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Resumo: 

 

Destacando a importância e necessidade de se fazer um exame minucioso e 

sistemático a respeito da prática e da política da educação inclusiva, principalmente 

através da opinião da equipe educacional, que protagonizam boa parte do 

processo.O presente trabalho tem como objetivo investigar o discurso das equipes 

educacionais quanto as práticas inclusivas em uma escola regular de uma cidade no 

interior de SP. Fundamentando-se em considerações sobre equipe escolar, suas 

práticas educacionais e políticas públicas para educação inclusiva.  A pesquisa 

de cunho qualitativo faz uso de um questionário investigativo e também documental - 

análise do Projeto Político Pedagógico da escola investigada. A presente proposta 

levou em consideração cada sujeito, suas particularidades, delineando identidades 

singulares que poderão desvelar o fenômeno estudado.   

 

Introdução 

 

Equipe escolar na escola inclusiva 

 

A educação inclusiva fundamenta-se na educação de qualidade para todos, 

aceitando e reconhecendo a diversidade e proporcionando atendimento às suas 

necessidades educativas. Esse atendimento demanda adaptações de acordo com 

as diferenças e necessidades individuais de aprendizagem de cada aluno.  

A construção de uma escola inclusiva implica em um objetivo comum entre 

todos que fazem parte da equipe escolar. 

 

Sendo a gestão escolar democrática e participativa 

responsável pelo envolvimento de todos que, direta ou 

indiretamente, fazem parte do processo educacional. Assim, o 

estabelecimento de objetivos, a solução de problemas, os 



planos de ação, e sua execução, o acompanhamento e a 

avaliação são responsabilidade de todos. (TEZANI, p.2). 

 

 

 Uma gestão escolar e participativa proporciona a inclusão de forma efetiva e 

suas práticas devem ser refletidas. Fazer parte da educação é conhecer os conflitos 

e saber mediá-los através do diálogo e envolvimento de toda equipe escolar. 

Trilhando assim, a construção de uma educação inclusiva. 

 A prática da educação inclusiva demanda alterações no sistema de ensino, no 

qual os gestores escolares são essenciais nesse processo, pois o seu papel é de 

líder desse sistema. 

 O gestor escolar é o grande responsável para que a educação inclusiva 

ocorra na escola, promovendo uma gestão democrática e participativa que favoreça 

a formação da equipe de trabalho e a sua atuação na prática inclusiva. 

 

O gestor escolar que se propõe a atuar numa prática inclusiva 

envolve-se na organização das reuniões pedagógicas, 

desenvolve ações relacionadas à acessibilidade universal, 

identifica e realiza as adaptações curriculares de grande porte 

e fomenta as de pequeno porte, possibilita o intercâmbio e o 

suporte entre os profissionais. (TEZANI, p.4). 

 

 

Porém, o gestor escolar, sozinho, não conseguirá construir uma escola 

inclusiva. Todos que fazem parte da equipe escolar precisam se engajar nesse 

processo, no qual será alcançado o objetivo maior que é a garantia de educação que 

englobe tanto acesso quanto efetivação da aprendizagem. 

Para colocar em prática a proposta da educação inclusiva, é necessário o 

envolvimento de todos os membros da equipe escolar no planejamento das ações a 

serem desenvolvidas. “Docentes, diretores e funcionários apresentam papéis 

específicos, mas precisam agir coletivamente para que a inclusão escolar seja 

efetivada nas escolas” (SANT’ANA, 2005, p. 228). 

A construção de escolas inclusivas remete a urgência em adotar e estruturar 

práticas educativas visando atender um novo modelo de educação capaz de 



oferecer qualidade a todos os indivíduos independentemente de suas necessidades 

individuais. 

Consideramos que a escola inclusiva é um grande desafio, e o desempenho 

do gestor junto à equipe escolar é vital para que ela se efetive. 

 

Praticas Educacionais Inclusivas 

 

A prática inclusiva na educação é uma abordagem a alunos com necessidades 

especiais que estimula mudanças ao ensino que limita o aluno ao um padrão de 

incapacidades, trabalhando de forma isolada, e consequentemente dificultando a 

aprendizagem. Assim caracterizando a Educação na criação de novas estratégias 

de intervenção que potencializem as capacidades, estimulando seu desenvolvimento 

e socialização. 

Baptista e Christofari (2012) reconhecem que a educação das pessoas com 

deficiência é um campo de conhecimento a partir do qual se pode ver surgir 

dinâmicas de interação e valorização dos sujeitos que rompem com a tradição da 

classificação e da repetição disseminada do ensino tradicional. 

Pensar na qualificação das práticas de ensino para Gomes (2012) é rever novas 

formas de organização pedagógica que sejam consonantes ao respeito às 

diferenças dos alunos, focando uma nova compreensão das práticas dialógicas 

desenvolvidas em sala de aula, que recuperem os agentes humanos envolvidos na 

relação, contrapondo-se a caracterização tecnicista que limita instrução e 

transmissão do conhecimento e se configura como um fator determinante no do 

processo de ensino aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. 

