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Resumo 

A presente pesquisa abordou o processo de implementação da Meta 4 do Plano Nacional de Educação, 

que preconiza universalizar, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino, com o uso de salas de recursos multifuncionais. 

Investigamos o seu cumprimento, analisando os projetos, planos e programas para sua implementação, 

buscando analisar as consequências sociais, a assistência implementada secretaria de educação, como 

também verificar como são trabalhadas essas questões das políticas públicas na educação especial. Para 

realizar tal intento optamos pela utilização do método descrito e da metodologia qualitativa, para 

subsidiar a análise e reflexão das informações coletadas em campo. Há evidência de que as condições 

para ao atendimento dessa demanda social não são suficientes, identifica-se também o desconhecimento 

das famílias sobre os direitos relativos a este serviço educacional, o que contribui para o seu 

descumprimento. 

 

Palavras chaves: Meta 4 - PNE. Atendimento educacional. Sala de Recurso multifuncional 

 

INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho trata sobre as Análise Sociológica Das Ações, Projetos 

Programas Para Efetivação Da Meta 4 Do Plano Nacional De Educação-PNE. Dessa 

forma, este projeto, tendo em vista que o mesmo investigara quais ações, projetos e 

programas serão desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Humaitá, para que seja 

cumprida a respectiva meta. 

O desafio de falar sobre o tema, sem entrar em discussões, torna-se sem 

coerência, pois o Plano Nacional da Educação – PNE, estar centrada no campo 

especifico da educação, com suas teorias e abordagens. Para compreendermos melhor 

sobre a questão. Meta 4- PNE precisa-se de uma investigação sucinta para que a dúvida 

em torno da própria venha ser analisada diante do que estar sendo apresentado. 

Abordagem sobre essa temática foi uma das preocupações surgiu nas ações, 

programas e projetos para sua efetivação nas escolas públicas municipais de Humaitá-

AM. Diante disto foi analisada varias teorias ligadas a este assunto e que se cruzam a 



 

 

 

ideia na área da educação especial. Nesta pesquisa além de relatos e depoimentos de 

professores da escola estadual e alunos deficientes, foi feito uma busca na internet, com 

intuito de não ficar só na teoria, mas na prática buscando exemplo de ações 

educacionais que pudessem ajudar nesta questão.  

Dessa forma A Educação Especial não tem deixado de existir nos sistemas de 

ensino. No art.59 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) são 

apresentadas as condições que os sistemas de ensino devem assegurar aos educando 

com necessidades educacionais especiais. 

Valle (2010) ressalta que a Educação Inclusiva defende como princípio a 

inclusão de todos os alunos no ensino regular e a criação de mecanismos na escola que 

garantam o respeito às necessidades diversas dos educandos. Com esta concepção, 

espera-se que sejam superados os sentimentos de aversão e medo que são erguidos 

como defesa quando se separam os alunos, tendo como critério a deficiência. 

A inclusão de aluno com necessidades educacionais especiais em classes 

comuns dentro do ensino regular exige um trabalho integrado entre (os) professor (a) da 

classe comum e os professores (as) dos serviços especializados. Sem o qual o educando 

corre risco de não atingir um desenvolvimento satisfatório no campo acadêmico com 

reflexos em várias dimensões de sua vida, pois o sistema de ensino vem interromper as 

equipes e serviços de educação especial, sem que haja um sistema unificado de 

educação que, de fato englobe todos os alunos.  

Diante disso entende-se que a inclusão deve ser uma pratica constante na 

comunidade escolar e evitar que crianças com seus pares especiais, são tirados as 

oportunidades de exercício e construção de valores e da cidadania. Diante desse 

conflito, os professores especializados deverão atuar de forma conjunta com os 

professores de ensino regular capacitado, para assim promover atendimentos aos alunos 

com necessidades educacionais especiais. 

Dessa forma, faz-se a necessidade da construção de um projeto escolar levando 

em consideração à diversidade dos sujeitos nele escritos incorporando as necessidades 

comuns e especiais de seu alunado e estimulando a participação dos envolvidos.  

Também deve ocorre entre a comunidade intra e extraescolar debate no sentido 

contemplar a possibilidades de estabelecer parcerias com instituições que possam 

subsidiar tanto aspectos relativos ás especificidades de seu alunado quanto o 

aperfeiçoamento do corpo docente para melhor qualificar suas ações. 



 

 

 

A lei de Diretrizes e Bases da Educacional Nacional, no art.59, descreve as 

condições que os sistemas de ensino devem assegurar aos educandos com necessidades 

educacionais especiais. Destacam-se também referências aos currículos, métodos e 

recursos educativos e as organizações especificas para atendimento as necessidades 

destes alunos, bem como a importância do professor de ensino regular capacitado para 

integrar os alunos nas classes comuns. 

As perspectivas educacional de inclusão referem aos acontecimentos que 

antecederam nas últimas décadas, em decorrência as pressões de diferentes setores das 

sociedades, as políticas educacionais no qual apresentaram sensíveis mudanças, 

legitimada em vários documentos oficiais como: Constituição de 1988, a lei de 

diretrizes e Bases da educação Nacional (lei 9.394/96), as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior 

(2001), e as Diretrizes Nacionais para Educação Especial na educação Básica (2001). 

Algumas questões ainda inquietam os educadores, referente á escolarização dos 

alunos com necessidade educacionais especiais. Como se dará, por exemplo, a 

articulação entre a Educação Especial e a regular no sentido de promover a inclusão dos 

alunos com necessidades educacionais especiais nos sistemas de ensino? De que 

maneira estará sendo contemplada, no projeto pedagógico das escolas, a formação com 

necessidades educacionais especiais em sua classe? Até que ponto a inclusão se torna 

uma ameaça para alguns de nós que ainda temos uma visão funcionalista do ensino, 

rejeitando tudo o que pode abalar os esquemas de trabalho já incorporados na rotina do 

dia a dia? 

Considerações Iniciais Sobre o Gênero “Artigo Cientifico”. 

