devem agir de forma compatível à necessidade da 

criança, serem afetivos, receptivos, acolhedores, apenas devem lembrar que o educando 

é a razão da sua existência neste contexto (RIBEIRO, 2010; LEITE, 2012; ANTUNES, 

2013). 

A educação, como atividade mediadora para a conquista da autonomia e 

independência, torna-se uma das mais importantes manifestações sociais, a qual exerce 

ação sobre os diferentes contextos da sociedade. Nesta ótica, conforme Freire (1997), 

cabe ao educador o compromisso de trabalhar com amor, com paixão entre quem educa 

e quem aprende ou de quem aprende e de quem educa, permitindo que ocorram trocas 

de saberes e experiências, os quais desencadeiam transformações. O educador-

facilitador, quando age dessa forma, junto aos seus educandos, consegue atingir a 

consciência dos seus aprendizes. 
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Nessa perspectiva Breitenbach et al. (2016), apontam que, em relação à 

educação inclusiva, é importante que as escolas devam contar com o envolvimento dos 

seus educadores com seus alunos e possibilitar que estejam presentes na sala de aula 

profissionais que possam dar apoio, proteção, atenção e incentivo aos seus educandos, 

para que ocorra disseminação de informação uniformemente, promovendo o acesso a 

todos os ambientes da escola a estes educandos. 

Segundo Vianna (2013), o fato de ser mulher torna-se uma característica 

importante que aproxima muito este gênero de profissões como professora, pelo fato 

destas assumirem responsabilidades em seus lares e terem maior facilidade de 

desenvolverem paciência, cuidado, docilidade e carinho. Neste sentido, tais atributos 

são importantes para a prática escolar, uma vez que os alunos das classes iniciais e os 

que possuem alguma deficiência, necessitam de maior atenção por apresentarem certa 

dependência. A profissão parece uma prolongação do lar e da função de ser mãe. 

Segundo Vivaldi (2014), os pais depositam a confiança de que, no ambiente 

escolar, seus filhos serão cuidados e protegidos, convivendo em harmonia e se 

descobrindo com outras crianças. 

Neste sentido, o educador adquire como responsabilidade promover e garantir 

condições de socialização, assumindo a representatividade dos responsáveis por aquela 

criança. Este deverá utilizar de estratégias como o carinho e a atenção para manter 

proximidade e estreitar laços, assumindo, em alguns momentos, o papel ou a figura de 

um pai/mãe, facilitando a relação. A afetividade na educação é indissociável da 

cognição. 

As falas das participantes do estudo demonstram que as mesmas sentem 

satisfação em atuar junto às crianças que possuem deficiência, por contribuírem e 

participarem da vida desses alunos, seja no sentido de auxílio durante o ensino ou por 

proverem proteção, atenção, conforto, amor e segurança. Tais atributos/cuidados, estão 

associados ao sentimento de maternagem, o que possibilita sua contribuição, 

impactando positivamente na inclusão dos alunos com deficiência no espaço escolar. 

 Viabilizar a inclusão escolar não se refere apenas aos alunos com deficiência. 

Mas, trata-se de valorizar a diversidade de alunos existente na sala de aula, sua 

individualidade, singularidade, pluralidade e as particularidades de cada um, para que 

seja ofertado a todos uma educação de qualidade de forma horizontal e equânime. 
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3. CONCLUSÕES 

 

 

 

Após análise e interpretação dos dados obtidos, percebe-se que as respectivas 

informações encontradas conseguiram responder aos objetivos propostos neste estudo, 

quanto a conhecer as percepções dos agentes de apoio em educação especial sobre 

inclusão escolar dos alunos com deficiência física, no ensino regular em escolas 

públicas num município da região do Vale do Itajaí. 

A amostra foi constituída por 12 AAEE do sexo feminino, com idade entre 29 e 

51 anos, com tempo de atuação na área variando entre 02 e 12 anos, sendo que a 

maioria possui formação em magistério e ou pedagogia; 02 possuem pós-graduação na 

área da educação infantil e educação especial. Vale salientar que 05 AAEE com 

formação em magistério, estão cursando graduação em Pedagogia, através da Educação 

à Distância – (EaD). 

Em relação as percepções do processo de inclusão escolar pelas AAEE, surgiram 

03 categorias, a saber: Dificuldades para a educação inclusiva; Dificuldades de trabalho 

em equipe; e Inclusão escolar: uma realidade possível. 

