
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 

PROGRAMA DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO – PNAP/UAB 
ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA 

 
 
 

ALINE REINEHR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS PROCESSOS DE INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA 
REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE HUMAITÁ/RS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porto Alegre  
2015 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ALINE REINEHR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS PROCESSOS DE INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA 
REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE HUMAITÁ/RS 

 
 

 
 
 
 

Trabalho de conclusão de curso de 
Especialização apresentado como 
requisito parcial para obtenção do título 
de Especialista em Gestão Pública. 
 
Orientadora: Me. Aline Louise Kerch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porto Alegre  
2015 



 
 

ALINE REINEHR 

 

 

OS PROCESSOS DE INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA 
REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE HUMAITÁ/RS 

 
 
 

Trabalho de conclusão de curso de 
Especialização apresentado como 
requisito parcial para obtenção do título 
de Especialista em Gestão Pública. 
 
 

Aprovado em: ......... de .............. de .............. 
 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Nome do professor - instituição 

 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Nome do professor – instituição 

 
 
 
 
 

 
__________________________________________ 

Prof.ª Me. Aline Louise Kerch – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(orientadora) 

 



 
 

AGRADECIMENTOS  

 

Sempre, em primeiro plano a Deus, meu auxílio, refúgio e fortaleza. Fonte 

inesgotável do bem, da ternura e esperança, riqueza maior de nossas vidas, amparo 

e proteção incondicional.  

Ao meu marido e a minha filha pelo apoio e compreensão da minha aparente 

ausência do convívio familiar durante esta longa jornada. 

Aos meus pais e minha irmã, que sempre me deram apoio e uma base sólida 

para a vida. 

A minha orientadora Aline Louise Kerch e a tutora Vanessa Regina Bettiol de 

Oliveira, que me acompanharam e orientaram durante a pesquisa, possibilitando a 

concretização deste trabalho. 

Aos professores e tutores do curso, mediadores do saber, que 

compartilharam suas vastas experiências para a minha aquisição de conhecimento.  

A todas as minhas amigas e as colegas de trabalho que me acompanharam e 

tanto me auxiliaram na realização desta pesquisa. 

Aos meus colegas de curso, pelo companheirismo ao longo desses anos. 

Deus, obrigada por tudo, pela vida e pelo apoio de todas estas pessoas que 

de alguma maneira contribuíram para que este trabalho se concretizasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A escola tem que ser o reflexo da vida do 
lado de fora. O grande ganho, para todos, 
é viver a experiência da diferença. Se os 
estudantes não passam por isso na 
infância, mais tarde terão muita 
dificuldade de vencer os preconceitos. 
 
(MARIA TERESA EGLÉR MANTOAN) 

 



 
 

RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo compreender como está ocorrendo o 

processo de implantação da educação inclusiva para alunos com deficiência nas 

Escolas da Rede Municipal de Ensino de Humaitá/RS. Para tanto houve um resgate 

do histórico do processo de inclusão de alunos com deficiência no município, uma 

pesquisa sobre a demanda de alunos a serem atendidos, a descrição das 

adequações feitas nas escolas municipais e dos programas do Governo Federal 

desenvolvidos pelo município. O estudo é de caráter qualitativo e pautou-se na 

análise de documentos legais da Secretaria Municipal de Educação Cultura e 

Desporto, da observação pessoal do ambiente escolar, bem como na aplicação de 

questionário realizado com professores da Rede Municipal de Ensino. Através dos 

estudos realizados neste trabalho, observou-se que o município de Humaitá vem 

desenvolvendo um ambiente inclusivo nas escolas da rede municipal de ensino, 

porém este processo de inclusão dos alunos com deficiência ocorre lentamente, e 

depende também, de fatores que estão além do seu alcance, como por exemplo, a 

conscientização dos próprios professores a respeito da importância da inclusão para 

o bem de toda a sociedade. 

Palavras-chave: Inclusão Escolar. Alunos com Deficiência. Adequar. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Vivemos em uma sociedade formada por pessoas com diferentes 

características físicas, intelectuais e sociais, que possuem capacidades e potenciais 

distintos, convivendo com o constante desafio de serem aceitas e incluídas pela 

sociedade no meio em que estão inseridas.  

O presente trabalho aborda a Inclusão, porém com o foco voltado para a 

compreensão dos processos inclusivos de alunos com deficiência¹ nas Escolas 

Municipais de Ensino Regular de Humaitá/RS. Sendo que as escolas, possuem a 

responsabilidade de construir o conhecimento e a cultura, que os educandos 

dificilmente encontrarão em outros contextos, preparando-os assim para o mundo. 

Precisando portanto, adaptar-se às necessidades de cada indivíduo, para que cada 

um, dentro de suas possibilidades, tenha garantido o direito à igualdade, previsto 

pela Constituição Federal. 

Para tanto, as escolas devem organizar e oferecer um ambiente favorável à 

inclusão, adequando suas estruturas físicas e pedagógicas, a fim de estarem aptas 

a receber os alunos com deficiência, proporcionando desta maneira a inclusão, 

garantindo o que está previsto na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), em seu Art. 4º 

inciso III: “atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 

necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino”. 

Com o intuito de compreender como vem acontecendo os processos de 

inclusão dos alunos com deficiência nas Escolas Municipais de Ensino Regular de 

Humaitá/RS, foram realizadas coletas de dados, por meio de questionários 

realizados com professores das escolas; do estudo da legislação pertinente e de 

documentos que descrevem o histórico e o andamento do processo, assim como 

bibliografias que auxiliam na compreensão do tema. 

A escolha do tema, sobre a inclusão de alunos com deficiência na rede 

regular de ensino, deu-se em função da atividade profissional da autora, como 

secretária da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Mário Cândido Lena  

___________________________________________________________________ 
¹Atualmente o termo “com deficiência”, definido na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, é utilizado para descrever a condição de uma pessoa com características especiais, 
embora grande parte da legislação ainda utilize a expressão “com necessidades especiais” 
(SASSAKI, 2003). Ao longo do trabalho será utilizado o termo “com deficiência”. 
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de Humaitá/RS. Em sua atividade profissional, observou o cotidiano da escola onde 

presenciou as mais diversas situações e experiências relacionadas ao processo de 

inclusão desses alunos, que não podem ser simplesmente ignoradas e esquecidas.  

Para a autora, os alunos com deficiência enfrentam uma batalha diária e 

cheia de obstáculos no seu convívio social, inclusive dentro do ambiente escolar. 

Nesta luta, estão envolvidos também a equipe de professores, monitores, 

funcionários, direção, pais e demais alunos da escola em parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação e Desporto (SMECD). Todos em busca de um objetivo: 

inclusão. 

Observar de perto este processo de inclusão de alunos com deficiência nas 

escolas regulares é fascinante. Perceber o quanto esses alunos estão evoluindo e 

como possuem uma boa convivência com os colegas, professores e funcionários, 

faz com que a autora sinta-se entusiasmada a aprender cada vez mais sobre os 

processos de inclusão. Os alunos com deficiência já perderam muito sendo 

submetidos recentemente a sistemas que segundo Fávero, Pantoja e Montoan 

(2007), os isolavam do convívio em sociedade, colocando-os em escolas 

especializadas, voltadas apenas para pessoas com deficiência e que substituem 

totalmente a acesso a uma escola comum.   

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA  

 

O Brasil vive atualmente uma era de inclusão e, segundo Chaves (2014), em 

cinco anos, o número de alunos com deficiência matriculados em escolas de ensino 

regular dobrou. Chaves (2014), afirma ainda, que os processos de inclusão 

continuarão crescendo e, para tanto, as redes precisam estar preparadas para 

receber esses educandos, desenvolvendo ações que vão desde a melhoria dos 

espaços físicos até a mobilização da comunidade escolar. 

Neste processo de inclusão, estão inseridas também as Escolas da Rede de 

Ensino de Humaitá/RS. O município possui quatro escolas de ensino regular da rede 

municipal, duas escolas de ensino regular da rede estadual e uma escola privada de 

educação especial. Segundo dados do Censo Escolar de 2014, encontram-se 

matriculados, em toda a Rede de Ensino do município de Humaitá, 966 alunos, 
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dentre os quais 62 são alunos inclusos (que possuem algum tipo de necessidade 

especial). 

Para suprir as demandas da educação especial, o município conta com as 

escolas da rede regular de ensino, que vem adequando suas estruturas e 

preparando-se para promover a acessibilidade; com a escola de educação especial 

– APAE que é uma entidade de caráter filantrópico que possui convênios com 

órgãos públicos; e, uma das escolas municipais possui sala de recursos 

multifuncionais utilizada para o Atendimento Educacional Especializado (AEE), que é 

uma das inovações trazidas pela Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (2008).  

Os recursos para adequar os espaços físicos das escolas da Rede Municipal 

de Ensino são provenientes do programa Escola Acessível da Secretaria de 

Educação Especial do Ministério da Educação. Além disso, o município também 

destina verbas ao atendimento da Educação Especial, previsto na Lei Orçamentária 

Anual, para o atendimento específico dos alunos com deficiência. 

Para manter a sala de AEE o município recebe o duplo repasse de recursos 

no âmbito do FUNDEB, onde alunos que frequentam o AEE em escolas ou 

instituições especializadas e possuem matrícula em escolas regulares são 

contabilizados duas vezes.  

O AEE tem como função complementar ou suplementar a formação do 
aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e 
estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na 
sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem (BRASIL, 2009, p. 01). 

 
A Lei Municipal nº 1.771 de 17 de outubro de 2005, institui as regras e 

diretrizes a serem seguidas no âmbito da educação municipal e orienta o Sistema 

Municipal de Ensino de Humaitá. Além disso, o município deve seguir as normas e 

princípios instituídos pela legislação federal vigente e pelo MEC. 

O processo de inclusão que prevê, dentre outras questões, a acessibilidade 

(tanto no contexto escolar como em toda a sociedade), vem passando por 

transformações e aprimorando-se no decorrer da história. Aos poucos, as pessoas 

com deficiência vão conquistando seu espaço, porém, ainda há muito a ser feito.   

Com a finalidade de oferecer condições adequadas de acessibilidade a toda a 

estrutura da Rede Municipal de Ensino, o município de Humaitá aderiu a Programas 
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como: Escola Acessível, Transporte Escolar Acessível e Implementação de Salas de 

Recursos Multifuncionais.  

Porém, mesmo com os recursos e oportunidades que são oferecidos para que 

esse processo de inclusão aconteça, ainda há grandes desafios a serem superados. 

Segundo Pereira (2008), uma das barreiras a ser vencida é em relação ao quadro 

funcional das escolas, visto que, atualmente os próprios professores não estão 

preparados para enfrentar este desafio, oferecendo certa resistência que se 

manifesta principalmente através de questionamentos, queixas e expectativas 

frustradas de que hajam soluções mágicas e imediatas para o problema. 