O artigo cientifico é conhecido como um trabalho cientifico realizado por 

acadêmicos com intuito de aprender melhor e poderem ser profissionais capazes de 

utilizar a pesquisa para um processo constante  de renovação de competência que 

gostaríamos de fazer para apresentar em seminário e publicar em revista. 

 A universidade dentro desse contexto apresenta três objetivos especifico em que 

consiste em profissionalizados, iniciar a pratica cientifica e formar a consciência  

político – social do estudante. Em se tratando dos objetivos o primeiro estar relacionado 

à formação de profissionais das diferentes áreas aplicadas referente ao ensino 

/aprendizagem de habilidades e competência técnicas. O segundo objetivo visa à 

formação do cientista relacionada à disponibilização dos métodos e conteúdos de 

conhecimento referente às varias especialidades do conhecimento. E o terceiro e ultimo 



 

 

 

objetivo refere-se à formação do cidadão, relacionada ao estímulo de uma tomada de 

consciência a partir do estudante, no sentido da existência histórica, pessoal e social. E 

leva o estudante há a entender sua inserção não só em sua sociedade concreta, como 

também no seio da própria humanidade.  

 Dessa forma esses objetivos tem por motivo despertar o estudante para uma 

consciência social, através de varia mediações pedagógica presente nos currículos 

escolares e com a interação educacional no qual se espera que ocorra entre o 

espaço/tempo universitário. E diante desses objetivos propostos pela educação superior, 

espera que a universidade possa contribuir para o aprimoramento da vida humana em 

sociedade. Em se tratando do ensino superior, Severino enfatiza que: 

 

A universidade, em seu sentido mais profundo, deve ser entendida como uma 
entidade que, funcionará do conhecimento, destina-se a prestar serviço á 
sociedade no contexto do qual ela encontra situada... (SEVERINO 
2007.p.23).  

 
Neste sentido a universidade deve ser em particular uma construção de uma 

sociedade onde a vida individual seja marcada pelos indicadores da democracia e tem 

sua gênese e exigência na ética política da solidariedade no qual deve existir entre os 

homens. Severino apresenta o seguinte: 

 

O que se espera é que no limite, nenhum ser humano seja degradado no 
exercício do trabalho, seja oprimido em suas relações sociais  ao exercer sua 
sociabilidade ou seja alienado no uso fruto dos bens simbólicos , na vivência 
cultural. (SEVERINO 2007.p.23) 

 
 A universidade desenvolve atividades especificas como o ensino, a pesquisa e a 

extensão. E essas atividades devem ser articuladas entre si, onde cada uma deve assumir 

uma perspectiva de prioridade referente às diversas circunstancias histórico sociais nos 

quais os desafios humanos são posto. Porem no âmbito universitário mediante a 

natureza especifica de seu processo na educação superior, é necessário que na pesquisa 

haja o ponto básico de apoio e de sustentação relacionada a duas outras tarefas como o 

ensino e a extensão. E para Severino a educação de um modo geral pode ser conceituada 

da seguinte forma: 

A educação tem o conceito como processo mediante o qual o conhecimento 
produz e se reproduz se conserva, se sistematiza, se organiza , se transmite e 
se universaliza , disseminando seus resultados no seio da sociedade. 
(SEVERINO 2007.p.23) 

 



 

 

 

A universidade no sentido estrito não é instituto de pesquisa, mas apesar disso 

não significa que a mesma não possa desenvolver ensino com intuito de adotar uma 

postura exigente e investigativa referente ao processo ensino/aprendizagem; não é 

também instituição de Assistência social, mas isto não quer dizer que não possa 

desenvolver suas atividades de ensino e pesquisa sem se voltar de maneira intencional 

para a sociedade que a envolve. Dentro desse contexto só há uma exigência que tudo 

isto seja feito por parte de um sistemático processo de construção de conhecimento. 

Portanto a incluir as universidades – ensino, pesquisa e extensão – isto quer 

dizer que ambos se articula intrinsecamente e se implicam mutuamente e cada uma 

destas funções só se legitima a partir da vinculação direta as outras duas, e as outras três 

como podemos perceber são igualmente substantivas e relevantes. 

 

A perspectiva de um artigo cientifico com a ênfase em Análise Sociológica. 

 

A proposta da sociologia é leva o individuo refletir sobre questões. Trata-se de 

um assunto público expressado em amplas tendências sociais.  É uma perspectiva no 

qual faz parte da nossa realidade.  E o trabalho da sociologia é investigar as conexões 

entre o que a sociedade faz de nós e o que fazemos de nós mesmos. Busca também de se 

encarregar de estudar os fenômenos que abrangem nossa realidade social.  

Dessa forma podemos perceber que a sociologia pode implicar nas praticas para 

as nossas vidas e desenvolver a ideia de imaginação sociológica e nos permite ver o 

mundo social a partir de outro ponto de vista que não é o nosso e nos auxilia na 

avaliação de resultados de iniciativas políticas. É de suma relevância para nos fornecer 

auto esclarecimento – uma maior autocompreenção.  

No entanto é preciso saber da importância que temos nas decisões que refletem 

ao nosso meio, sabermos agirmos e como se da por completo sobre o que ocorre em 

nossa sociedade. E entender que a sociologia não deve ser vista a partir da ciência que 

auxilia somente os que fazem politicas, ou seja, grupos poderosos tomando decisões 

formadas, mas devemos busca conhecimentos para podemos nos beneficiar da pesquisa 

sociológicas e responder de forma efetiva as politicas governamentais ou formar 

iniciativas políticas próprias. 

Desse modo nesta pesquisa propomos buscar resposta referente ao Marcos 

Políticos – Legal da Educação Especial nas Perspectivas da Educação Inclusiva. Onde 

podemos constatar que mediante a sociedade este assunto é bastante atual, que faz parte 



 

 

 

da nossa realidade e conhecido como ação política cultural, social e pedagógico, 

desencadeada em defesa do direito de todos os alunos deficientes com intuito de poder 

estar aprendendo e participando junto sem nenhuma descriminação.  