Entretanto, reconhecendo o direito de uma educação de qualidade para todo 

aluno, os processos de identificação de suas necessidades tanto física como 

cognitiva e seu ambiente de aprendizagem dentro e fora da escola, consideram a 

possibilidade da avaliação da aprendizagem tornar-se estratégia de inclusão escolar, 

no ensino regular, como afirma Baptista (2012). 

As estratégias que firmem um maior compromisso com a diversidade humana, 

segundo Martinez (2005), é que devem ser analisada como fator determinante para 

o sucesso da inclusão escolar.  A autora afirma que as propostas de inclusão 

possibilitam a revisão de todas as práticas pedagógicas até então desenvolvidas nas 

escolas. 



  De acordo com Correia e Tonini (2012) a existência de um processo que 

permita dar respostas adequadas às necessidades dos alunos com necessidades 

especiais é o primeiro passo para o seu sucesso educativo. 

 

Políticas Públicas na educação inclusiva 

 

As propostas internacionais para o enfrentamento da Inclusão de alunos com 

necessidades especiais no ensino regular implementaram, inicialmente, a ideia de 

educação para todos, procurando evitar impedimentos, capacitar recursos humanos, 

eliminar barreiras físicas e atitudinais de participação, desenvolvimento de politicas e 

apoio econômico na integração da pessoa deficiente  ao trabalho e a vida. 

Nessa mesma perspectiva a Legislação Nacional, representada pela 

Constituição Brasileira em seu Titulo VIII, Da ordem Social, art. 203, § IV, procurou 

“habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de 

sua integridade à vida comunitária” (Brasil,1988). 

Nesta mesma Lei, no capitulo III, Da educação, da Cultura e do Desporto, no 

artigo 208, dispõe: “O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a 

garantia de: 

III – Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino” ( Brasil 1988, p.38) 

Muito tem se falado sobre inclusão e exclusão social, entendendo-se que 

independente da expressão de que qualifique a educação inclusiva, a realidade que 

se pretende modificar é aquela que exproprie os direitos cidadãos da plena inserção 

social dos sujeitos (MATISKEI, 2004). 

A educação de alunos com necessidades educativas especiais que, 

tradicionalmente se pautava num modelo de atendimento segregado, tem se voltado 

nas  

últimas duas décadas para a Educação Inclusiva, ganhando força, sobretudo a partir 

da segunda metade da década de 90 com a difusão da conhecida Declaração de 

Salamanca (UNESCO, 1994), que entre outros pontos, propõe que “as crianças e 

jovens com necessidades educativas especiais devem ter acesso às escolas 

regulares, que a elas devem se adequar...”, pois tais escolas “constituem os meios 

mais capazes para combater as atitudes discriminatórias, construindo uma 

sociedade inclusiva e atingindo a educação para todos...” (GLAT e  FERNANDES, 



2005). 

             No ano de 1996 trouxe um marco para a educação brasileira com a 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96, 

destaca-se nesta lei o enfoque até então não claramente mencionado para a 

Educação Especial, mas a partir de então uma série de outros documentos 

passaram a ser divulgados pelo Governo Federal no intuito de normatizar a 

Educação Inclusiva no Brasil (SILVA, 2012). 

 É necessário admitir que as políticas públicas não são pensadas a partir de 

determinações jurídicas, legais, nas quais o Estado aparece como mero executor, 

neutro, destituído de princípios axiológicos que balizam a sua ação (MATISKEI, 

2004). 

Portanto para Ferreira (2000), mesmo políticas públicas tendo como 

parâmetro o bem comum de todos os segmentos sociais, deve-se perceber a 

dinâmica, conflitiva dos diferentes interesses e forças envolvidos no tecido social. 

 

Equipe Escolar foco de atuação na Escola Inclusiva 

 

Atualmente todas as escolas regulares de Educação Básica, “devem garantir 

um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com base 

na igualdade de oportunidades” (Art. 1º, Decreto 7.611, 2011) e contemplar 

“formação de gestores, educadores e demais profissionais da escola para a 

educação na perspectiva da educação inclusiva, particularmente na aprendizagem, 

na participação e na criação de vínculos interpessoais”. (Art. 5º §2º - IV- Decreto 

7.611, 2011). (Grifo pessoal) 

A legislação acima deixa clara, a importância de fazer do direito de todos à 

educação um movimento coletivo de mudança. As práticas educativas devem 

auxiliar a eliminação de barreiras à educação dos alunos com deficiência, com 

síndromes, com altas habilidades/superdotação prevendo o atendimento às 

necessidades educacionais especiais. (SILVEIRA, ENUMO E ROSA, 2012) 

Desta forma compreende-se que todos os profissionais da escola são 

responsáveis por uma Educação Inclusiva e devem ser preparados/formados para 

contribuírem para esse processo, de forma participativa e eficiente. 

 

2  Desenvolvimento  



 

A inclusão de alunos com necessidades especiais é garantida por lei, visando 

uma escola em que a teoria e a prática sejam estruturadas e contemplem as 

necessidades de todos. 