A inclusão social tem sido atualmente um dos maiores movimentos de luta de 

pessoas com deficiências na busca por seus direitos e lugar na sociedade, esta luta 

tem início já na vida escolar. Esta situação também está sendo vivenciada nas 

escolas da Rede Municipal de Ensino de Humaitá 

O tema proposto neste trabalho busca contribuir para o conhecimento de 

como estão sendo realizadas as adequações das estruturas das escolas da Rede 

Pública Municipal de Humaitá, a fim de oferecer um ambiente de inclusão aos alunos 

com deficiência, identificando as falhas e dificuldades encontradas. Através deste 

diagnóstico poderão ser elaboradas estratégias, para contornar tal situação e 

otimizar o processo de inclusão de alunos com deficiência no município.  

Portanto, a questão norteadora deste trabalho é: “como as escolas da rede 

municipal de ensino do município de Humaitá, no Rio Grande do Sul, vem realizando 

seus processos de implantação da educação inclusiva no intuito de receberem os 

alunos que possuem algum tipo de deficiência”? 

 

1.2 JUSTIFICATIVA  

 

É na escola que as pessoas possuem as primeiras experiências de 

convivência em grupo, com outras que possuem características diferentes das que o 

aluno está acostumado em seu convívio familiar. Também é o local, onde passam 

boa parte da sua vida, sendo preparadas para o mundo, aprendendo a respeitar as 

diferenças físicas, intelectuais, culturais, raciais e sociais cada um. Pois recebem as 
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primeiras noções do que são e quais são seus direitos e deveres como aluno e 

como cidadão.  

Sendo que da escola, também serão levadas algumas das lições mais 

importantes para a vida das pessoas. Por ter tanta importância para a vida, e 

promover o encontro diário de tantos indivíduos de características tão peculiares, o 

ambiente escolar deve ser preparado para receber essa diversidade a fim de que 

seja promovida a inclusão de todas as pessoas, respeitando suas singularidades.  

A Constituição Federal (CF) garante a todos o direito à educação e ao acesso 

à escola, e defende que o atendimento educacional às pessoas com deficiência seja 

realizado preferencialmente no sistema regular de ensino. De acordo com o 

MEC/SEESP (2010), é considerada pessoa com deficiência aquela que tem 

impedimentos físicos, mentais ou sensoriais de longo prazo.  

A concepção de educação inclusiva que orienta as políticas educacionais e 
os atuais marcos normativos e legais rompe com uma trajetória de exclusão 
e segregação das pessoas com deficiência, alterando as práticas 
educacionais para garantir igualdade de acesso e permanência na escola, 
por meio da matrícula dos alunos público alvo da educação especial nas 
classes comuns de ensino regular e da disponibilização do atendimento 
educacional especializado (MEC/SEESP, 2010, p. 7). 

 

Nesta perspectiva, conforme enuncia o art. 211 da Constituição Federal, a 

educação inclusiva é responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, sendo que a União tem função redistributiva e supletiva, garantindo a 

qualidade e uniformização de oportunidades do ensino, através da assistência 

técnica e financeira a esses entes. 

Tendo em vista a responsabilidade que cabe ao município, Humaitá destina 

recursos a fim de desenvolver ações e programas buscando diminuir as barreiras do 

preconceito e até mesmo a falta de informações a respeito da inclusão, adequando 

estruturas físicas e redefinindo práticas pedagógicas, “[...] assegurando as 

condições necessárias para uma educação de qualidade para todos.” (MEC/SEESP, 

2001 apud MEC/SEESP, 2010, p. 13). 

A importância deste trabalho justifica-se devido a relevância que o processo 

de inclusão dos alunos com deficiência na rede regular de ensino, representa para a 

sociedade. Pois a exclusão histórica dessas pessoas sob o pretexto de tratamento 

especializado, fez com que frequentassem durante anos instituições chamadas de 

especializadas, isolando-os da convivência social. 
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“O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, 

social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de 

estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação.” 

(MEC/SEESP, 2010, p. 9). 

 

1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo deste trabalho é compreender como vem ocorrendo os processos 

de implantação da educação inclusiva para alunos com deficiência nas Escolas da 

Rede Municipal de Ensino de Humaitá/RS, através do estudo dos aspectos que 

envolvem conceitos, leis e práticas adotadas no cotidiano dessas escolas.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

- Investigar o processo histórico de Inclusão dos Alunos com deficiência nas 

escolas públicas municipais de Humaitá/RS. 

- Pesquisar quantos são os alunos com deficiência atendidos pela rede 

municipal de ensino e quantos ainda não possuem este atendimento em 

Humaitá/RS.  

- Analisar as condições de acessibilidade das escolas públicas municipais de 

Humaitá/RS. 

- Identificar quais são os programas de inclusão oferecidos pelo governo que 

estão sendo utilizados pelo município e como estão sendo desenvolvidos nas 

escolas públicas municipais de Humaitá/RS. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa (no intuito de 

coletar as informações necessárias, obter conhecimento sobre o contexto estudado 

e como forma de raciocínio) foi o método qualitativo, pois o processo de coleta de 

dados ocorreu de forma direta no seu ambiente natural (as escolas), com o auxílio 

de questionários, que foram respondidos pelos professores da Rede Municipal de 

Ensino, de documentos específicos e da observação do ambiente escolar. Onde as 

informações obtidas, foram descritas a partir de sua análise e interpretação, gerando 

um diagnóstico real da situação. 

O questionário utilizado como técnica para a coleta de dados possuía caráter 

estruturado e continha perguntas alternadas, algumas de respostas abertas e outras 

com respostas fechadas, buscando compreender melhor as opiniões dos 

participantes sobre o processo de inclusão de alunos com deficiência nas escolas 

municipais.  

Os documentos que foram consultados para embasar a pesquisa, compõem-

se da legislação e do histórico do processo de inclusão de alunos com deficiência 

nas escolas municipais, para um melhor entendimento também quanto ao aspecto 

legal do tema.  

A pesquisa caracteriza-se como exploratória, pois busca a aproximação com 

fenômeno que está acontecendo, através das informações obtidas trazendo mais 

conhecimento a respeito, ou seja, a pesquisa descreve como ocorre cada fenômeno 

do processo da inclusão, por meio de questionários e documentos, que analisados e 

relacionados entre si, obtêm um entendimento de como está ocorrendo o processo 

de inclusão e quais os fatores responsáveis pela situação encontrada.  

Por tratar-se de um estudo aprofundado do tema, buscando conhecer a 

realidade e os limites identificados no contexto, o procedimento da coleta de dados 

adotado é um estudo de caso sobre a implantação de políticas públicas de inclusão 

de alunos com deficiência na Rede Municipal de Ensino de Humaitá/RS. 

Os resultados do processo de pesquisa foram apurados através da análise de 

conteúdo, baseada nas informações coletadas através dos questionários aplicados, 

documentação consultada e após analisada a realidade do contexto, a fim de 
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identificar alguns aspectos que influenciam no processo de inclusão dos alunos com 

deficiência, para através destes dados elaborar um diagnóstico da situação, 

buscando possíveis caminhos para as dificuldades encontradas.  

O questionário utilizado para a realização da pesquisa, foi elaborado de forma 

convencional impresso, composto por 05 questões, sendo que destas, 02 de 

respostas abertas e 03 de respostas fechadas. O questionário foi entregue a oito 

professores da rede municipal de ensino no dia 13 de abril de 2015, sendo que a 

data estipulada para devolução foi o dia 12 de abril de 2015.  

Durante a entrega do questionário, pode-se perceber o interesse ou não dos 

professores a respeito do tema, salientando que ficou a critério de cada um a 

escolha entre responder ou não. 

Retornaram apenas seis, dos oito questionários entregues, sendo que suas 

respostas (exceto a identificação) foram descritas e analisadas ao longo do texto 

que aborda a Estrutura Pedagógica das escolas da rede municipal de ensino de 

Humaitá/RS. 
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3 DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO 

 

Este capítulo contém um apanhado geral sobre os aspectos conceituais, 

legais, históricos e estruturais, que influenciam diretamente no desenvolvimento da 

educação inclusiva, e que foram analisados a partir de informações obtidas através 

da pesquisa documental, aplicação de questionário e observação do ambiente 

escolar da rede pública municipal de ensino do município de Humaitá/RS.  

 

3.1  OS PROCESSOS DE INCLUSÃO NA ESCOLA: CARACTERÍSTICAS, 

OBJETIVOS E O CASO DO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/RS 

 

Neste item será embasado o estudo abordado pelo presente trabalho, 

apresentando uma breve revisão das principais fontes, obras e referências que 

tratam do tema da pesquisa e refletem a importância da educação inclusiva para a 

sociedade atual. Sendo que o restante do capítulo trará abordagens referentes ao 

processo histórico da inclusão dos alunos com deficiência nas escolas da rede 

municipal de ensino, identificando a demanda atual destes alunos, e retratando 

aspectos de adequação das estruturas físicas e pedagógicas dos ambientes 

escolares, assim como programas e projetos implementados pelo município a fim de 

promover acessibilidade e inclusão.   

 

3.1.1 O que é Inclusão?  

 

Vivemos um tempo de inclusão, de transformações de atitudes e conceitos, 

onde a base fundamental para que haja êxito no processo inclusivo de 

aprendizagem é a escola e o sistema de ensino. Segundo Fávero, Pantoja e 

Montoan (2007), independentemente das particularidades de cada aluno, o grande 

desafio atualmente, é transformar o ensino transmissivo para a pedagogia ativa, 

dialógica e interativa, pois o sucesso da aprendizagem está em explorar talentos e 

desenvolver predisposições de cada aluno.  

A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na 
concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como 
valores indissociáveis, e que avança em relação a ideia de equidade formal 
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ao contextualizar as circunstancias históricas da produção da exclusão 

dentro e fora da escola (MEC/SEESP, 2010, p.9). 
 

Na visão de Ropoli et al. (2010), a inclusão rompe com modelos educacionais 

conservadores e contesta os fundamentos dos sistemas educacionais. A inclusão 

questiona os modelos ideais, a normalização de perfis específicos de alunos e a 

seleção dos eleitos para frequentar as escolas, produzindo assim, identidades e 

diferenças, inserção e exclusão. 

De acordo com Fávero, Pantoja e Montoan (2007), a escola regular é o 

ambiente fundamental para a construção de aprendizagem de todos os educandos, 

inclusive aqueles que possuem algum tipo de deficiência, além de ter a 

responsabilidade de repassar conhecimento social e cultural produzindo valores 

importantes para a vida em sociedade.  

De acordo com a Declaração de Salamanca (1994, p. 3), “[...] as escolas 

deveriam acomodar todas as crianças independentemente de suas condições 

físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras, onde todas possam 

aprender juntas, sempre que possível.”  