Na sociologia os estudantes que se deparam com esta disciplina pela primeira 

vez acabam às vezes ficando confusos em relação às diversidades de abordagem 

relacionados à mesma. E esta disciplina não há um corpo de ideias no quais todos 

aceitem sendo como valida e geralmente os sociólogos discutem entre si sobre como 

abordar o estudo do comportamento humano e sobre os resultados das pesquisas em 

serem bem mais interpretadas. Mas será que deveria ser assim?  A resposta estar ligada 

a própria natureza da área, ou seja, a sociologia estar relacionada às nossas vidas e ao 

nosso próprio comportamento, e estudar a nós mesmos é seria o mais complexo e difícil 

esforço para compreendermos.   

 Dessa forma o estudo objetivo e sistemático da sociedade e do comportamento 

humano é um desenvolvimento recente e que ocorreram no século XVIII. Um 

desenvolvimento importante foi a o uso da ciência para pode compreender o mundo. E o 

cenário que deu origem a sociologia estar relacionado há uma series de mudanças 

radicais introduzidas por duas grandes revoluções da Europa no século XVIII e XIX. E 

as questões que os pensadores buscavam responder é o que é natureza humana? Por que 

a sociedade é estruturada da forma que é? Como e por que as sociedades mudam? Essas 

questões são as mesmas que os sociólogos buscam até hoje. 

 Sendo assim dentro desse contexto da analise sociologia destacaremos dois 

teórico importante como Augusto Comte e Durkheim. Comte é considerado como pai 

da sociologia, para ele o individuo atua sobre a sociedade e a sua visão sociológica foi a 

da ciência positiva. Afirmava que os esforços humanos para entender o mundo passam 

através de três estágios. O primeiro estagio teológico era conduzido por ideias religiosas 

e pela crença em que a sociedade trata-se de uma expressão da vontade de Deus. No 

segundo estagio as coisas eram simplificadas e a partir da natureza e o terceiro estagio e 

ultimo ele observou as ciências naturais e explorou na teoria positivista.  

 Para Durkheim a sociedade atua sobre o individuo, a sociologia é uma nova 

ciência que poderia ser utilizada para elucidar questões filosóficas tradicionais e 

examina-la de maneira empírica. E a preocupação desse sociólogo intelectual era os 

estudos dos fatos sociais. Para ele os fatos sociais são meios de agir e pensar ou sentir o 

que são externos ao individuo e que tem a sua própria realidade fora das vidas e 

percepções das pessoas individuais. 



 

 

 

 Dessa forma a raça humana está repleta de acontecimentos marcantes que 

traçaram o caminho de nossa realidade até aqui. Mas como podemos perceber essa 

história não parou por aqui. Apesar de nosso mundo ser marcado por conflito e pelas 

divisões sociais, mas ainda vive em processos de mudança profundos que nos atingem 

sem que nos demos conta. Sendo assim a sociologia é importante e fundamental e cabe 

aos historiadores estudar documentos e narrativas que recontam os acontecimentos 

passados na busca pela construção e resgate de memórias e fatos para que possamos 

compreender o trajeto que percorremos e mostra o possível percurso prosseguiremos.  

Portanto a sociologia busca compreender a vida social dos grupos e das 

sociedades a partir de seu método de estudo, onde abrange um amplo aspecto de 

observação do mundo social, abordando tanto acontecimentos individuais quanto os de 

escala global. 

 

Um Breve Comentário Sobre A Inclusão de Pessoas com Deficiências na Educação 

Básica  

 

  Como de práxis ao se falar em alunos com deficiências ou inclusão é necessário 

abordar a terminologia referente a este público. Porquanto quando vamos nos referir ao 

aluno deficiente, não se deve chama-lo de portador de deficiência, devido à palavra 

“Portador” significar esta de porte de algum objeto e o deficiente ao nascer com 

deficiência ele não deixa de ser um deficiente quando almeja ou estiver em desusos, 

pois as deficiências são classificadas em varias áreas e pode ser micro ou macro 

agravamento e justamente por isso não se pode referir ao individuo deficiente como 

portador de deficiência. 

 A nomenclatura deficiente pode se referir ao vários tipos de deficiências, como 

por exemplo, deficiência auditiva que é a pessoa que fala e usa aparelho. E mediante a 

isto os médicos possuem duas filosofias nos quais são: Visão clinica e Sócio 

antropológica. Na visão clinica tem por objetivo analisar e buscar um resultado. Já no 

Sócio antropológico a visão é de observar o ser humano como uma pessoa diferente, 

sócia linguística e maneira diferentes de se comunicar.  

 Nos dias atuas podemos percebe a cobrança de vários movimentos sociais por 

uma sociedade mais justa e igualitária. O conceito de inclusão social passou a ser 

desenvolvido no ano de 1980, com intuito de valorizar a diversidade humana, direito de 

pertencer bem de igual importância a minorias. 



 

 

 

 No Brasil, o atendimento educacional direcionado às pessoas com deficiências 

era conhecido como uma educação onde os deficientes eram separados da educação 

oferecida à população que não apresentava diferenças ou caraterísticas como anormal. 

Dessa forma a educação especial é organizada como um campo de atuação cientifica, e 

por vezes sem interlocução com a educação comum. E esta separação solidificou-se na 

existência de um sistema paralelo de ensino, de modo que o atendimento de alunos com 

deficiência ocorreu de modo incisivo em locais separados dos outros alunos. 

A educação especial não se trata apenas aos deficientes, mas estar relacionada o 

acesso desses alunos a escola, para assegurar que o acesso aconteça é preciso que haja 

decreto, leis e portarias e resoluções que garantam a essas pessoas sua integração social. 

é obrigatório nas instituições de ensino atender alunos com deficiências.  Pois segundo a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº. 9394/96 Titulo III do Art.4º, 

 

 O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a 
garantia de: III- atendimento educacional especializado gratuito aos educados 
com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino, ou 
seja, esta lei entre outras asseguram a inclusão desses alunos nas redes de 
ensino. 
 

