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1. RESUMO 

A docência como profissão requer um conhecimento especializado, isto é, uma 

formação específica para atuar com a diversidade que os alunos apresentam. Nessa 

pesquisa pretende-se desenvolver um estudo sobre o ensino e a aprendizagem e as 

práticas de professores que trabalham com estudantes que apresentam deficiência.  
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2. INTRODUÇÃO 

A noção de exclusão social está presente no cotidiano de nossa sociedade e no 

âmbito escolar não é diferente. No decorrer da história social esta exclusão indica o 

destino excludente no contexto mundial, seja pelas restrições impostas por 

transformações no mundo do trabalho, seja por situações decorrentes de estruturas 

econômicas que, necessariamente geram desigualdades de acesso a bens materiais 

e/ou culturais (Gentilli,2004). Muitas são as situações descritas como sendo de 

exclusão. Sob este rótulo, estão contidos inúmeros processos e categorias, uma série 

de manifestações que aparecem como fraturas ou rupturas de vínculos sociais: 

pessoas idosas, deficientes, desadaptados sociais, minorias étnicas ou de cor, 

desempregados de longa duração, jovens impossibilitados de aceder ao mercado de 

trabalho e outros. (Wanderley, 2002). A partir dessas premissas que esta pesquisa 

pretende apontar indicativos para se compreender e estudar as mudanças que vêm 

ocorrendo no âmbito educacional (re)criando de uma escola inclusiva com professor 

inclusivo que busca modificar a maneira, hábitos para tornar uma sociedade mais 

humanística. 

3. OBJETIVOS 
Proporcionar uma reflexão sobre a prática docente com as metodologias de 

inclusão no âmbito escolar. Compreender o significado de deficiência e como criar 

novos hábitos na promoção de uma aprendizagem significativa para os alunos que de 

uma certa forma trazem alguma deficiência. 

4. METODOLOGIA 

É uma pesquisa de natureza qualitativa, cuja investigação será desenvolvida 

através da análise de literatura que traz estudos sobre deficiência e inclusão. A 

fundamentação legal trará o aporte para compreender a implantação da educação 

inclusiva no âmbito educacional, sendo   a Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

nº 9394 de 20 de dezembro de 1996 e a Declaração de Salamanca (ONU,2007). 



 

5. DESENVOLVIMENTO 

Em cada momento histórico a deficiência era apontada de maneira diferente da 

segregação a exclusão social. Para conhecer as ideias que norteiam a pesquisa sobre 

a inclusão no âmbito educacional foi-se necessário analisar a partir da pergunta “ por 

que a humanidade historicamente tem dificuldade de aceitar a diversidade? As 

diferenças do outro? Dentro da historicidade, pode se apontar que de acordo com os 

movimentos sócio-políticos se denominava a deficiência conforme os interesses de 

cada época. Finalmente, a partir da segunda metade do século XX, ocorreram dois 

fatores que contribuíram para incentivar a luta contra a segregação do deficiente. A 

inclusão significa que a sociedade deve adaptar-se às necessidades da pessoa com 

deficiência para que esta possa desenvolver-se em todos os aspectos de sua vida 

(Sassaki, 1997, p. 167). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Através dos estudos que serão apresentados espera-se que o professor possa 

reconstruir novos métodos de ensinar tudo a todos com qualidade respeitando a 

diversidade que existe no âmbito escolar. Em base com os resultados preliminares, 

pode se dizer que as ações pedagógicas são importantes para se concretizar de fato 

uma educação não excludente, e espera-se que as reflexões sobre o tema possam 

implicar em profundas mudanças na conceitualização da deficiência, visto que ainda 

não há uma totalidade na sua implantação na sociedade. 
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