Ainda, segundo a Declaração de Salamanca (1994), as escolas inclusivas 

devem atender às necessidades de seus alunos, recebendo todos os estilos e ritmos 

de aprendizagem, proporcionando uma educação de qualidade para todos através 

de com um currículo apropriado e arranjos organizacionais, utilizando os recursos 

necessários para atender ás necessidades diversas de seus alunos, para qualquer 

que seja seu estilo e ritmo de aprendizagem.  

A acessibilidade é um fator essencial para que aconteça o processo de 

inclusão, e pode ser definida como o conjunto de condições e possibilidades de 

alcance para a utilização de todos os ambientes com segurança e autonomia 

facilitando a mobilidade de todas as pessoas inclusive das com deficiência 

(PUHLMANN; ESTUQUI, 2008).  

Ainda de acordo com Puhlmann e Estuqui (2008), as adequações físicas dos 

espaços possibilitam a todos o acesso e a utilização do meio. Nas escolas, a 

adequação do espaço permite que os alunos com deficiência participem plenamente 

de todas as atividades desenvolvidas. 
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O preparo dos professores também é de suma importância para que a 

inclusão escolar de alunos com deficiência realmente aconteça. Segundo Pereira 

(2008), os professores devem estar preparados para este desafio. Porém, os 

mesmos, muitas vezes julgam-se incapazes e impotentes para atender esta 

demanda, sendo que esta realidade é agravada diante da falta de material 

adequado, apoio administrativo e de recursos financeiros. 

Através do desafio da inclusão, surgem melhorias na qualidade da educação 

básica e superior pois, com o aprimoramento das práticas a fim de atender as 

diferenças, os alunos com e sem deficiência são beneficiados e a educação atinge 

sua plenitude. Assim, a transformação do ensino não deve ser encarada apenas 

como uma mera exigência da inclusão escolar de pessoas com deficiência ou 

dificuldades de aprendizagem, mas como um compromisso inadiável, que terá a 

inclusão como consequência (FÁVERO; PANTOJA; MONTOAN, 2007). 

Ropoli et al. (2010), também defende que há necessidade de mudança em 

vários aspectos da escola para que seja possível atender a todos e melhor. Cada 

escola, decidida a mudar, deverá encontrar soluções específicas para seus 

problemas, sendo que as mudanças necessárias não acontecem por acaso nem por 

decreto, mas fazem parte da vontade de toda a comunidade escolar, explicitadas no 

seu PPP e vividas em uma gestão democrática.     

Conforme os autores Fávero, Pantoja e Montoan (2007), durante o processo 

de inclusão, houve um período (que ainda persiste em algumas situações) em que 

os alunos com deficiência eram afastados da rede regular de ensino, e esta 

exclusão que era justificada pelo tratamento especializado fez com que 

frequentassem durante anos instituições chamadas de especializadas, isolando-os 

da convivência em sociedade. Porém, atualmente a CF prevê em seu art. 205 que a 

educação é um direito de todos, e seu art. 208, inciso III institui a oferta do 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) aos alunos com deficiência, de 

preferência na rede regular de ensino.   

Fávero, Pantoja e Montoan (2007), definem as Instituições Especializadas 

(Escolas de Educação Especial) como escolas separadas, voltadas apenas a 

pessoas com deficiência, que substituem totalmente o acesso a uma escola regular, 

onde o aluno cursa a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. E, no sentido 

oposto, definem a Escola Inclusiva (Escola Regular com matrículas de alunos 
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inclusos), muito propagada atualmente face a inclusão, como um local onde alunos 

com e sem deficiência frequentam o mesmo ambiente de ensino. Que oferece o 

AEE como apoio e complemento ao aluno com deficiência, suprindo suas 

necessidades específicas, enquanto frequenta ambientes comuns de ensino e 

garante seu direito previsto pela CF.  

De acordo com Ropoli et al. (2010), o AEE, uma das inovações trazidas pela 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

PNEEPEI (2008), tem como função complementar a formação do aluno, sendo que 

sua oferta é obrigatória pelos sistemas de ensino. Realizado preferencialmente, nas 

escolas comuns, na Sala de Recursos Multifuncionais. Portanto, deve integrar o 

Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola.  

Segundo Ropoli et al. (2010), nas Salas de AEE são atendidos alunos 

público-alvo da educação especial, conforme a PNEEPEI e o Decreto N.6.571/2008: 

 Alunos com deficiência: aqueles que tem impedimentos a longo prazo 

de natureza física, intelectual, mental e sensorial; 

 Alunos com transtornos globais de desenvolvimento: aqueles que 

apresentam alterações qualitativas das relações sociais, da comunicação, 

e os interesses restritos, estereotipado e repetitivo; 

 Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam 

potencial elevado e grande envolvimento com áreas do conhecimento 

humano, isoladas ou combinadas. 

Ao contrário do que se pensa e se faz, as práticas escolares inclusivas não 
implicam um ensino adaptado para alguns alunos, mas sim um ensino 
diferente para todos, em que os alunos tenham condições de aprender, 
segundo suas próprias capacidades, sem discriminações e adaptações 
(ROPOLI et al.2010, p.15, grifo do autor). 
 

Para Filho e Lowenthal (2010, p. 44): 
 

Promover a inclusão significa, sobretudo, uma mudança de postura e de 
olhar acerca da deficiência. Implica em quebra de paradigmas, em 
reformulação do nosso sistema de ensino para a conquista de uma 
educação de qualidade, na qual o acesso, o atendimento adequado e a 
permanência sejam garantidos a todos os alunos, independentemente de 
suas diferenças e necessidades. 

 
Segundo Pereira (2008), o sucesso da aprendizagem constitui-se em explorar 

as possibilidades, o talento e as predisposições de cada aluno, reconhecendo as 

deficiências, dificuldades e as limitações de cada um, porém sem restringir o 
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processo de ensino. Pois a partir da possibilidade de cada aluno e dos objetivos 

traçados no PPP de cada escola é que será oferecida uma educação de qualidade e 

para todos. 

 

3.1.2 Breve Histórico da Educação Inclusiva no Brasil  

 

O direito à educação para todos, previsto pelo art. 205 da Constituição 

Federal de 1988, nem sempre condizia com a realidade encontrada há alguns anos 

no modelo de ensino para alunos com deficiência, que pautava-se em um modelo de 

atendimento segregado, isolando-os da sociedade. 

A partir de meados do século XX, inicia-se um crescente movimento social, a 

nível mundial, de luta contra todas as formas de descriminação que impedem o 

exercício da cidadania das pessoas com deficiência. O movimento buscava uma 

sociedade inclusiva e fortaleceu no decorrer da história, as críticas às práticas de 

segregação de alunos a ambientes especiais, questionando os modelos 

homogeneizadores de ensino, que geram exclusão nos espaços escolares.     

No Brasil, o movimento inclusivo ganhou força e passou a ser difundido a 

partir do século XXI, com a nova proposta da política de educação especial. Porém, 

muito antes já eram criadas instituições para o tratamento, de forma isolada, de 

pessoas com deficiência. 

Alguns importantes marcos históricos que contribuíram para a atual educação 

voltada para a inclusão, segundo SEESP/MEC (2010), foram: 

 1854 – criação da instituição Imperial Instituto dos Meninos Cegos, atual 

Instituto Benjamin Constant (IBC); 

 1857 – criação do Instituto dos Surdos Mudos, atual Instituto Nacional da 

Educação de Surdos (INES);  

 1926 – fundado o Instituto Pestalozzi, instituição especializada para 

atender deficientes mentais; 

 1945 – criado a Sociedade Pestalozzi, primeiro atendimento educacional 

especializado às pessoas com superdotação; 
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 1954 -  fundada a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE); 

 1961 – a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 

4.024/61, passa a fundamentar o atendimento educacional às pessoas 

com deficiência, preferencialmente dentro do sistema geral de ensino; 

 1971 – a Lei nº 5.692/71, que altera a LDBEN, acaba reforçando o 

encaminhamento dos alunos para classes e escolas especiais, ao definir 

“tratamento especial” para os alunos com deficiências físicas, mentais e 

com distorção idade/série e superdotados; 

 1988 – a Constituição Federal de 1988 define a educação como um direito 

de todos, a igualdade de condições de acesso e permanência na escola e 

a oferta do atendimento educacional especializado realizada de 

preferência na rede regular de ensino; 

 1990 – o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) reforça o que institui 

a legislação supracitada determinando que os pais ou responsáveis tem 

obrigação de matriculas seus filhos na rede regular de ensino; 

 1994 – é publicada a Declaração de Salamanca que passa a influenciar a 

elaboração de políticas públicas da Educação Inclusiva; 

 1994 - Política Nacional de Educação Especial; 

 2001 – o Plano Nacional de Educação preconiza a ideia de construção de 

uma escola inclusiva garantido o atendimento a diversidade humana; 

 2006 – a ONU aprova a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, da qual o Brasil é signatário, que estabelece que os Estados-

Partes devem promover um sistema de educação inclusiva em todos os 

níveis de ensino; 

 2007 – é lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), que 

estabelece a formação de professores para a educação especial, a 

implantação de salas de recursos multifuncionais, acessibilidade 

arquitetônica dos prédios escolares, entre outros; 

 O Decreto nº 6.094/2007 que implementa o PDE, reforça no Compromisso 

de Todos com a Educação a garantia do acesso e permanência no ensino 

regular e o atendimento às necessidades educacionais especiais, 

fortalecendo o ingresso de pessoas com deficiência nas escolas públicas. 
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3.1.3 O Processo de Inclusão no Município de Humaitá/RS 

 

Acompanhando os rumos tomados no processo histórico do desenvolvimento 

da Educação Inclusiva do país, o município de Humaitá também vem aprimorando 

seus métodos de ensino oferecendo melhores condições de aprendizado. 

Refletindo a realidade do ensino no país algumas décadas atrás, as escolas 

do município de Humaitá não eram focadas na Educação para Todos e os alunos 

que não se encaixavam no “modelo” esperado, eram excluídos da sociedade. As 

pessoas com deficiência eram trancadas e escondidas, pela própria família, dentro 

das casas ou em porões, tratadas como loucas ou doentes. 

Fundada em 16 de maio de 1979, por um grupo de cidadãos que iniciaram o 

movimento Apaeano em Humaitá, a APAE na época chamada de Escola de 1º Grau 

Incompleto Recanto do Amor, iniciou suas atividades, com 12 alunos matriculados, 

em um prédio cedido pelo Estado, onde funcionava o antigo Grupo Escolar do 

município hoje extinto.  