Nesse sentido as escolas inclusivas devem reconhecer e redarguir as diversas 

necessidades de seus alunos, assegurando uma educação de qualidade a todos partindo 

dos currículos correspondentes e com modificações organizacionais, estratégias de 

ensino, uso de recursos e parceria com a comunidade. E nessas escolas inclusivas as 

crianças com necessidades especiais precisam receber qualquer apoio extra que 

necessitem e lhes assegurem um educação efetiva. 

O professor em relação as crianças com necessidade especiais  na sala de aula , 

tem apresentado  dificuldades de lidar com a nova situação. E muito afirma não estar 

preparados para lidarem com educandos com necessidade especiais ou não fizeram essa 

opção durante sua graduação por se constituir uma barreira para a inclusão. E um dos 

grandes desafios é ea ausência de conhecimento necessário para lidar com as limitações. 

Não basta apenas uma legislação que respalde a inclusão educacional, é preciso intervir 

na capacitação desses profissionais, em sua qualificação, pois somente com preparação 

pode-se chegar ao tal objetivo.  

Atualmente se pode dizer que as escolas possuem salas de recursos para atender os 

educandos com NEE. E nessas salas de recurso multifuncional possuem alguns professores 

qualificados na área para do atendimento a este público. Mas ainda há escolas que não 



 

 

 

possuem as salas de recursos e recorrem ajuda de outras escolas que dão atendimento para 

auxiliarem em relação aos alunos deficientes matriculados no ensino regular. 

Desse modo os educando Educandos com necessidades especiais não desfrutam de 

forma satisfatória da inclusão escolar no qual é ofertado na escola brasileira e ainda  

existem muita dificuldade para que seja efetivada , como por exemplo as condições físicas 

de modo precário e principalmente humana e a ausência de preparo dos professores em sua 

formação. Desta forma, o professor deve buscar meio para favorecer um ensino de 

qualidades para os alunos com necessidades educacionais especiais (NEE).  

Sendo assim a proposta da educação inclusiva é permitir que a pessoa com 

deficiência sejam acolhida ,tenha condições e possa  exercer seus direitos  referente ao 

cumprimento da inclusão escolar, e a  todos os indivíduos, sem distinção de cor, raça, 

etnia ou religião.  

E como se percebe a educação das crianças com deficiências não deixa de ser 

um problema, como a educação das classes populares, a educação rural, dos reeducados, 

dos indígenas, dos analfabetos etc. Em todos esses grupos há uma especificidade que os 

diferencia, mas há um fator comum que os torna semelhantes: trata-se daqueles grupos 

que apresenta certa displicência, são conhecidos como minorias, que sofrem de um 

processo semelhante de exclusão da educação, porquanto  se encontram a margem da 

sociedade e isso requer construções na definição de políticas publicas que possam 

propor  alterar organizações frente aos sistemas paralelos do ensino comum e especial. 

 

Meta 4: Plano Nacional Da Educação – PNE 

 

Meta 4: universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,  

o  acesso  à educação básica e ao atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional 

inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 

especializados, públicos ou conveniados. 

Dessa forma propomos em investigar o cumprimento da referida meta, com 

objetivo de analisar os projeto e plano para sua implementação, mapeando projetos e 

programas, fazendo uma análise das consequências sociais, analisando a assistência 

dada pela secretaria de educação, como também verificar como são trabalhadas essas 

questões das políticas públicas na educação especial. 



 

 

 

Portanto a educação especial é uma modalidade entre as etapas da educação 

brasileira. Foi estabelecido pela Constituição Federal de 1988, no inciso III do art. 208, 

e definido pelo art. 2º do Decreto nº 7.611/2011, e de acordo com a LDB (Lei nº 

9.394/1996), deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, havendo, 

quando necessário, serviços de apoio especializado (art. 58). E Na perspectiva inclusiva, 

integrar a proposta pedagógica da escola regular, com intuito de promover o 

atendimento escolar e o atendimento educacional especializado aos estudantes com 

deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento, com altas habilidades ou 

superdotação. 

E por fim orienta os sistemas a garantir o acesso à participação e a aprendizagem 

de estudantes em classe comum, os serviços de educação especial nas escolas regulares, 

de forma transversal a todos os níveis e etapas de modalidades. E no andamento dessa 

meta do PNE, deve-se ser implanta salas de recursos multifuncionais e fomentar a 

formação de professores para o atendimento especializado nas escolas urbanas, do 

campo, indígenas e de comunidades quilombolas com intuito de promover a articulação 

intersetorial entre os órgãos e políticas públicas a fim de desenvolver modelos de 

atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar na educação de jovens e 

adultos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento com idade superior à 

faixa etária de escolarização obrigatória, para garantir a atenção integral ao longo da 

vida. 

 

A TEORIA E A PRATICA DA APLICAÇÃO DA META 4: PLANO NACIONAL 

DA EDUCAÇÃO – PNE 

 

A pesquisa retrata da problemática da nova realidade relacionada quais ações, projetos 

e programas serão desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Humaitá, para que seja 

cumprida a meta 4. Um assunto de suma importância em que é questionado por todos 

estes renomados profissionais. 

Para construir a base teórica deste trabalho, buscamos autores específicos da 

temática, tais como: Carvalho (2004), Duarte (2001), Freire (1996), Góes (2007); 

Mazzota (2005); Mantoan (2013, s/p), Vale (2010). Em primeiro momento será 

efetivado estudo teóricos acerca do tema, para que possamos na fase exploratória, nos 

familiarizar com o problema, ou seja, a pesquisa bibliográfica e depois a pesquisa de 



 

 

 

campo. Esta postura na pesquisa sustenta a atividade de ensino e atualiza frente à 

realidade mundo. (MINAYO, 1994).  