Em relação a categoria Dificuldades para a educação inclusiva, surgiram as 

subcategorias: Falta de formação em recursos humanos; Falta de recursos materiais e 

tecnológicos; e Falta de infraestrutura e acessibilidade. 

As participantes acreditam que, através da realização de formações continuadas, 

haja maior qualificação dos recursos humanos, ampliando a oferta de educação 

inclusiva com qualidade. 

Outro ponto destacado pelas participantes do estudo foi a falta de materiais, de 

tecnologia assistiva e acesso à internet, avaliada como não adequada ou insuficiente. Na 

visão das participantes, o cenário educacional, não se encontra preparado para acolher 

os alunos de forma inclusiva. 

Quanto à Infraestrutura e Acessibilidade, foi referida a existência de limitações 

do ponto de vista estrutural e de infraestrutura, o que ocasiona dificuldade de locomoção 

e trânsito dos alunos nos espaços escolares, desfavorecendo a integração dos mesmos 

aos demais estudantes, dificultando sua interação e socialização. 

Na categoria Dificuldades de trabalho em equipe, surgiram as subcategorias: 

Trabalho em equipe; e Inclusão apenas na teoria. 
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Em relação ao Trabalho em equipe, foi apontado que, muitas vezes, sentem falta 

do trabalho coletivo e parceiro, que possibilita desencadear o processo harmônico na 

sala de aula, bem como, maiores avanços no processo de ensinar e educar com 

qualidade. Afirmam que o trabalho em equipe traz maiores possibilidades, no sentido de 

trocas de experiências e estímulo no ambiente escolar. 

Quanto a subcategoria Inclusão apenas na teoria, pode-se perceber que, embora 

as políticas públicas inclusivas sejam uma realidade, não estão implementadas de forma 

concreta no âmbito escolar, em função da resistência por parte dos professores regentes 

e falta de uma política de recursos humanos. 

Sobre a categoria Inclusão escolar: uma realidade possível, surgiram as 

subcategorias: Diálogo e Relação de confiança; e Sentimento materno. 

A subcategoria Diálogo e Relação de confiança, retrata a crença das 

participantes no trabalho que desenvolvem, bem como, no processo inclusivo por 

intermédio da escola, através do educador na sala de aula, em relação de confiança com 

o aluno deficiente e sua família, desempenhando papéis fundamentais no 

direcionamento em inclusão participativa em outros espaços sociais além da escola. 

E sobre a subcategoria Sentimento materno, as participantes do estudo 

demonstram que o sentimento de maternagem media sua atuação, impactando 

positivamente na inclusão dos alunos com deficiência no espaço escolar. 

Embora não tenha sido o objetivo deste estudo, foi possível perceber uma forte 

motivação das AAEE em seu trabalho docente e na busca por aperfeiçoamento. A 

educação especial implica num contexto de trabalho tão diversificado que impõe aos 

educadores dificuldades técnicas e de formação, além da confrontação com as condições 

de trabalho, que, muitas vezes, estão longe do idealizado. Estes fatores impulsionam a 

necessidade de uma formação continuada constante. 

O futuro da escola inclusiva depende de inúmeros fatores, como recursos 

compatíveis para cada necessidade e ritmo de aprendizagem, de acessibilidade por meio 

de estruturas e adaptações, de profissionais-educadores que se envolvam com 

responsabilidade. É importante que cada profissional deste contexto construa um olhar 

diferenciado aos alunos com deficiência sem preconceitos ou discriminação. Devendo 

desenvolverem uma visão que esteja voltada para as potencialidades que cada educando. 

Para que a educação inclusiva esteja acessível para todos, é importante que o 

sistema educacional reconheça, respeite e responda com eficácia e eficiência 

pedagógica a cada aluno nele inserido. 
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O estudo permitiu levantar importantes informações sobre a temática no 

município estudado, podendo servir de subsídio para eventuais melhorias na política da 

educação inclusiva no referido município, haja vista a relevância do estudo. 

A escola possui grande responsabilidade social, sendo o espaço no qual o aluno 

com deficiência e sua família depositam a confiança na conquista da sua liberdade e 

autonomia. 