Com os poucos recursos disponíveis na época, os profissionais que 

trabalhavam na APAE, auxiliados pela assistência social, a saúde e a extinta LBA 

(Legião Brasileira de Assistência), visitavam as casas de moradores do município 

em busca das pessoas com deficiência que viviam isoladas, devido ao preconceito, 

medo e falta de informação das famílias, a fim de convencê-las da importância do 

convívio dos mesmos com a sociedade. 

No ano 2000, a APAE passou a denominar-se Escola de Educação Especial 

Recanto do Amor. O objetivo da escola é promover a atenção integral à pessoa com 

deficiência, dando prioridade aquela com deficiência intelectual e múltipla, a APAE 

atende desde a sua criação os alunos deficientes do município tanto de maneira 

substitutiva quanto complementar a escolarização ministrada na rede regular. 

A partir do ano de 2001, houve um grande avanço a caminho da inclusão, os 

educandos com deficiência passaram a frequentar as aulas nas escolas regulares 

do município. Onde eram atendidos em um turno em turmas comuns de ensino, e no 

turno inverso frequentavam as aulas de atendimento especializado na APAE.  

No dia 18 de maio de 2011, foi disponibilizada, na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Mário Cândido Lena, com base na Resolução do CME nº 003/2010, a 

sala de Recursos Multifuncionais para a oferta do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) aos alunos com deficiência, transtornos globais do 
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desenvolvimento e altas habilidades/superdotação matriculados na rede municipal 

de ensino de Humaitá.  

Segundo dados obtidos na SMECD, no corrente ano, estão sendo atendidos 

pelas Escolas de Ensino Regular do município 38 alunos com deficiência, visto que 

06 estão matriculados na Rede Estadual e 32 na Rede Municipal de Ensino. Já na 

Escola de Educação Especial estão matriculados 27 alunos.  

Atualmente, no município, não há registros de alunos em idade escolar (06 a 

14 anos) com deficiência, fora da escola, sendo que apenas 04 pessoas, com idade 

entre 30 e 45 anos, que residem no município e apresentam algum tipo de 

deficiência não recebem atendimento educacional, porém por falta de interesse das 

famílias.  

Este excelente resultado referente aos alunos com deficiência em idade 

escolar matriculados nas escolas do município, deve-se ao trabalho realizado em 

parceria com a SMECD, a saúde, a assistência social e a APAE, que ao 

constatarem a existência de uma criança com alguma característica que demande 

tratamento especial, é realizado o acompanhamento necessário e são tomadas as 

devidas providências para que lhe sejam assegurados todos os direitos previstos 

assim como sua inclusão na sociedade. 

 

3.1.4 O Município de Humaitá/RS  

 

Humaitá é um município do estado do Rio Grande do Sul. Situado na região 

do Alto Uruguai no Noroeste do Estado a 466 metros acima do nível do mar, possui 

uma área de 134,513 Km² e uma população de 4.919 habitantes com densidade 

demográfica de 36,57 hab./km² (Censo, IBGE/2010). Referência em qualidade de 

vida, possui um índice de desenvolvimento humano de 0,738. 

Colonizado por imigrantes alemães e italianos oriundos das “Colônias Velhas” 

(Montenegro, Jaquari...), o município já era anteriormente habitado por caboclos e 

índios. Fundado em 18 de fevereiro de 1959 pela Lei nº 3.727, Humaitá foi declarado 

município oficialmente no dia 01 de março do mesmo ano, completando no corrente 

ano 56 anos de emancipação político-administrativa.  

Atualmente a maior parte da população reside na zona urbana, e é constituída 

por povos de diversas raças, tendo maior ênfase na etnia alemã. A economia do 
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município baseia-se principalmente na agricultura e pecuária, além do comércio e 

indústria menos desenvolvidos.  

A educação do município destaca-se por apresentar um baixo índice de 

analfabetismo, sendo que em 2014 recebeu o Selo de Município Livre do 

Analfabetismo, do Programa Brasil Alfabetizado. O selo é concedido pelo MEC aos 

municípios que atingirem mais de 96% de alfabetização, com base nos dados do 

Censo Demográfico do IBGE.  

 

3.1.5 Educação no Município de Humaitá/RS 

  

A rede de ensino do município de Humaitá constitui-se de duas escolas 

estaduais, quatro escolas municipais e uma escola privada de educação especial. No 

quadro abaixo, temos as escolas que compõe a rede de ensino com os respectivos 

números de alunos matriculados no Ensino regular e na Educação Especial (Alunos 

de Escolas Especiais, Classes Especiais e Incluídos), conforme dados do Censo 

Escolar 2014:  

Tabela 01 - Número de alunos matriculados no Ensino regular e na Educação Especial (2014) 
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Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Mário Cândido Lena 

Municipal Urbana 17 112 00 00 00 00 22 00 00 00 

Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Fernando Ferrari 

Municipal  Urbana  45 228 00 00 00 04 03 00 00 00 

Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Liberato Salzano Vieira 

da Cunha  

Municipal  Rural  08 40 00 00 00 00 00 00 00 00 

Escola de Educação Infantil Nossa 
Senhora Aparecida  

Municipal  Urbana  104 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Escola de Educação Especial Recanto 
do Amor   

Privada  Urbana  00 00 00 00 00 00 03 00 00 24 

Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Santos Dumont 

Estadual  Rural  02 21 00 00 00 00 00 00 00 00 

Instituto Estadual de Educação Maria 
Cristina – CIEP  

Estadual  Urbana  25 147 173 17 00 00 04 02 00 00 

Fonte: Tabela criada pela autora com base nos dados do Censo Escolar da Educação Básica (2014) 
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Observando o quadro acima é possível contabilizar um total de 966 matrículas 

em toda a rede de ensino do município, levando em conta apenas o Ensino Regular 

e as matrículas de alunos que frequentam exclusivamente Escola de Educação 

Especial substitutiva ao ensino comum, pois os demais referem-se a matrículas já 

contabilizadas no ensino regular.  

As escolas da rede municipal detêm uma significativa parcela das matrículas 

da Educação Infantil e Ensino Fundamental, somando 554 alunos. Sendo que o 

Ensino Médio assim como a Educação Profissional são oferecidos por apenas uma 

escola da rede estadual no município, que possui todas as matriculas desta etapa.  

Ainda conforme o quadro, encontram-se matriculados na Educação Especial 

(Escolas Especiais, Classes Especiais e Incluídos) um total de 62 alunos, sendo que 

destes, 27 estão matriculados na Rede Privada na Escola Educação Especial, 06 na 

Rede Estadual de Ensino e 29 na Rede Municipal.   

Para atender a demanda de alunos matriculados na rede municipal de ensino, 

segundo dados fornecidos pela SMECD, o município conta com o trabalho de 56 

professores nomeados além de outros professores contratados em caráter 

emergencial e Centro de Integração Empresa - Escola (CIEE), 03 monitores 

extraclasse e 74 funcionários locados na Educação. Sendo que os professores 

possuem plano de carreira e a grande maioria possui graduação e pós-graduação. 

De acordo com a Proposta Curricular do município de Humaitá, a rede 

municipal de ensino possui sistema próprio, criado a partir da Lei Municipal nº 1.771 

de 17 de outubro de 2005, que criou o Sistema Municipal de Ensino e reorganizou o 

Conselho Municipal de Educação. Atendendo Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental. Sendo que a educação no município é pensada a partir das metas 

estabelecidas pelo Plano Municipal de Educação que é construído juntamente com a 

comunidade. 

O ensino busca, através da formação profissional, desenvolver habilidades 

nos estudantes a fim de prepará-los para o mercado de trabalho, além de atender o 

currículo normal. O Sistema Municipal de Ensino é regulamentado pela Lei Municipal 

1771/2005, que o estrutura e orienta, além de seguir princípios e normas da 

legislação vigente e do MEC.  
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O Conselho Municipal de Educação auxilia nas decisões que são tomadas a 

respeito dos rumos a serem seguidos pela rede de ensino. O Conselho foi instituído 

pela Lei nº 1.265 de 06 de agosto de 1996 e reorganizado através da Lei nº 1.772 de 

19 de agosto de 2005.  

Em consonância com o Plano Nacional de Educação, o município de Humaitá 

também elabora o Plano Municipal de Educação, que contém objetivos, metas e 

estratégias a curto, médio e longo prazo, para a educação municipal, com vigência 

de dez anos, atualmente está em vigor o Plano referente ao período de 2005 a 2015, 

aprovado através de Lei Municipal 1776/2005, visto que até o final de mês de junho 

do corrente ano, um novo Plano deverá estar pronto, que após ser aprovado pelo 

Poder Legislativo será sancionado pelo Prefeito e transformado em Lei Municipal.  

O Plano Municipal de Educação aborda como um de seus itens a Educação 

Especial, que através dos objetivos e metas estabelecidos, busca assegurar a 

inclusão e o atendimento às necessidades educacionais especiais no ambiente 

escolar, para que posteriormente esses alunos tenham a oportunidade de serem 

inseridos no mercado de trabalho assim como na sociedade em geral.  

Os projetos de educação do município são elaborados pelos professores, 

alunos, funcionários e pais, e buscam atender as necessidades e prioridades da 

comunidade escolar. 

 

3.1.6 A Educação Especial e o Público-Alvo do Município de Humaitá/RS 

  

As escolas da Rede Municipal de Ensino de Humaitá, compreendem duas 

etapas da educação básica: Educação Infantil e Ensino Fundamental, e, atualmente 

possui quatro escolas: Escola de Educação Infantil Nossa Senhora Aparecida, 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Fernando Ferrari, Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Mário Cândido Lena e Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Liberato Salzano Vieira da Cunha, que atendem, conforme dados do 

Censo Educacional 2014, 554 matrículas que correspondem a 57% das matrículas 

do município. 
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A tabela abaixo mostra quais os tipos de deficiência apresentados pelos 

alunos inclusos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Humaitá no ano de 

2015:  

    Tabela 2 – Número de matrículas de alunos inclusos por escola da Rede Municipal de 
Ensino de Humaitá em 2015:   

Matrícula dos Alunos – Município de Humaitá/RS 

NEE 
(Necessidades 
Educacionais 

Especiais) 

Escolas da Rede Municipal de Ensino  

EMEF Mário 
Cândido Lena 

EMEF Fernando 
Ferrari 

EMEF Liberato 
Salzano Vieira da 

Cunha  

EEI Nossa 
Senhora 

Aparecida 

Possui NEE 20 05 03 00 

Surdez 02 00 00 00 

Deficiência 
Mental/Intelectual  

01 00 00 00 

Autismo 01 00 00 00 

Fonte: Tabela criada pela autora com base nos dados referentes ao ano de 2015 fornecidos pela 
SMECD do município de Humaitá 

De acordo com os dados fornecidos pela SMECD do município de Humaitá e 

apresentados na tabela acima (tabela 2), a EMEF Mário Cândido Lena comporta a 

maioria das matrículas de alunos inclusos da Rede Municipal de Educação, 24 

alunos; já a EMEF Fernando Ferrari possui 05 alunos; a EMEF Liberato Salzano 

Vieira da Cunha 03 alunos e a EEI Nossa Senhora Aparecida não possui nenhuma 

matrícula de aluno incluso. 