Ao tratar de inclusão de pessoas com deficiência, quer seja na educação básica 

ou no ensino superior, abordamos sobre a qualidade do ensino que se oferta a todos sem 

distinção, segundo Mantoan (2013, s/p): 

 

[...] o sucesso da inclusão de alunos com deficiência na escola decorre, 
portanto, das possibilidades de se conseguir progressos significativos desses 
alunos na escolaridade, por meio da adequação das práticas pedagógicas à 
diversidade dos aprendizes. 
 

 

Segundo Mazzota (2005), a defesa da cidadania e do direito à educação às 

pessoas portadoras de deficiências é uma atitude muito recente em nossa sociedade. 

Diante desse contexto é importante ressaltar sobre alguns momentos da evolução da 

atitude sociais e sua materialização, particularmente voltadas para a educação portador 

de deficiências. 

Contudo cabe alertar sobre a literatura educacional, quanto a documentos 

técnicos, pois é frequente a referência a situações de atendimento a pessoas deficientes 

(crianças/adultos) como sendo educacionais, quando uma análise mais cuidadosa revela 

tratar-se de situações organizadas em outros propósitos que não o educacional. 

Para Mazzota (2005), historicamente os pais contribuíram sendo importante 

força para as mudanças no atendimento aos portadores de deficiência. Os estudos 

realizados na Inglaterra, afirmam que os pais de crianças “com necessidades especiais” 

usualmente manifestam preferência por recursos integrados na escola comum. No Brasil 

a despeito de figurar tal preferência, na constituição Federal. A importância da 

participação dos portadores de deficiências no planejamento e na execução dos serviços 

e recursos a eles destinados é sem dúvida, um imperativo de uma sociedade que 

pretende ser democrática.   

A capacidade de pressão no qual os grupos organizados por portadores de 

deficiências têm sido evidenciados na própria elaboração da legislação, nos últimos dez 

anos no Brasil. E um exemplo disso estar nas conquistas efetivadas na Constituição 

Federal de 1988 e nas Constituições Estaduais a partir dela.  

Bertha Valle (2010) ressalta que a Educação Inclusiva defende como princípio 

a inclusão de todos os alunos no ensino regular e a criação de mecanismo na escola que 

garantam o respeito ás necessidade diversa de seu aluno. Com isto diante dessa 



 

 

 

concepção, espera-se que as pessoas sejam capazes de superar sentimentos de aversão e 

medo que são erguidos como defesa quando se separam os alunos, tendo como critério a 

deficiência. 

 O conceito de necessidade educacional de acordo com a declaração de 

Salamanca, não só abrangem os alunos que apresentam deficiências (mental, visual, 

física, motora, auditiva e múltipla, condutas típicas, síndromes diversas e quadros 

neurológicos e psiquiátricos ou com altas habilidades) são contemplados. Mas passa 

também incluir aqueles que apresentam dificuldades de aprendizagem decorrentes de 

inúmeros outros fatores. 

A expressão “necessidades educacionais especiais” refere-se à criança e jovens 

cujas necessidades decorrem de sua dificuldade ou de sua elevada capacidade para 

aprender.  O paradigma da inclusão surgiu em aversão ao conceito de deficiência, sendo 

tema recorrente em diversos trabalhos dos pesquisadores. No entanto na sociedade 

moderna e complexas, averigua a existência de múltiplas possibilidades de o sujeito 

construir identidades socioculturais por meio de rede de ralações e a utilização de novas 

tecnologias que favoreça uma vida mais próxima do normal quanto possível. 

A direção de uma Educação Inclusiva, ao atuar nesta, significa mudanças 

profundas no cotidiano escolar, nas condições do trabalho do professor, permitindo - lhe 

refletir sobre sua prática e usufruir da formação continuada, o que pelas precárias 

condições do trabalho não tem sido fácil. A inclusão de aluno com necessidades 

educacionais especiais em classes comuns dentro ensino regular, é necessário um 

trabalho integrado entre (os) professor (a) da classe comum e os professores (as) dos 

serviços especializados. E se não houver esse trabalho integrado o educando corre risco 

de ano atingir um desenvolvimento satisfatório no campo acadêmico com reflexos em 

várias dimensões de sua vida. 

Na atitude de uma compreensão do conceito de inclusão, o sistema de ensino 

vem interromper as equipes e serviços de educação especial, sem que haja um sistema 

unificado de educação que, de fato englobe todos os alunos. 

Conforme Bertha Valle (2010) é possível afirmar que os princípios e 

diretrizes voltados para educação inclusiva, no Brasil ainda não reúne condições de 

efetivar tal projeto em toda a sua dimensão.  Nesta perspectiva, a Meta 4 do PNE é 

um dos importantes pontos a serem discutidos e investigados para garantir o sucesso 

na inclusão.  A adequação dos meios físicos e pedagógicos se faz necessária para 

que o conhecimento esteja disponível a todos. 



 

 

 

 

4.1.Resultados 

 

Buscando conhecer o cenário atual da inclusão escolar de alunos na Rede de 

Ensino Regular e nas Salas de Recurso Multifuncional (SRM), no Município de 

Humaitá-AM, realizou-se entrevista professores com experiência em trabalhar com 

alunos da educação especial na sala de recurso e uma pedagoga com experiência na área 

de supervisão da escola. Além dos professores foram entrevistados também gestores de 

três escolas que tem experiência na área administrativa e também acompanha a 

educação especial em sua respectiva escola. 

Os critérios da seleção (inclusão na pesquisa) dos professores, Pedagogo, gestores e 

SEMED foram: No primeiro momento aos profissionais que trabalham na área da 

educação e tenham experiências com crianças da educação especial tanto no ensino 

regular, como na sala de recurso, no Período Vespertino e Matutino, bem como, a 

anuência documental autorizando as entrevistas por meio do termo de aceite assinado 

pelos mesmos.  