 Recomenda-se que outros estudos sobre essa temática, sejam desenvolvidos, 

possibilitando melhor compreensão e esclarecimento sobre outros fatores associados ao 

processo ensino-aprendizagem no ambiente da educação especial, no que tange a 

percepção do professor regente, haja vista a relevância do seu envolvimento para o 

sucesso da política de educação inclusiva. Bem como, fazem-se necessárias a realização 

de novas pesquisas sobre os profissionais que atuam na sala de aula ao lado do professor 

regente como mediadores inclusivos, independente da nominação que recebam, sejam 

como: AAEE, monitores educacionais, agentes educacionais, supervisores de ensino, 

dentre outros, para se possa melhor compreender como a atividade exercida por esses 

profissionais são significativas, importantes e indispensáveis para o ensino educacional 

especializado. 

 O aluno que possui deficiência seja esta física ou não, deve contar com auxílio 

destes profissionais para que vejam logo mais a frente, novas possibilidades de 

alavancarem em direção a aquisição de sua autonomia. Pode-se perceber durante cada 

entrevista a emoção que cada participante manifestava ou expresava no sentido de se 

sentir bem, em estar simplesmente auxiliando e servindo ao próximo. 
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5 APÊNDICES 
  
 
 
 
Apêndice I: Instrumento para coleta de dados 
 
 
 

 UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 
 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – CCS 
 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL EM 

SAÚDE E GESTÃO DO TRABALHO 
 ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: SAÚDE DA FAMÍLIA 
  
  
 NOME: 
  

1. Qual a sua concepção sobre Inclusão Escolar? 
  

2. O que é deficiência na sua percepção? 
  

3. Você considera adequado os recursos disponíveis no seu ambiente de trabalho? 
  

4. Você possui alguma facilidade ou dificuldade para trabalhar como AAEE?  
  

5. Como você se sente trabalhando em sala de aula? 
  

6. Você possui algum incentivo da escola e do município para realizar formações 
continuadas? Qual tipo de incentivo? 

  
7. Você sabe se no município de Itajaí existe algum programa relacionado a 

inclusão escolar? 
  

8. Quanto ao tema inclusão escolar, existe algo que você gostaria de obter mais 
informação? 

  
9. Como você se percebe trabalhando como AAEE? 
  

10. Em sala de aula, você participa junto ao professor regente, quanto a elaboração 
das atividades que serão aplicadas ao aluno? 

  
13. Você possui algum incentivo da escola ou do município para participar de 

formações? 
  

14. Em uma situação de urgência ou emergência com um aluno na sala de aula, o que 
você faria? 
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 Dados de Identificação 
  

15. Qual seu grau de instrução? Se Possui graduação, o curso era presencial ou EaD? 
  

16. As informações sobre inclusão escolar durante a sua formação, supriram as suas 
necessidades de aprendizagem? 

  
17. Você possui alguma formação em Inclusão escolar para alunos com deficiência? 

  
18. Quando foi o último curso ou evento de atualização que você participou? 

  
19. Há quanto tempo você trabalha com esta ocupação? 

  
20. O que te levou a trabalhar ou atuar nesta área? 

  
21. Hoje, quais são as maiores necessidades durante a sua jornada de trabalho? 

  
22. Você considera ter experiência em Inclusão Escolar? E o que é experiência para 

você? 
  

23. Você possui afinidade com alguma deficiência em especial para trabalhar? Qual? 
E porque? 

  
24. Você gostaria de deixar alguma contribuição a mais em forma de relato de 

experiência, para esta pesquisa? 
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Apêndice II: Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), em uma 

pesquisa. Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 

parte do estudo, assine ao final deste documento que está em duas vias, uma delas é sua 

e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será penalizado(a) 

de forma alguma. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Título do projeto: As percepções dos agentes de apoio em educação especial sobre a 
inclusão escolar no ensino regular. 
Pesquisador Responsável: Dionei Alves dos Santos. 

Telefone para contato: (47) 3341-7655 

O objetivo desta pesquisa é conhecer as percepções dos agentes de apoio em 

educação especial sobre inclusão escolar dos alunos com deficiência física, no ensino 

regular em escolas públicas no município da região do Vale do Itajaí, para isso o(a) 