Segundo informações obtidas junto à SMECD, dentre as matrículas de alunos 

com deficiência na Rede Municipal de Ensino, alguns ainda não possuem laudos, 

sendo que estão em andamento. 

De acordo com os dados do Censo Escolar, relacionados na tabela 1, em 

2014 eram 29 alunos inclusos matriculados nas escolas municipais da rede regular 

de ensino de Humaitá, e segundo informações da SMECD, relacionados na tabela 2, 

no corrente ano este número aumentou para 32 alunos. Este fato condiz com a 

realidade vivenciada pela educação do país, que segundo Cunha e Schenini (2009), 

no Brasil houve um significativo aumento no número de estudantes da educação 

especial matriculados em classes comuns do ensino regular, este aumento 

representa um percentual de 47% em 10 anos, que resultou da mudança da cultura 
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da sociedade em relação as crianças e jovens que nascem com algum tipo de 

necessidade especial. 

Atualmente a Rede Municipal de Ensino possui quatro alunos que são 

acompanhados por monitores, todos matriculados na EMEF Mário Cândido Lena, 

onde um apresenta traços de autismo, dois alunos são surdos e recebem auxílio de 

um tradutor interprete da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), e outro aluno em 

questão apresenta deficiência mental/intelectual. 

 

3.1.7 Espaço Escolar 

 

Para atender a demanda dos alunos com deficiência matriculados na rede 

municipal de ensino de Humaitá, proporcionando uma escola inclusiva que ofereça 

um ambiente adequado para a participação plena dos alunos em todas as 

atividades, é necessário adequar as estruturas das escolas a fim de proporcionar 

espaços acessíveis a todos, inclusive aos alunos com deficiência.  

A acessibilidade é fundamental para o desenvolvimento do processo de 

inclusão, e a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (NBR 9050:2004, 

p.2) define acessibilidade como “[...] possibilidade e condição de alcance, percepção 

e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de edificações, 

espaço mobiliário, equipamento urbano e elementos.” 

Além dos espaços físicos a acessibilidade relaciona-se com a ajuda técnica 

necessária para que os alunos com deficiência tenham acesso ao currículo e demais 

atividades do ambiente escolar (PUHLMANN; ESTUQUI, 2008). 

Para tanto, é necessário que as estruturas de prédios escolares, construídos 

anteriormente para o uso de alunos considerados “padrão”, sejam adaptadas e as 

práticas e conceitos pedagógicos revistos, atendendo as necessidades e 

especificidades de cada um, para que todos independentemente de suas 

características garantam a igualdade de acesso e equiparação de oportunidades. 

O atual Plano Municipal de Educação de Humaitá, prevê como um de seus 

objetivos na área da Educação Especial, melhorias e adaptações mínimas na 

infraestrutura das escolas às pessoas especiais. A seguir serão abordados alguns 
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dos requisitos básicos, que foram identificados através desta pesquisa nas escolas 

da Rede Municipal de Ensino de Humaitá, que possibilitam a adequação das escolas 

aos padrões necessários para que haja acessibilidade, promovendo a inclusão de 

todos especialmente dos alunos com deficiência.  

No próximo item, referente a Estrutura Pedagógica, será realizada a análise 

do questionário que foi aplicado com alguns professores da rede municipal de 

ensino, com o objetivo de entender o ponto de vista dos mesmos a respeito da 

inclusão dos alunos com deficiência nas escolas da rede regular de ensino do 

município. Porém, será preservada a identidade dos participantes, através da 

utilização de codinomes. Sendo que a formatação em itálico corresponde aos 

discursos dos pesquisados. 

 

3.1.7.1 Estrutura Pedagógica 

  

“A escola comum se torna inclusiva quando reconhece as diferenças dos 

alunos diante do processo educativo e busca a participação e o progresso de todos, 

adotando novas práticas pedagógicas” (ROPOLI et al. 2010, p. 9). 

De acordo com a afirmação supracitada de Ropoli et al. (2010), é possível 

concluir que a inclusão no processo de ensino acontece através do reconhecimento 

das diferenças e especificidades dos alunos, elaborando a partir destas, novas 

propostas e práticas pedagógicas de forma a atender as necessidades individuais de 

cada educando, oferecendo um ensino de qualidade além do preparo para sua 

inserção no mercado de trabalho. 

O ponto de vista dos professores, a respeito da afirmação, pode ser analisado 

de acordo com as respostas obtidas na primeira pergunta (aberta) do questionário 

aplicado: “O que é Educação Inclusiva para você?” É aquela em que todas as 

possibilidades e expectativas do aluno incluso são atingidas (Rosa). Educação 

Inclusiva é o processo que permite a inclusão de alunos especiais na rede regular de 

ensino (Verde). É um grande passo para a sociedade, ela amplia a participação de 

todos os estudantes no ensino regular (Amarelo). Educação Inclusiva é quando 

todos podem aprender, obter novos aprendizados independente se possui 

deficiência ou não (Azul). É a tentativa de integrar os alunos com necessidades 
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especiais nas escolas (Violeta). É poder trabalhar de forma homogênea mesmo a 

turma sendo heterogênea, incluir não é simplesmente juntar, unir (Branco). 

Analisando as respostas, percebe-se que mesmo que colocado de diferentes 

maneiras, todos enxergam a Educação Inclusiva como uma forma de ensinar a 

todos os alunos em um ambiente comum, onde mesmo com as diferenças todos 

podem aprender.      

De acordo com o previsto na legislação, o Plano Municipal de Educação de 

Humaitá assegura o atendimento às necessidades educacionais especiais de seus 

alunos no projeto pedagógico das unidades escolares, adequando seu currículo 

pedagógico aos recursos disponíveis.  

Conforme previsto pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB, nº 9.394/96) em seu 

artigo 12, inciso I, os estabelecimentos de ensino, tem a incumbência de elaborar e 

executar sua proposta pedagógica, de acordo com normas comuns e de seu sistema 

de ensino. 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas municipais de Humaitá, é 

objeto de construção coletiva, a partir de demandas reais e elaborado pela 

comunidade escolar. O PPP é de fundamental importância para que a escola 

conheça o contexto em que está inserida, verificando quem são e quantos são seus 

alunos, onde vivem, quais as dificuldades e necessidades de aprendizagem, assim 

como os recursos disponíveis para desenvolver um currículo escolar que atenda a 

demanda diagnosticada.  

Já o Regimento Escolar do Município prevê a adequação anual dos Planos de 

Estudos, adaptando-os conforme a necessidade dos alunos inclusos da turma, com 

critérios próprios e uma avaliação baseada nas habilidades e necessidades que 

estes alunos apresentam, priorizando o desempenho do educando em todos os 

momentos. 

Quanto ao desenvolvimento do conteúdo, os professores também devem 

adaptar o currículo e seus métodos de ensino de acordo com as necessidades dos 

alunos, sendo que quando necessário, o município oferece monitores que 

acompanham e orientam os alunos durante as aulas, auxiliando-os no 

desenvolvimento das tarefas propostas pelo professor regente da turma. 
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A fim de preparar melhor os professores para os desafios da Educação 

Inclusiva, a SMECD do município promove cursos de Formação Continuada, onde 

são tratados diversos temas, entre eles a Educação Inclusiva, possibilitando, aos 

Profissionais da Escola Regular, debates e estudos referentes ao assunto. Além 

disso a SMECD em parceria com a Escola Especial, desenvolve trabalhos de 

adequação das metodologias que melhoram a qualidade de aprendizagem dos 

alunos com deficiência.  

Neste ponto cabe a quarta pergunta do questionário (fechada e composta por 

02 alternativas: sim e não): “Você se sente preparado para trabalhar com os 

alunos inclusos?”  

Nesta questão a resposta foi quase unânime, sendo que 05 professores 

(Verde, Azul, Violeta, Rosa e Branco) responderam que não, e apenas 01 professor 

(Amarelo) afirmou estar preparado para trabalhar com alunos inclusos. Isso mostra 

que os próprios professores reconhecem não estar preparados para a Inclusão 

Escolar que vem acontecendo.  

Mesmo sem o devido preparo, alegado pelos professores, para atender e 

ensinar aos alunos inclusos, os 06 participantes do questionário foram unânimes ao 

responder a terceira pergunta (fechada e composta por 02 alternativas: sim e não): 

“Você já teve alunos inclusos nas turmas em que lecionou?” Todos 

responderam que sim, já tiveram alunos inclusos.  

Analisando as duas questões anteriores podemos verificar que é de suma 

importância que os professores busquem aprimorar seus conhecimentos, através de 

especializações, cursos ou estudos, além dos que já são oferecidos pela SMECD, 

para que possam atender devidamente a demanda de alunos inclusos, que cresce a 

cada dia na medida em que a sociedade vai tomando consciência de que pessoas 

com ou sem deficiência possuem os mesmos direitos, entre eles à educação e de 

preferência em escolas do ensino regular.  

Outro ponto de incentivo à Educação Inclusiva que o município vem 

desenvolvendo, é a ampliação da oferta de estimulação precoce para as crianças 

com necessidades educacionais especiais na instituição especializada ou rede 

regular de ensino, contando com o auxílio do Programa Primeira Infância Melhor, 
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áreas da saúde, da assistência social e da Escola Especial do município, conforme 

prevê o Plano Municipal de Educação de Humaitá. 

Quanto a orientação citada acima, referente a ampliação da oferta para 

crianças com necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino, o 

ponto de vista dos professores pode ser avaliado através da segunda questão 

(fechada e composta por 03 alternativas: sim, não e em alguns casos): “Você acha 

que os alunos com deficiência devem frequentar o Ensino Regular?”  

03 professores (Branco, Amarelo e Rosa) concordam, e os outros 03 (Violeta, 

Azul e Verde) pensam que apenas em alguns casos os alunos com deficiência 

devem frequentar o Ensino Regular. O fato de que 50% dos professores, que 

responderam ao questionário, não concordam com a admissão desses alunos de 

maneira íntegra, nos mostra que eles ainda têm dúvidas quanto a oferta do ensino 

regular para TODOS, comprovando a afirmação de Fávero, Pantoja e Montoan 

(2007), a Educação Inclusiva está bem longe do que vem sendo praticado na 

maioria das escolas brasileiras, que se acham no direito de matricular apenas os 

alunos que julgam ter condições de frequentar as aulas do ensino regular.   

O município de Humaitá ainda conta com a parceria entre a Escola Especial, 

SMECD e Empresas Locais, que inclui jovens e adultos na sociedade através da sua 

inserção no mercado de trabalho, levando em consideração suas limitações.    