   Nesta pesquisa os nomes dos participantes serão resguardados, assim como das 

escolas selecionadas para entrevistas. Com relação ao gênero são 03 (três) professores 

do sexo feminino e 01 (um) professor do sexo masculino. Nesta pesquisa irei denominar 

cada professor (a) como p1, p2, p3, p4. 

Na escola municipal o P.1 sendo graduado em Licenciatura em Pedagogia, possui 

o6 anos de experiências de Pedagoga na Educação Inclusiva. E o P.2 em Normal 

Superior (UEA); Ciências Biológicas (FARO); e Especialização em Atendimento 

Educacional Especializado na Perspectiva Educação Inclusiva (UNESP). Possui 07 anos 

de experiência na Educação Inclusiva. O P.3. É da rede estadual de ensino, graduado em 

normal superior e Licenciatura em Matemática. Possui 04 anos de experiência na 

educação Inclusiva. E o P.4 em Normal Superior; Ciências Biológicas; Metodologia do 

Ensino Superior (Especialização) Atendimento Especializado (Especialização). 

Além dos professores (a) entrevistados foi realizada a entrevista com 03 

Gestores e a Secretaria Municipal de Educação. Sendo dois professores da rede 

municipal de ensino, e outros dois da rede estadual de ensino. Na escola municipal o 

G.1 possui graduação em Licenciatura de Pedagogia. Com 26 anos de experiência como 

gestor da escola. O G2. Possui Licenciatura em Matemática. Com 06 anos de 

experiência como gestor da escola. O G3. Sendo graduada na Licenciatura em Filosofia, 



 

 

 

Licenciatura em História e licenciatura em Educação física. Possui 10 anos de 

experiências como gestor da escola. Na secretaria Municipal foi entrevistado a 

coordenadora da zona urbana, graduada em geografia pela UFAM, possui pós-

graduação em Gestão Escolar pela UFAM, Psicopedagogia pela Faro e Atendimento em 

educação especial pela UNESP. Com 03 anos de experiências na Secretaria Municipal 

de Educação. 

Verificamos por meio dos instrumentos da coleta de dados, que os professores 

que participaram da pesquisa possuem graduação especifica para lecionar nos anos 

iniciais do ensino fundamental conforme o exposto na lei de Diretrizes e Bases da 

educação Nacional 9.394/96- LDB no art.63, inciso I, ao afirmar que para exercer a 

docência é necessária que o profissional tenha licenciatura em graduação plena por meio 

de cursos formadores de profissionais para educação básica, inclusive no Normal 

Superior, destinado a formação para lecionar na educação infantil, e para as series 

iniciais do ensino fundamental. 

Dessa forma sabemos que ser educador é antes de tudo ter o privilégio de 

ensinar. E ensinar bem, a partir de conceitos e valores nobres. E os cursos de formação 

tem buscado formar professores, que por sua vez, está intimamente ligado à busca ou a 

procura de uma escola de qualidade, uma escola capaz de agregar os mais diversos tipos 

de alunos e consentir a assimilação de conhecimentos que sejam importantes para sua 

vida prática e acadêmica. 

No Referencial Curricular Nacional Para Educação Infantil ressalva que cuidar 

de crianças com necessidades especiais é aprender a conviver e se relacionar com 

pessoas que tem habilidades e competências diferentes, expressões culturais e marcas 

sociais próprias, e também é uma condição necessária para o desenvolvimento de 

valores éticos, como a dignidade do ser humano, o respeito ao outro, a igualdade e a 

equidade e a solidariedade.  

A interação com as crianças com necessidades especiais e conviver com elas nas 

instituições educativas é muito importante, pois poderemos aprender muito com elas. E 

o convívio destas crianças com outras crianças se torna benéfico na medida em que 

representa uma inserção de fato no universo social e favorece o desenvolvimento e a 

aprendizagem, permitindo a formação de vínculos estimuladores, o confronto com a 

diferença e o trabalho com a própria dificuldade. 

Dessa forma a dimensão do ensino e aprendizagem em sala de aula é marcada 

por um tipo especial de relação, a qual envolve o professor e estudante na mediação e 



 

 

 

apropriação do saber. É de suma relevância enfatizar essa posição do professor na 

relação. O professor na sala de aula trata-se de um mediador e não um detentor do saber. 

Desse modo em decorrência deste fato buscou-se por meio de entrevista 

investigar qual a perspectivas na pratica sobre Escolas Especiais e como os professores 

e as comunidades escolar articulam essa proposta em suas praticas pedagógicas. 

Para isso tomou-se como referencia o trabalho que a coordenadora da educação 

urbana, vem desenvolvendo com os professores de varias escolas do município de 

Humaitá, onde nesta pesquisa iremos destacar apenas a analise de quatro escolas, sendo 

duas municipais e duas estaduais, com objetivo de contextualizar o processo de 

educação escolar a partir das propostas existentes no referencial curricular, 

configurando dessa forma a Escola Especial como instrumento de luta a favor do 

interesse dessa comunidade. 

Contatamos que no município de Humaitá não existe uma secretaria especifica 

na área de educação especial e nem coordenação de educação especial. Identifica-se a 

ausência de apoio do poder público, professores do ensino regular não tiveram nenhuma 

formação para inclusão de alunos, nem mesmo aqueles que tiveram uma disciplina de 

Educação Especial.  

Constatou-se que são desenvolvidas nas escolas ações e programas para 

efetivação da meta 4-PNE. A avaliação dessas atividades é positiva levando-se em 

consideração a pouca experiência docente.  

Enfim a realização da inclusão requer clareza sobre situações concretas de 

convívio. É um trabalho que vai se estabelecendo ao longo do tempo... Não se constrói e 

finaliza em um período fixo de duração... Requer continuidade para que o educasse se 

sinta contido na escola apto a participar e cooperar para a comunidade educacional a 

qual tenha o sentimento de pertencer. 