Senhor(a) está sendo convidado(a) para participar de entrevistas. Pelo fato da pesquisa 

ter única e exclusivamente interesse científico, o(a) senhor(a), poderá desistir a qualquer 

momento, inclusive sem nenhum motivo, bastando para isso informar, da maneira que 

achar mais conveniente, a sua desistência. O(a) senhor(a) poderá optar por responder 

somente as questões que achar pertinente. O risco vinculado a pesquisa é considerado 

mínimo. Entretanto, considera-se eventual invasão à intimidade, e possibilidade de 

danos a dimensão psíquica, intelectual e social devido as entrevistas. Para minimizar 

estes riscos, as questões serão revisadas pelo pesquisador, também serão respeitados os 

valores culturais, sociais, morais, religiosos, éticos e hábitos e os costumes. Ainda o 

pesquisador tomará todas as providências para que todos os dados sejam confidenciais e 

que não acarretem qualquer prejuízo, visto que os participantes do estudo serão 

nominados com a letra “P” visando identifica-lo como sendo Participante e seguido de 

numeral em ordem crescente conforme as entrevistas aconteçam. O pesquisador garante 

medidas para minimizar desconfortos, garantindo local reservado e liberdade para não 

responder questões constrangedoras. Os benefícios são conhecer e as significações dos 

agentes de apoio em educação especial sobre a inclusão escolar no ensino regular. Por 

ser voluntário e sem interesse financeiro o(a) senhor(a) não terá direito a nenhuma 
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remuneração. O(a) senhor(a) poderá indagar a qualquer momento e esclareceremos 

qualquer dúvida referente ao estudo. Os dados coletados serão sigilosos e privados. Ao 

ser constatada a necessidade de uma avaliação mais detalhada a respeito de sua saúde, 

o(a) senhor(a) será orientado(a) a procurar o profissional competente que poderá lhe 

prestar atendimento. O resultado individual sobre sua qualidade de vida será informado 

ao final da entrevista. Os dados coletivos deste estudo serão entregues aos gestores da 

secretaria de educação e aos diretores das escolas. 

 

Local e data: ____________________________________________________________ 

Nome: ________________________________________________________________ 

Assinatura do Sujeito ou Responsável: _______________________________________ 

Telefone para contato: ____________________________________________________  
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Apêndice III: Consentimento de participação do sujeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu, _______________________________________________________, portador do 

RG n° ____________________ e CPF n° ___________________ abaixo assinado, 

concordo em participar do presente estudo como sujeito. Fui devidamente informado e 

esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que 

posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve à qualquer 

penalidade ou interrupção de meu acompanhamento/assistência/tratamento.  

 

Local e data: ___________________________________________________________ 

Nome: ________________________________________________________________ 

Assinatura do Sujeito ou Responsável: ______________________________________ 

Telefone para contato: ___________________________________________________  
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6 ANEXO 
 

 

Anexo I: Parecer comitê de ética em pesquisa com seres humanos 

! ! !UNIVERSIDADE DO VALE DO 
! ! ! !ITAJAÍ-UNIVALI / SANTA 
! ! ! ! !CATARINA !!
  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 
Título da Pesquisa: O desafio da visão ampliada de saúde e da multideterminação do processo 
saúde doença das pessoas com deficiência física do Município de Itajaí 
Pesquisador:  Fabiola Hermes Chesani 
Área Temática: 
Versão:   2 
CAAE:  45236315.0.0000.0120 
Instituição Proponente:Universidade do Vale do Itajaí 
Patrocinador Principal:  Financiamento Próprio 
 
DADOS DO PARECER 
 
Número do Parecer:  1.134.168 
Data da Relatoria:  26/06/2015 
 
Apresentação do Projeto: 
 
Os pesquisadores introduzem a proposta esclarecendo que a deficiência refere-se à perda ou 
anormalidade de estrutura ou função do corpo. A visão ampliada de saúde e da multideterminação 
do processo saúde doença das pessoas com deficiência física, requer especial atenção nos aspectos 
biológicos, nas atividades escolares, contexto ambiental e nos pessoais e contextuais. Diante deste 
cenário este estudo objetiva analisar o perfil epidemiológico, bem como, a visão ampliada de saúde 
e da multideterminação do processo saúde doença das pessoas com deficiência física da cidade de 
Itajaí (SC). E especificamente propõe: identificar as pessoas com deficiência física de Itajaí; 
conhecer o perfil epidemiológico e a qualidade de vida destas pessoas; identificar a percepção do 
cidadão cadeirante acerca da acessibilidade e as principais necessidades encontradas por ele na 
cidade de Itajaí; Problematizar e refletir sobre o processo de inclusão escolar do deficiente físico, 
considerando as vivências dos educadores em sala de aula e no Círculo de Cultura de Paulo Freire. 
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Continuação do Parecer: 1.134.168 
 