Várias estratégias e métodos vem sendo implantadas pelo município com o 

objetivo de aprimorar a estrutura pedagógica da rede de ensino, proporcionando um 

aprendizado de qualidade independentemente das necessidades dos educandos. 

Porém, ainda há muito a ser melhorado. Muitas vezes os professores despreparados 

para lidar com a diversidade não conseguem contextualizar a disciplina frustrando 

suas expectativas de ensino, desmotivando a si e aos alunos.  

A opinião dos professores quanto ao desenvolvimento do processo de 

inclusão pode ser observada, analisando as respostas obtidas na quinta pergunta 

(aberta) do questionário: “Na sua opinião, o processo de inclusão atende às 

expectativas e necessidades dos alunos com deficiência? O que deve ser 

melhorado?” Em parte novamente, pois ainda tem muito a ser melhorado, falta 

formação para os professores e mais vontade frente ao aprendizado (Amarelo). Na 

maioria das vezes o processo de inclusão se torna difícil pela falta de informações 
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concretas ou diagnósticos, e pelo despreparo dos professores, pois por mais que se 

estude cada caso é diferente (Verde). Em alguns casos sim, pois em alguns casos 

os alunos não conseguem acompanhar a turma e apenas vai seguindo junto, porém 

não tem proveito nenhum, ou seja, tudo depende do diagnóstico que o aluno 

apresenta. Existem alunos com deficiência que incluídos tem uma aprendizagem 

muito boa, e ampliam seus conhecimentos [...] (Azul). Na verdade acho meio 

complicado pois em certos casos tanto os alunos com necessidades especiais e os 

outros alunos acabam sendo prejudicados. Eles atendem porém não é algo simples 

e talvez deveria ser repensado (Violeta). Em partes, a formação, preparo e 

comprometimento dos profissionais envolvidos. Estes pontos (Branco). Acredito que 

não atenda. Deve haver mais cursos de formação de Educação Inclusiva (Rosa). 

Analisando as respostas obtidas percebe-se que todos entendem que o 

processo de inclusão ainda não atende totalmente as expectativas e necessidades 

dos alunos com deficiência, e que há muito a ser melhorado, desde a formação e 

interesse por parte dos professores, a vontade de aprender dos educandos e até a 

revisão dos conceitos sobre a inclusão destes alunos.  

Segundo Oliveira (2007, p. 19): 

Não se trata apenas de pequenas modificações pontuais que o professor 
venha a fazer em termos de métodos e conteúdos. Pelo contrário, implica, 
sobretudo na “reorganização do projeto político pedagógico” de cada escola 
e do sistema escolar como um todo, levando em consideração “as 
adaptações necessárias para a inclusão e participação efetiva de alunos 
com necessidades especiais em todas as atividades escolares”.   

 

3.1.7.2 Estrutura Física 

  

 Buscando garantir a igualdade de condições e de acesso para uma educação 

inclusiva e para todos, as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Humaitá, vem 

adaptando seus espaços físicos assim como seu currículo pedagógico, através de 

programas e ações desenvolvidos com recursos do governo federal como o 

Programa Escola Acessível.  

Estes recursos segundo MEC, são utilizados para a adequação arquitetônica: 

rampas, sanitários, vias de acesso, instalação de corrimão e de sinalização tátil, 

visual e sonora, como também a aquisição de cadeiras de rodas, recursos de 

tecnologia assistiva, bebedouros e mobiliários acessíveis. 
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Das quatro escolas municipais de Humaitá apenas duas foram contempladas 

até o momento com os recursos provenientes do Programa Escola Acessível para 

adequar o ambiente escolar, são elas: Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Fernando Ferrari e Escola Municipal de Ensino Fundamental Mário Cândido Lena, 

através dos recursos recebidos foram realizadas obras de infraestrutura nas escolas 

de acordo com os projetos elaborados, que por enquanto, devido ao baixo valor 

recebido, atendem apenas as exigências mínimas para a acessibilidade constantes 

nas normas da ABNT (NBR 9050: 2004) como:  

 Rampas de acesso que fazem ligação entre o ambiente externo e interno 

e os entre espaços internos dos prédios, possibilitando a rota acessível² 

para todas as pessoas, inclusive para os deficientes;  

 Banheiro acessível a todas as pessoas com deficiência com as medidas e 

equipamentos adequados;    

 Localização do pátio na rota acessível, com piso em bom estado de 

conservação e sem obstáculos para uma circulação adequada; 

 A sala da direção, dos professores, biblioteca, secretaria, refeitório, quadra 

de esportes e algumas salas de aula localizados na rota acessível 

possibilitando a circulação e utilização dos usuários.    

A Escola de Educação Infantil Nossa Senhora Aparecida não realizou obras 

de adequações para a acessibilidade, apenas construiu uma rampa de acesso na 

entrada da escola com recursos disponibilizados pelo Município, pois até o momento 

não foi contemplada pelo Programa Escola Acessível.  

Já a Escola Municipal de Ensino Fundamental Liberato Salzano Vieira da 

Cunha, foi contemplada pelo Programa este ano, e deverá portanto, receber os 

recursos para as primeiras adequações. 

É importante ressaltar que de acordo com Puhlmann e Estuqui (2008), a 

adequação dos espaços para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, leva 

em conta o conceito de desenho universal, ou seja, todos os usuários, sejam eles 

professores, funcionários, alunos ou visitantes. Sendo que as recomendações para 

___________________________________________________________________ 
² Rota acessível: Trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecta os ambientes externos ou 
internos de espaço e edificações, e que possa ser utilizado de forma autônoma e segura por todas as 
pessoas, inclusive aquelas com deficiência (ABNT NBR 90). 
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adequação física baseiam-se no estudo dimensional dos espaços necessários para 

circulação e manobras de pessoas que utilizam muletas, bengalas, andadores, cães-

guia... 

 

3.1.7.3 Mobiliário e Equipamentos 

 

Além da estrutura física, as escolas também precisam adequar seu mobiliário 

e equipamentos de acordo com as necessidades dos usuários e em conformidade 

comas normas ABNT NBR 9050: 2004.  

As Escolas da Rede Municipal de Ensino de Humaitá, receberam no ano de 

2014, carteiras e cadeiras adaptados ao nível de ensino dos alunos, projetados em 

três tamanhos e um modelo exclusivo para estudantes com deficiência (mesa 

acessível), baseados na ABNT.   

Pelo menos um bebedouro de cada escola da Rede Municipal cumpre os 

requisitos de acessibilidade, com altura, localização da bica e área de aproximação 

adequadas e localização em rota acessível. 

As lousas também são acessíveis e instaladas na altura adequada. Porém os 

balcões de atendimento das secretarias ainda não estão adaptados com os padrões 

estabelecidos.  

Os computadores de uso comum dos alunos, exceto da escola de Educação 

Infantil, recebidos do Programa Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo), em 

que o MEC busca promover o uso pedagógico da informática na rede pública de 

educação básica, também não possuem programas e equipamentos necessários 

para promover acessibilidade.    

Segundo Araujo [200?], a questão do mobiliário e dos materiais pedagógicos, 

são fundamentais para viabilizar a presença do aluno na escola, e para que os 

alunos com deficiência, que fogem aos “padrões”, possuam autonomia para utilizar 

os equipamentos e objetos disponíveis no ambiente. 
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3.1.7.4 Acesso à Informação e à Comunicação 

  

Outra medida importante para promover a inclusão dos alunos com 

deficiência nas escolas, é o acesso à informação e à comunicação destes alunos, 

pois não há aprendizado sem comunicação.  

Torres, Mazzoni e Alves (2002, p. 84), retratam no trecho a seguir a 

importância do acesso à informação:  

Embora pareça contraditório, pode-se afirmar que as barreiras 
arquitetônicas não são o maior obstáculo enfrentado pelas pessoas 
portadoras de deficiência. O maior obstáculo está no acesso à informação 
e, consequentemente, a aspectos importantes relacionados à informação, 
como a educação, o trabalho e o lazer. 
 

Nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Humaitá, o acesso à informação 

é oferecido de acordo com as necessidades dos alunos. Quadros de aviso, 

sinalização visual em portas e objetos entre outros, são adequados de maneira a 

tornar a informação acessível a todos. 

Na EMEF Mário Cândido Lena, onde estudam dois alunos surdos, foram 

colocadas placas de identificação, com sinalização visual, nas portas de todas as 

salas e setores da escola, indicando todos os ambientes. Também foi colocado no 

corredor principal da escola, um grande cartaz contendo as letras do alfabeto da 

Língua Portuguesa ao lado do alfabeto em LIBRAS. 

Na mesma escola, também está sendo oferecido um curso gratuito de 

LIBRAS para alunos, professores e funcionários que possuem interesse em 

aprender a Língua. O curso é um projeto desenvolvido pela própria escola e 

ministrado pela tradutora interprete de LIBRAS dos alunos surdos do educandário, e 

tem como objetivo melhorar a comunicação entre os surdos e ouvintes do ambiente 

escolar. 

Estas iniciativas oferecem conhecimento e aprendizado a toda a comunidade 

escolar, facilitam a comunicação e a convivência entre as pessoas, tanto dentro 

como fora da escola, promovendo a inclusão. 

Nas demais escolas da rede municipal até o momento, não foram utilizados 

outros métodos de informação e comunicação por “não haver uma demanda que 

exigisse” tal ação. 
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Outro aspecto fundamental que deve ser analisado em relação ao acesso à 

informação, são as tecnologias disponíveis atualmente, como por exemplo o mundo 

virtual e o acesso à internet, onde também ocorre aprendizado. Estes recursos 

segundo Puhlmann e Estuqui (2008), também devem ser adaptados as 

necessidades específicas dos alunos, com Tecnologias Assistivas que abrangem 

teclados virtuais, mouses adaptados, comando através de voz, leitor de tela para 

cegos, impressora em Braille entre outros recursos disponíveis. 

Porém, nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Humaitá, estes recursos 

ainda não estão disponíveis para computadores utilizados pelos alunos do ensino 

regular. Apenas a Sala de Recursos Multifuncionais recebeu notebooks e mouses 

com tecnologia acessível. 

 

3.1.8 Programas e Projetos adotados pelo Município 

 

 O processo de inclusão na Rede Municipal de Ensino de Humaitá, baseia-se 

na Política Nacional de Educação Inclusiva, nas normas e orientações do MEC e na 

legislação vigente. Não possui um departamento exclusivo da educação inclusiva, 

portanto todos trabalham juntos neste processo, cada um fazendo sua parte.  

De acordo com o que já foi mencionado nos itens anteriores, percebe-se que 

o processo de inclusão ocorre lentamente, onde aos poucos as estruturas são 

adaptadas de maneira a atender a demanda de alunos com deficiência e promover 

uma educação para todos, conforme prevê a CF, de acordo com as necessidades 

individuais de cada um.  