Verificamos que o atendimento nas salas de recursos é realizado nas municipais 

quanto estaduais, as salas possuem materiais didáticos e pedagógicos. Para receber 

atendimento os alunos precisam estar matriculados em uma sala regular e em um 

horário com atendimento diferenciado no contra noturno e para a efetivação da 

matricula é necessário o laudo medico. É que podemos nos relatos dos docentes:  

 

A inclusão foi realizada aos poucos. De imediato para atender Lei nº 7853 -
89. A adaptação do estabelecimento ocorreu de forma lenta e mais uma vez 
para atender a determinação do MEC (Ministério da Educação). Os alunos 
são matriculados na sala regular em um horário com atendimento 
diferenciado no contra noturno. Esse atendimento só recebe os alunos 



 

 

 

matriculados com laudo médico. Mesmo que seja “Especial “e sem Laudo 
não tem o atendimento, começa a partir de quando a família consegue o 
Laudo médico”. Determinação do órgão responsável até porque tudo deve ser 
documentado. Em alguns casos a família diz que a criança é Especial e nem 
sempre a família estar correta. A inclusão do aluno com deficiência, na 
comunidade escolar para no seu desenvolvimento cognitivo, emocional, 
social e outros, pois dar-lhes oportunidades para interação com outras 
crianças, inclusive como forma de diminuir o preconceito e dentre outros 
fatores.  É na lei da sala recurso lá diz assim que tem que atender as crianças 
que estão no ensino regular no contraturno né no atendimento de acordo com 
sua deficiência e pra atender essa criança na escola mesmo pra que essa 
criança seja cadastrada no senso diz que ela tem que ter laudo, pra ela ser 
cadastrado como deficiente ela tem que ter laudo, né então lógico pensando 
assim a sala de recurso vai atender aquelas crianças que tem laudo. 
 

Quanto a necessidade de laudo para atendimento em Sala de Recurso Multifuncional, foi 

relatado:  

  

Poder pode [ser atendido], mas como vou trabalhar, não sei o que aquela 
criança tem entendeu fica difícil, mas a gente sabe também que tem caso de 
pessoas que estão tipo com 10,12, 14 anos, como faz tempo que faz 
acompanhamento médico e não uma não tem um laudo fechado ainda né, não 
tem um laudo que o neurologista pode dizer é isso que é essa criança tem, 
então tem esses casos também vai ter todo um acompanhamento neurológico, 
mas o neurologista através dos exames ainda não conseguiu definir o que está 
criança tem, tem uma deficiência, mas não sabe o que, a sala de recurso ela 
atende essas crianças também né, ai a criança tem que estar no ensino 
regular, na escola e ai se tiver tempo para atender criança de outras escolas ai 
a escola também pode atender de outras escolas que não tem sala recurso a 
escola pode atender, e ai em terceiro a criança que não estuda ou pessoa que 
não estuda, mas que tem vontade aprender então ela pode também frequentar 
a sala de recurso né. 
 

Quanto a implementação de capacitação para o desempenho de atividade 

pedagógicas na educação inclusiva, os professores responderam de sua existência, 

ressaltam no entanto a falta apoio, outros responderam que desconhecem. Quanto a 

existência de programas, constatou-se que apenas um professor soube explicitar sobre 

sua existência 

 

Há projetos e programas que são realizados através da parceria do estado e 
município no decorrer do ano letivo. As universidades também desenvolvem 
projetos nessa área e estendem a SEDUC e SEMED. 
 

Quanto as salas de recursos, constatou-se a existência de quatro escolas. Os 

docentes destacam sua finalidade e o seu público: “No município de Humaitá temos 4 

escolas que funcionam salas de recursos multifuncionais (SRM), e segundo informações 

há previsão de serem instaladas mais RSM nas escolas municipais”(P1). Comenta outro 

professor: 



 

 

 

 
 
A finalidade da sala de recurso é atender da complementação e 
suplementação aos alunos com deficiências de acordo com sua deficiência, o 
público que ela atende aqui na escola, ela atende alunos surdos, alunos cegos, 
deficiência intelectual como síndrome de Down, deficiência cognitiva é baixa 
visão, né aqui na escola a gente não tem nenhum físico, mas ela atende  
deficiente físico também, é pra tender né, e aqui a gente da orientação são os 
professores também é uma das funções da sala de recurso, dá orientações ao 
professores ,elaborar , adaptar  materiais para que aluno possa  ser trabalhado 
regular, orientar a família  agente também  orienta a família sobre a 
deficiência ,a gente está trabalhando com criança com a pessoa deficiente na 
sala de recurso.P4  

  
Nas Salas são desenvolvidas atividades especificas dependendo de cada 

deficiência e com a orientação do professor para que aluno possa ter uma aprendizagem 

significativa. É o que comenta a P4. 

 

Depende de cada deficiência e também do desenvolvimento do aluno porque, 
por exemplo, tem aluno intelectual que não sabe ler, não sabe escrever, 
conhecer as letras, tem aluno com deficiências intelectual que já sabe 
algumas letras, já sabe ajunta-los, sabe diferenciar o que é letra o que é 
número, então depende muito, assim esta pergunta, porque se for voltado 
para deficiência a gente trabalha para surdo libras e português né, com cego o 
braile né, questão de mobilidade, orientação mobilidade, com deficiência 
intelectual a gente trabalha com desenvolvimento social dele né com vários 
outros. Se for voltado para deficiência, se for voltado que ele aprende na sala 
de aula que ele possa compartilhar a sala de aula, a gente tem uma atividade 
no qual agente elabora na sala de recurso na verdade a gente faz um PDI- 
Plano de Desenvolvimento Individual voltado para aquele aluno no qual leva 
em consideração a deficiência dele né, o que ele conhece o que ele já sabe 
com a exigência que ele precisa aprender na série que ele estar, então é bem 
amplo.  

 
 

Há uma organização quanto às atividades a serem ensinadas nas Salas de 

recursos e a preocupação com o aluno deficiente. A interação é um fator importante 

para que a atividade possa refletir na relação ensino e aprendizagem. O que é ressaltado 

pelos professores: As demais crianças interagem com as crianças deficientes e há uma 

aprendizagem bem significativa em ambas as partes (P3). O que é reforçado por outro, 

quando afirma: “ Sim, porque tem criança que a gente atende individualmente é muito 

relativo com a deficiência, tem aluno surdo que atende em grupo e te outros que atende 

individual” (P4).  