 
 Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, de análise quantitativa e qualitativa. Os sujeitos da 
pesquisa serão deficientes físicos residentes no município de Itajaí e distribuídos nas áreas de  
abrangência  das  equipes  de  saúde  da  família  e  os  educadores que  atuam  nas  escolas  com  
estes deficientes.  Para  a  coleta  dos  dados  quantitativos  será  utilizado um  inquérito  com  
informações socioeconômicas,  hábitos  e  estilo  de  vida,  atitudes  que  dificultam a mobilidade 
para o desempenho de atividades e o questionário sobre qualidade de vida.  
Para obter os dados qualitativos, os encontros do Círculo de Cultura com as educadoras serão 
registrados por meio de gravação. Os dados do questionário serão analisados utilizado o software 
SPSS com estatística  descritiva  e  inferencial. Os dados do Itinerário de pesquisa e do Círculo de 
Cultura serãoanalisados pela análise do Conteúdo proposto por Bardin. Esta pesquisa possibilitará 
ao SUS e serviços voltados ao deficiente físico, a criação e implantação de ações que resultem na 
melhoria da qualidade de vida desta parcela significativa da população, entre estas, a elaboração de 
instrumentos educativos para o cuidado com o deficiente físico, seguindo a política nacional de 
inclusão das categorias populacionais importantes.  Esta  é  uma  pesquisa  com  desenho  misto  em  
que  adota-se  abordagem  com  desenhos qualitativos e quantitativos. A parte quantitativa já foi 
aprovada no comitê de ética e pesquisa com o número do parecer 694.257 com a data de relatório 
27/06/2014 e intitulado Perfil epidemiológico do deficiente físico de  Itajaí  (SC):  realidade  e  
desafios,  sendo  a  professora  responsável  Tatiana  Mezadri.  As  escolas  do município de 
Itajaí.População de estudo: Os educadores inclusivos que atuam com os deficientes físicos na rede 
municipal de ensino de Itajaí.Critérios de inclusão: Sujeitos: Ser professor de alunos com 
necessidades especiais no ensino regular municipal de Itajai.Critérios de exclusão: Sujeitos: 
professores que não são da rede Municipal de Itajaí e não tiverem alunos com deficiência física em 
suas salas e aqueles que não aceitaram em participar da pesquisa e não assinaram o TCLE. Coleta 
de dados: Itinerário de Pesquisa de Paulo Freire: para a concretização do estudo será utilizada a 
técnica que viabiliza um novo jeito de ser, as oficinas. A prática das oficinas consiste precisamente 
na prática do ofício de pensar e sentir sobre a vida. A matéria  do  seu  trabalho  é  a  história  de  
cada  um  e  a  história  de  todos  que  poderão  ser  reveladas  e transformadas pela força dos 
argumentos e dos sentimentos compartilhados (RENA, 2003). 
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!

Círculo de Cultura proposto por Paulo Freire inspirarão as oficinas. O Círculo de Cultura é uma 
unidade de ensino que substitui a escola tradicional, é formado por um grupo de pessoas para 
discutir seu trabalho; um grupo de pessoas que tem uma situação existencial em comum; mas não 
através da concepção bancária, mas sim através  da  tese  de que  existem  dois  que  sabem  coisas  
distintas  e  que  podem  aprender  mutuamente (GADOTTI, 1991). O facilitador é a pessoa do 
grupo que vai se colocar e ser colocada como organizador das questões básicas dos encontros e os 
encaminhamentos que surgirem das relações e do convívio dos componentes do Círculo de Cultura. 
O método consiste em momentos que se inter-relacionam (GADOTTI,1991): a etapa da 
investigação, a etapa da  tematização e a etapa da problematização. Os encontros serão registrados 
através da gravação, anotações em diário de campo e fotografias dos produtos das oficinas 
realizadas.oficinas realizadas. 
 