Para a implementação da política inclusiva nas escolas, o município conta 

com o apoio de programas e projetos desenvolvidos pelo Governo Federal, dentre 

os quais destacam-se: 

 

3.1.8.1 Programa Escola Acessível 

 

O programa Escola Acessível tem como objetivo promover a acessibilidade e 

inclusão dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
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habilidades/superdotação matriculados no ensino regular, garantindo-lhes o direito 

de compartilhar os espaços comuns de aprendizagem através da acessibilidade ao 

ambiente físico, aos recursos didáticos e pedagógicos e a comunicação e 

informação (MEC, 2010). 

Ainda segundo dados do MEC, o Programa disponibiliza recursos, por meio 

do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), para a adequação arquitetônica do 

ambiente escolar como rampas, sanitários, vias de acesso, instalação de corrimão e 

sinalização visual, tátil e sonora; além de permitir a aquisição de cadeiras de rodas, 

recursos de tecnologia assistiva, bebedouros e mobiliários acessíveis.   

Conforme exposto nos itens anteriores, o município de Humaitá possui duas 

escolas da rede municipal de ensino que já foram beneficiadas pelo programa, que 

segundo informações obtidas no site do FNDE são: a EMEF Fernando Ferrari 

contemplada no ano de 2011 com o valor de R$ 7.000,00 e a EMEF Mário Cândido 

Lena que recebeu os recursos no ano de 2013 no valor de R$ 8.300,00. 

Os recursos foram utilizados de acordo com as orientações do Programa 

Escola Acessível, ABNT (NBR 9050:2004) e seguindo critérios pré estabelecidos na 

elaboração dos projetos de implementação do mesmo.  

 

3.1.8.2 Programa Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais 

  

O Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais tem como 

objetivo apoiar a organização e a oferta do Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) prestado de forma complementar ou suplementar aos estudantes com 

deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação que estão matriculados na rede regular de ensino, 

garantindo-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem (MEC).  

O Programa, segundo dados do MEC, disponibiliza o conjunto de 

equipamentos de informática, mobiliários materiais pedagógicos e de acessibilidade 

para organizar o espaço de AEE, sendo que cabe ao sistema de ensino em 

contrapartida disponibilizar o professor e o espaço físico para funcionamento do 

AEE.   
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Para atender a demanda de alunos com necessidades educacionais especiais 

matriculados na Rede Municipal de Ensino de Humaitá, foi disponibilizada, através 

da Resolução do CME Nº 003/2010, uma Sala de Recursos Multifuncionais na 

EMEF Mário Cândido Lena, com o compromisso de reverter o quadro de exclusões 

ocasionado pelas limitações físicas, sensoriais e intelectuais dos alunos e das 

precárias oportunidades de assessoramento das famílias.  

O PPT do AEE do município, orienta que as metodologias utilizadas para o 

atendimento dos alunos, devem ser adequadas de acordo com as necessidades de 

cada um, buscando desenvolver suas potencialidades e os atendimentos devem ser 

realizados através de aulas teóricas e práticas. 

Ainda, conforme orientações do PPT do AEE, os alunos são atendidos 

individualmente ou em pequenos grupos com casos semelhantes, sendo que cada 

educando terá um Plano de Trabalho específico, explicando suas necessidades. 

Atualmente, o AEE da rede municipal de ensino conta com um quadro 

formado por um professor, um tradutor interprete de LIBRAS e um fonoaudiólogo 

para atender aos 16 alunos que frequentam o AEE, em turno inverso ao ensino 

regular. O Programa vem apresentado bons resultados, tendo em vista as melhoras 

no desenvolvimento de aprendizado dos alunos. 

 

3.1.8.3 Projeto Ônibus Urbano Escolar Acessível  

 

Este projeto, conforme informações obtidas no site do FNDE, é uma das 

ações que constituem Plano de Desenvolvimento da Educação e se insere no 

âmbito da Política Nacional de Educação Especial lançada pelo MEC e o Programa 

Caminho da Escola. O projeto, oferece a oportunidade para que os municípios, 

estados e o Distrito Federal possam iniciar ou ampliar o acesso, a participação e a 

aprendizagem dos estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida nas classes 

comuns das escolas públicas de ensino regular e a oferta do AEE, garantindo a 

transversalidade da educação especial durante todo o processo de ensino. 

Os veículos (ônibus) disponibilizados atendem as premissas da mobilidade e 

da multifuncionalidade e possuem equipamentos e mobiliários necessários para o 
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apoio aos passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida, podendo atender a 

várias demandas, bastando substituir o mobiliário quando necessário.  

O município de Humaitá que foi contemplado pelo Projeto no ano de 2011, 

conta com 02 ônibus e 01 micro-ônibus escolar acessível, que atendem à demanda 

do transporte dos alunos matriculados na rede municipal de ensino. 

 

3.2  APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Ao longo do presente trabalho, foram destacados os aspectos que permitem 

uma análise de como as escolas da rede municipal de ensino de Humaitá, vem 

desenvolvendo seus processos de inclusão, para atender os alunos com deficiência. 

Nesse sentido, foram descritos os espaços escolares, a demanda encontrada e as 

ações desenvolvidas para atender as suas expectativas. 

Retomando os objetivos deste trabalho, em relação ao primeiro, que tratava 

do “processo histórico de inclusão dos alunos com deficiência nas escolas públicas 

municipais de Humaitá”, foram realizadas análises de documentos relacionados ao 

histórico e a legislação local, tendo como base orientações do processo de inclusão 

a âmbito nacional. 

Através deste estudo, observou-se que houve um importante avanço no 

município, quanto ao tratamento das pessoas com deficiência, tanto no âmbito 

familiar, como na sua integração com a sociedade, inclusive em relação ao estudo. 

Onde inicialmente os mesmos eram tratados como loucos e doentes isolados do 

convívio social devido ao preconceito, medo e falta de informação a respeito. Ao 

longo da história, através do desenvolvimento de conceitos e a evolução da 

legislação, a inclusão passou a ser possível, e essas pessoas com deficiência 

passaram a ser parte integrante da sociedade exercendo seus direitos de cidadão, 

entre eles o direito à educação em escolas da rede regular de ensino.  

Constatou-se que os rumos tomados pelo município, para que a educação 

Inclusiva realmente aconteça, estão na direção certa, tendo em vista que atualmente 

grande parte das pessoas com deficiência do município frequentam as escolas de 

ensino regular e recebem Atendimento Educacional Especializado de forma a 

complementar ou suplementar sua formação. Porém ainda há uma parcela 
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matriculada no sistema de educação especial –APAE do município, um ambiente 

que mesmo oferecendo o tratamento especial a que o aluno necessita não é o 

adequado para que a inclusão realmente aconteça, pois não estão convivendo com 

os demais, apenas com outros em condições semelhantes, gerando exclusão.  

Em relação ao segundo objetivo, de “identificar a demanda de atendimento de 

alunos com deficiência em Humaitá”, foi realizada uma pesquisa e análise de dados 

obtidos através do Censo Educacional de 2014 e na SMECD do município. 

 Através desta pesquisa obteve-se a quantidade total de alunos matriculados 

em toda a rede de ensino de Humaitá, que é de 966 alunos (Censo Educacional 

2014), sendo que as escolas municipais atendem 554 desses. Dentre os alunos 

matriculados na Rede Municipal de Ensino em 2014, 29 eram alunos com 

deficiência. Já conforme dados que obtidos na SMEC referentes ao ano de 2015, 

são 32 alunos com deficiência matriculados na Rede Municipal de Ensino.  

Esse aumento de matrículas de alunos com deficiência em escolas da rede 

regular, vem acompanhando a realidade atual da educação do país, que conforme já 

citado anteriormente no trabalho, Cunha e Schenini (2009), relatam um aumento 

expressivo do número de estudantes da educação especial matriculados em classes 

comuns do ensino regular no país. 

Conforme dados obtidos na SMEC, atualmente no município todos as 

pessoas com deficiência, que estão em idade escolar, encontram-se matriculadas na 

rede de ensino do município, graças ao importante trabalho realizado em parceria 

pelas secretarias de Educação, Assistência e Saúde juntamente com a APAE do 

município. Esse resultado mostra que os métodos utilizados a fim de garantir o 

direito de todos a educação, são efetivos e estão produzindo bons resultados. 

O terceiro objetivo que consiste em “analisar as condições de acessibilidade 

das escolas das escolas públicas municipais de Humaitá”, foi observado a partir de 

quatro aspectos: a estrutura pedagógica, a estrutura física, mobiliários e 

equipamentos e o acesso a informação e comunicação; que são fundamentais para 

que seja oferecido um ambiente adequado onde os alunos com deficiência possam 

participar integralmente de todas as atividades escolares.          

A estrutura pedagógica foi estudada a partir da consulta de documentos que 

orientam e normatizam o processo de ensino dos alunos com deficiência no 
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município e também através de um questionário aplicado a professores da rede 

municipal de ensino, com o objetivo de entender o ponto de vista dos mesmos em 

relação a educação inclusiva.  

Na documentação analisada, foi observado que a legislação seguida, orienta 

para a elaboração de planos de ensino de acordo com a realidade de cada unidade 

escolar, adaptados regulamente as necessidades dos alunos, inclusive dos com 

deficiência. O currículo e os métodos de ensino também devem ser adaptados pelos 

professores, priorizando o desempenho dos educandos em todos os momentos. As 

avaliações dos educandos com deficiência também devem seguir os mesmos 

critérios baseando-se nas habilidades e necessidades que possuem.  

Essa metodologia aplicada pelo município, de adequação dos métodos e 

currículos para que os alunos com deficiência apresentem um desempenho de 

acordo com suas possibilidades e de forma a prepará-los para sua convivência na 

sociedade, proporciona a Educação Inclusiva onde o ensino é oferecido para 

TODOS. 

Já quanto ao ponto de vista dos professores em relação a inclusão, foi 

elaborado um aparato geral onde identificou-se que os mesmos possuem uma visão 

semelhante entre si, a respeito da Educação Inclusiva, considerando-a uma forma 

de ensinar a todos em um ambiente comum, onde todos podem aprender 

independentemente das necessidades especificas de cada indivíduo. Porém quanto 

a perspectiva de que os alunos com deficiência frequentem a rede regular de ensino, 

apresentam opiniões diferentes, onde alguns apoiam totalmente e outros concordam 

que em apenas algumas situações, esses alunos devem frequentar a escola regular. 

Isso mostra que a inclusão dos alunos com deficiência ainda não é totalmente aceita 

pelos professores, o que é um problema, visto que eles são os responsáveis pela 

qualidade do aprendizado desses alunos. A partir dessa situação, emerge um 

questionamento: se não acreditam totalmente na inclusão, de que maneira 

pretendem fazê-la acontecer? 