Essa estruturação requer equipes institucionais preparadas para promover a 

aprendizagem e participação. Porém, percebemos que essas equipes apresentam-

se despreparadas para assumir tal responsabilidade. Desta forma compreende-se 

que todos os profissionais da escola são responsáveis por uma Educação Inclusiva 

e devem ser preparados/formados para contribuírem para esse processo, de forma 

participativa e eficiente. 

Visando contribuir para melhorar essa situação, esse estudo tem como 

objetivo, investigar o discurso das equipes educacionais e da família quanto às 

práticas inclusivas, identificar planejamento de práticas inclusivas na documentação 

da instituição educacional e analisar e comparar os resultados obtidos nas diferentes 

esferas, estadual, municipal e particular. 

 A proposta da presente pesquisa, será uma contribuição muito importante 

para as redes pública e particular de ensino sendo. A dinâmica atual de inclusão, 

muitas vezes impossibilita essa equipe de visualizar a importância que tem sua 

contribuição no desenvolvimento desse aluno, tanto em sua vida acadêmica quanto 

em seu desenvolvimento pessoal. 

 Quanto à execução da pesquisa  a coleta dos dados ainda será realizada no 

segundo semestre de 2014, portanto neste estudo estão sendo apresentados 

apenas dados referenciais parciais. 

O presente estudo  corresponde à proposta de um estudo de cunho 

qualitativo, pois pretende reconhecer e desvelar trajetórias escolares de equipes 

escolares e, assim, melhor compreender e significar os diferentes serviços 

educacionais prestados em prol ao processo inclusivo. A pesquisa será quanto aos 

seus objetivos exploratória e quanto a fonte e coleta de dados realizada por meio de 

coleta à campo. 

 Será investigado o discurso das equipes institucionais com relação à 

compreensão sobre Inclusão e às práticas inclusivas, por meio de questionários, 

após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, aprovado pelo 

comitê de Ética desta instituição. 

  



5.3 Local e Sujeitos: 

 

Serão coletados dados em uma escola de Ensino fundamental I e II, 

municipal, para que se obtenham dados descritivos quanto à participação das 

equipes escolares no processo de inclusão.  

Foram convidados todos os funcionários com contratação em regime celetista 

ou concursados nas instituições e escolas que tenham alunos Público Alvo da 

Educação, recrutadas como local de estágio, que já estão com os seus Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido devidamente assinados. 

A  presente proposta levará em consideração cada sujeito, suas 

particularidades, delineando identidades singulares que poderão desvelar o 

fenômeno estudado. Para a coleta de dados serão utilizados os instrumentos 

descritos a seguir: 

 Documental: serão investigados planos de trabalhos (planos anuais, projeto 

político pedagógico, reuniões de formação com as equipes, bem como outras 

propostas diferenciadas que as escolas elaborem para o ano letivo) com o objetivo 

de identificar registros que priorizem práticas inclusivas no contexto escolar; 

 Questionários – para caracterização demográfica dos sujeitos e local: 

participantes, escola onde atuam; série, nível ou área de atuação; data de 

nascimento; formação; sexo; tempo de serviço, dentre outros dados. Toda equipe 

educacional será entrevistada, a respeito da sua compreensão sobre as deficiências 

encontradas na sua escola e como são as relações estabelecidas. Esse questionário 

tem a finalidade de obter informações a respeito da compreensão de cada integrante 

da equipe com relação às deficiências, de maneira a se respeitar o que se exige de 

cada cargo. Outro aspecto a ser investigado neste roteiro serão as relações 

estabelecidas com esses alunos Público Alvo da Educação Especial, quais as 

interações estabelecidas, como são realizadas: comunicação, instrução, etc.  

Para a análise dos dados obtidos nos questionários, serão consideradas 

Categorias de Análise, tais como: educação para a emancipação; educação para a 

adaptação; desenvolvimento da autonomia, da sensibilidade, para a resistência; 

educação inclusiva e inclusão escolar; preconceito, indivíduo e cultura, dentre outras 

que deverão ser elaboradas no decorrer da pesquisa 

 A pesquisa oferece riscos mínimos aos participantes, apenas a exposição 

para responder o questionário. Porém, os sujeitos não serão obrigados a 



participarem e sim convidados, de acordo, com a assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE).  

Os inúmeros benefícios que poderão ser obtidos com os resultados da 

pesquisa justificam a exposição dos participantes aos riscos mínimos. Tais como: 

identificação e possível adequação das condições subjetivas (atitudes dos 

participantes), objetivas (adaptações pedagógicas, curriculares e físicas);  

disponibilização de subsídios para a elaboração de políticas públicas de educação 

que contemplem programas de formação inicial e continuada em atendimento à 

demanda de profissionais na rede estadual e particular por conhecimento sobre a 

diversidade cognitiva, física e sensorial dos alunos com deficiência na perspectiva 

da escola, inclusiva e democrática. 
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