Objetivo da Pesquisa: 
Objetivo Primário: Analisar os aspectos da visão ampliada de saúde e da multideterminação do 
processo saúde doença das pessoas com deficiência física. 
Objetivo  Secundário:  -  Identificar  as  pessoas  com  deficiência  física  de  Itajaí;  -  Conhecer  o  
perfil epidemiológico e a qualidade de vida das pessoas com deficiência física residentes em Itajaí; 
- Identificar a percepção cidadão cadeirante acerca da acessibilidade e as principais necessidades 
encontradas por ele na cidade de Itajaí - Promover educação em saúde voltada as dificuldades de 
acessibilidade e salientar a importância  de  serem  revistos  os  direitos  do  cidadão  cadeirante.  -  
Conhecer  as  escolas  que  estes deficientes frequentam; - Problematizar e refletir sobre o processo 
de inclusão escolar do deficiente físico, considerando as vivências dos educadores em sala de aula e 
no Círculo de Cultura de Paulo Freire. 
 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
Riscos: O risco vinculado a pesquisa é considerado mínimo. Entretanto, considerara-se eventual 
invasão à intimidade, e possibilidade de danos a dimensão psíquica, intelectual e social devido as 
oficinas. Para minimizar estes riscos, as questões serão revisadas pelos pesquisadores, também 
serão respeitados os valores culturais, sociais, morais, religiosos, éticos e hábitos e os costumes.  
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Ainda o pesquisador tomarátodas as providências para que todos os dados sejam confidenciais e que 
não acarretem qualquer prejuízo, visto que os participantes do estudo serão nominados conforme as 
cores azuis, branca, vermelha, roxa, preta. O pesquisador garante medidas para minimizar 
desconfortos, garantindo local reservado e liberdade para não responder questões constrangedoras. 
 
Benefícios: De promover a formação crítica e reflexiva dos professores em relação ao processo de 
inclusão, fomentar com o conhecimento sobre os diferentes tipos de deficiências psicomotoras, e 
contribuir com as possibilidades de intervenção da fisioterapia na educação inclusiva de crianças 
com deficiência. 
 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Pesquisa relevante, adequadamente classificada entre as áreas do conhecimento. Objetivos 
alinhados a 
proposta metodológica. Riscos compatíveis com a proposta e estão previstas medidas 
mitigatórias. 
 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
Descreve o cronograma das etapas do protocolo, sendo a etapa de coleta dos dados posterior a 
apreciação do comitê de ética em pesquisa. Apresenta o orçamento, que será custeado por 
financiamento próprio. Apresenta o currículo do pesquisador, o qual é compatível com a 
responsabilidade que o protocolo exige. A folha  de  rosto  devendo  está  assinada  pelo  diretor  do  
Centro  responsável  pelo  curso  e  pelo  professor orientador. Apresenta o termo de anuência da 
instituição co-participante. Apresenta o termo de aceite da orientação, identificando que o 
pesquisador responsável é o professor orientador. Apresenta o TCLE, sobre o  qual  tecemos  os  
seguintes  comentários:  a)  Está  na  forma  de  convite;  b)  Esclarece  os  objetivos  da pesquisa; c) 
Define qual é a participação do sujeito na pesquisa; d) Informa os riscos associados à pesquisa, e  as  
medidas  mitigatórias.  e)  Prevê  a  devolutiva  dos  dados;  f)  Ressalta  os  benefícios  relacionados  
à realização da pesquisa; g) Esclarece ao sujeito que não haverá nenhum tipo de compensação 
financeira por aceitar a participar do estudo; h) Informa que manterá sigilo sobre os dados e 
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anonimato dos envolvidos; j) Esclarece que a participação é voluntária, que o sujeito tem o 
direito de sair do estudo a qualquer momento sem qualquer prejuízo e sem necessidade de 
exposição de motivos; k) Deixa claro que o sujeito poderá indagar  ou  esclarecer  duvidas  a  
qualquer  momento  embora  disponibilize  a  forma  de  contato  com  o pesquisador  
responsável  e  dos  demais  pesquisadores  envolvidos. 
 
Recomendações: 
 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
O protocolo está aprovado, pois está de acordo com as prerrogativas éticas exigidas na 
Resolução CNS 466/12. 
Situação do Parecer: Aprovado 
 
Necessita Apreciação da CONEP: Não 
 
Considerações Finais a critério do CEP: Recomenda-se  manter  o  CEP  informado,  sempre 
que  houver  mudanças  no  protocolo,  por  meio  de submissão para análise da Emenda de 
protocolo, bem como solicita-se apresentar o Relatório final até julho de 2016 - Conforme 
Resolução CNS 466/12 VII. 13 cabe ao CEP: d) acompanhar o desenvolvimento dos projetos 
através de relatórios anuais dos pesquisadores. 
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