Também, de acordo com as respostas do questionário todos os professores já 

tiveram alunos com deficiência nas turmas em que atuaram, porém apenas um 

sente-se preparado para ensiná-los. Refletindo a frequência constante de alunos 

com deficiência nas turmas, devido ao processo de inclusão; e mostrando mais um 
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obstáculo além da discordância dos professores em relação ao processo inclusivo, o 

despreparo. 

Outro aspecto analisado, foram as “estruturas físicas”, onde as informações 

necessárias para o desenvolvimento da pesquisa foram coletadas diretamente no 

ambiente estudado, através da observação das estruturas escolares, a fim de 

identificar ações realizadas para a adequação do espaço físico, possibilitando o livre 

acesso de todos com segurança e autonomia; também foram analisados 

documentos que orientam essas adequações. Neste aspecto constatou-se, que as 

mudanças realizadas nas estruturas dos estabelecimentos de ensino, atendem 

apenas as exigências mínimas da acessibilidade, como a construção de banheiros 

adaptados, rampas, localização de ambientes na rota acessível... sendo que apenas 

duas, das quatro escolas da rede municipal de ensino, já foram contempladas pelo 

programa Escola Acessível e realizaram essas adequações.  

As adequações das estruturas físicas, são mais fáceis de serem realizadas 

comparando-as com outras que devem ser feitas, porém constatou-se que no 

município ocorrem de maneira lenta, pois apenas metade das escolas está 

preparada para a inclusão e ainda assim, apenas com os requisitos mínimos 

necessários. 

“O mobiliário e os equipamentos” também foram observados diretamente no 

âmbito do espaço escolar, onde encontraram-se apenas alguns itens que já 

atendem as adequações necessárias, como carteiras e cadeiras com modelos 

exclusivos para estudantes com deficiência, bebedouros com altura e localização 

adequados e lousas instaladas na altura adequada. Porém balcões de atendimento, 

computadores entre outros ainda não estão de forma acessível, para que viabilizem 

a presença do aluno na escola. 

“O acesso à informação e à comunicação” são outras medidas importantes 

para promover acessibilidade e inclusão nas escolas. Também realizou-se a análise 

diretamente nas escolas, e observou-se que as mesmas oferecem a informação de 

acordo com as necessidades dos alunos matriculados. Um exemplo claro, é que em 

uma das escolas está sendo oferecido curso de LIBRAS para alunos, professores e 

funcionários, também foram colocadas placas de identificação nas portas de acesso 

a todos os ambientes, assim como um cartaz no corredor principal contendo o 
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alfabeto da Língua Portuguesa e em LIBRAS, pois a referida escola possui dois 

alunos surdos matriculados. Já as demais, nada tem feito nesse aspecto. 

 Fica claro que o acesso à informação e à comunicação, ainda não está 

sendo levado a sério pelas escolas e deixa a desejar. Os ambientes escolares 

inclusivos devem estar preparados para receber os alunos com deficiência, e não 

apenas prepará-lo quando o aluno já estiver frequentando a escola. As ações que 

facilitam a comunicação e o acesso, podem ser desenvolvidas antecipadamente a 

fim de preparar os demais alunos para receberem seus colegas que terão 

necessidades distintas das deles, ou até para receberem visitantes que tenham 

alguma deficiência. 

Em relação ao quarto objetivo do trabalho, que busca identificar “quais os 

programas de inclusão oferecidos pelo Governo Federal, vem sendo implantados no 

município de Humaitá e como são desenvolvidos”, novamente para obter as 

informações foram analisados dados do site FNDE e da SMECD de Humaitá. 

Constatou-se que entre os programas desenvolvidos no município, oferecidos pelo 

Governo Federal, destacam-se: o Programa Escola Acessível, o Programa 

Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais e o Projeto ônibus Urbano 

Escolar Acessível.  

O Programa Escola Acessível, que busca promover a acessibilidade e a 

inclusão dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação matriculados na rede regular de ensino, disponibiliza 

recursos para a adequação arquitetônica das escolas, como construção de rampas, 

sanitários, vias de acesso entre outros, além de permitir a compra de mobiliários e 

equipamentos acessíveis. O município de Humaitá, possui duas escolas que já 

foram beneficiadas pelo Programa, que realizaram ações de adequação da sua 

estrutura física com os recursos recebidos, sempre observando as orientações do 

Programa Escola Acessível, ABNT (NBR9050:2004) e os critérios pré estabelecidos 

no projeto. Percebi que este programa é muito importante, pois oferece os recursos 

financeiros que as escolas necessitam para adequar seu espaço físico e transformar 

a escola em um acessível.  

Já o Programa Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, que tem 

como objetivo apoiar a organização e oferta do AEE das escolas, disponibiliza um 

conjunto de equipamentos e mobiliários para a sala do AEE. No município de 



47 
 

Humaitá a Sala de Recursos Multifuncionais foi implantada no ano de 2011, na 

EMEF Mário Cândido Lena, a fim de atender a demanda de alunos com 

necessidades educacionais especiais do município. O programa conta com técnicas 

desenvolvidas especialmente para suprir as necessidades específicas de cada 

aluno, e tem sido de grande importância para o atendimento desses alunos, que 

vem apresentando bons resultados no aprendizado. 

O Projeto Ônibus Urbano Escolar Acessível, tem como objetivo iniciar ou 

ampliar o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes com deficiência 

ou mobilidade reduzida. O município de Humaitá foi contemplado pelo Projeto no 

ano de 2011, e atualmente conta com 03 ônibus escolares acessíveis que atendem 

à demanda dos alunos matriculados na rede municipal de ensino. O Projeto também 

é muito importante pois garante um transporte que atende as necessidades dos 

alunos inclusos possibilitando suas idas e voltas da escola.   
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os processos de inclusão de alunos com deficiência nas Escolas da Rede 

Pública Municipal de Humaitá, que foram abordados no presente trabalho, possuem 

importância fundamental, para que seja possível identificar o que está sendo 

realizado a nível municipal para garantir o direito de todos à Educação. 

Através desta pesquisa, foi possível conhecer a história da inclusão dos 

alunos com deficiência nas escolas da rede municipal de ensino, identificar a 

demanda desses alunos e como o ambiente escolar vem sendo preparado para 

recebê-los, assim como os programas e os projetos que estão sendo desenvolvidos 

a fim de promover a acessibilidade e a inclusão.  

Todos esses aspectos analisados, possibilitaram a compreensão de que a 

inclusão dos alunos com deficiência está realmente acontecendo, mas a “passos” 

lentos. Percebe-se que a Educação no município de Humaitá/RS vem aprimorando 

seus métodos e práticas de ensino, onde inicialmente apenas alunos “padrão” 

poderiam frequentar as aulas, atualmente as escolas de ensino regular atendem 

também a demanda de alunos com deficiência.  

As estruturas físicas das escolas regulares do município estão sendo 

adaptadas, primeiramente, com os requisitos mínimos exigidos, a informação e a 

comunicação é oferecida de acordo com as necessidades apresentadas pelos 

alunos, e a estrutura pedagógica possui normas de adequação das metodologias de 

ensino, porém os professores ainda não estão convencidos de que os alunos com 

deficiência devem frequentar as aulas na rede regular de ensino, e também não 

encontram-se totalmente preparados para este desafio. 

São muitos fatores que influenciam no desenvolvimento deste processo de 

inclusão, porém devido ao curto espaço de tempo oferecido para o desenvolvimento 

da pesquisa não seria possível citar e aprofundar todos eles, o que pode ser 

considerado uma sugestão para a realização de um próximo trabalho.   

O presente estudo, proporcionou um grande aprendizado à autora, que por 

trás da sua mesa, na secretaria de uma das escolas municipais de Humaitá/RS, 

observava encantada, mas com pouco conhecimento sobre o tema, o processo de 

inclusão de alunos com deficiência na rede regular de ensino, e cada batalha 
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enfrentada e vencida no dia a dia, por estes alunos tão especiais. Sendo que esta foi 

a grande motivação para entender melhor como este processo está acontecendo.  

Ao concluir o trabalho, a autora acredita ter alcançado os objetivos almejados. 

Pois o estudo refletiu a realidade de alguns aspectos importantes dos processos de 

inclusão de alunos com deficiência nas escolas de âmbito municipal. Realidade, que 

confrontada com outros estudos e teorias citados, assemelhasse a realidade 

vivenciada nas demais redes de ensino do país. 

Contudo, é possível concluir que as escolas da Rede Municipal de Ensino, 

não estão totalmente preparadas para receber os alunos com deficiência, pois 

conforme exposto acima, ainda existem muitas barreiras separando as escolas 

regulares dos alunos com deficiência, e, sob o ponto de vista da autora desta 

pesquisa, a mais difícil a ser resolvida é a do preconceito que existe referente à 

inclusão destes alunos que fogem dos “padrões” de ensino impostos pela sociedade. 

Preconceito este gerado pela falta de informação sobre o tema, e que neste trabalho 

pôde ser observado através do ponto de vista dos professores em relação ao direito 

dos alunos com deficiência frequentarem o ensino regular. 
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APÊNDICE A 

 

CRONOGRAMA DE TRABALHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES / SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ajustes nos objetivos e delimitação do tema x x x       

Revisão da literatura  x x x      

Pesquisa de campo    x x x x x   

Tratamento e análise do material coletado      x x x  

Redação do trabalho de conclusão     x x x x x 

Entrega do TCC          x 

Defesa ante Banca Examinadora          

Entrega da versão pós-Banca          
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APÊNDICE B 

 
QUESTIONÁRIO 

 
Identificação 
Idade:____________  
Sexo:       Feminino             Masculino 
Profissão: _______________________________________ 
 
O questionário abaixo contém questões relacionadas ao processo de inclusão 

de alunos com deficiência nas escolas da Rede Pública Municipal de Ensino de 
Humaitá, com as quais você pode concordar ou não. Assinale a resposta que mais 
se aproxima da sua opinião e responda de acordo com o seu ponto de vista.  

 
1. O que é Educação Inclusiva para você? 

 
 
 

2. Você acha que os alunos com deficiência devem frequentar o 
Ensino Regular? 

     Sim 

     Não 

     Em alguns casos 

3. Você já teve alunos inclusos nas turmas em que lecionou?  
 

      Sim 

                      Não 
 

4. Você se sente preparado para trabalhar com os alunos inclusos?  
  

      Sim 

                      Não 
 

5. Na sua opinião, o processo de inclusão atende às expectativas e 
necessidades dos alunos com deficiência? O que deve ser 
melhorado?  

 
 
 
 
  
 
 
 

Nota explicativa: será preservada a identidade dos participantes. 