 

A interação entre professor- aluno e aluno-aluno é de suma importância e 

contribui muito para uma aprendizagem significativa. Porquanto é preciso buscar 

alternativas para que essa interação permaneça. E uma delas é buscar sanar as 



 

 

 

dificuldades que são encontradas dentro e fora da sala de aula. É o que observa-se 

quando o professor afirma “Acredito que as dificuldades variam de pessoa para pessoa. 

Uma das dificuldades encontrada é o preconceito, a comunicação e em algumas vezes é 

a participação dos pais (P3). E ainda,  

 
 
Têm muitas as dificuldades, é muito individual, hoje atendo 10 crianças com 
deficiências, então cada um é dificuldade diferente, e se for pegar cada uma 
para falar vou ter pegar o que os atendo e vou ter que descrever de uma por 
uma dos dez alunos, porque cada um tem uma dificuldade diferente né, é tem 
dificuldade de acessibilidade arquitetônica, tem dificuldade acessibilidade 
curricular né, no caso dos cegos tem dificuldade começando pela 
arquitetônica, como deficientes físicos também, deficientes surdos a gente 
ver assim com a parte didática, metodológica né que tem que adaptar em 
libras, igual o cego que tem que adaptar em braile, então depende muito da 
deficiência de cada um, da idade de cada um. 

 

A acessibilidade trata-se de um aspecto da inclusão e refletindo sobre esta 

questão, durante analise da pesquisa podemos constatar que os espaços físicos nas 

escolas municipais e estaduais não estão preparados para que os alunos possam circular 

adequadamente. Nas salas de recursos os espaços são adequados para o desempenho da 

atividade do professor, assim como para circulação e dos alunos e o uso dos materiais 

didático-pedagógicos. Em outras escolas os espaços são pequenos mais possui materiais 

didáticos e pedagógicos. Pode-se afirmar que em duas escolas estaduais o espaço físico 

é adequado para o professor trabalhar e o aluno pode circular e utilizar os materiais 

tantos didáticos como pedagógicos. Por sua vez, em outras os espaços são pequenos 

mais possuem materiais didáticos e pedagógicos.  

 

A organização do ambiente e a estrutura física da sala, por sua vez, devem 
considerar a funcionalidade, no que diz respeito, principalmente, à 
acessibilidade e à ocupação otimizada do espaço. (Freitas. p.121.2007) 
 

 

Acessibilidade é assunto muito debatido em congressos e reuniões de 

colegiados, porém a escola ainda não está adaptada, precisa ter um olhar a mais voltada 

para esta questão, pois pude observa que não há rampa, nem tapete tacto para 

deficientes visual e nem nas portas da sala de aula possui memórias das texturas em 

braile para que o aluno possa detectar qual sala estar estudando. É preciso que o 

ambiente onde o aluno deficiente estiver inserido seja acessível não só nas atitudes das 

pessoas, como também na estrutura física. 

 



 

 

 

A consciência tátil geral será adquirida mais rapidamente pela criança cega, 
se a elas forem apresentados objetos familiares no ambiente que elas 
exploram (BARRAGA, 1976) 

 

Nas escolas há lugares no pátio que são altos e não dá para o deficiente 

cadeirante e visual se locomover há não ser por intermédio de ajuda dos colegas da 

escola. Porem há sim uma preocupação por parte do gestor em relação a esta situação e 

também pela SEMED. Mas alegam que não tem recurso e nem apoio, sendo isto 

evidente. Como podemos perceber as políticas públicas não funcionam. Conforme 

Freitas (2007) 

 

A atual Política Nacional de Educação Especial definiu um conjunto de 
prioridades pertinentes ao atendimento especializado oferecido a esse 
alunado. De início, procurou estabelecer uma definição sobre quem é o aluno 
portador de necessidades especiais, chegando a um consenso de que é o 
indivíduo que, “por apresentar necessidades próprias e diferentes dos demais 
alunos no domínio das aprendizagens curriculares correspondentes à sua 
idade, requer recursos pedagógicos e metodologias educacionais específicas”. 
(Freitas. p.119.2007) 

 

 Podemos perceber a importância dos recursos no processo de ensino-

aprendizagem para o PNE. E isto é observado conforme os dados apresentado pela 

secretaria municipal: 

 

O município estar muito bem com as salas de recursos no município né 
gostaria até de fazer mais, mais eu também tenho limites, mas eu acredito que 
já avançou muito a educação especial, hoje já tenho dados de quantos alunos 
especiais eu tenho em cada escola com nome os que têm laudo e não tem, não 
interessa quem não tem laudo, mas você percebe que a criança tem 
dificuldades né, então falei pra esse coordenador quando eu sair daqui eu 
gostaria muito de atuar só nesta área, porque aqui meu cargo é muito 
abrangente né como o município não tem recurso pra estar pegando um 
profissional para cada área então em certas horas você é achatado por tantas 
coisa, mas já mudou muito ,melhorou muito e espero que a cada dia melhore 
mais agente auxilia APAE também né nessa situação agente dá suporte 
AABB é convenio com a prefeitura pra que as crianças não fique ociosas, sou 
coordenadora da a AABB comunidade né , o centro do menor agente sempre 
auxilia da maneira que pode também, porque aonde agente tem nosso aluno 
contra turno esse aluno tem que ser informado pelo MEC. 

 

 Mas apesar dos recursos serem escasso, a SEMED estar confiante que aos 

poucos vai melhorar. E quanto ao Plano Nacional, Estadual e Municipal que não seja 

apenas introduzido, mas que sejam cobrados os resultados. Pois o corte foi intenso na 

educação e que estão observando a crise.  E que no município a educação especial já 

teve um grande avanço. Como podemos observa na fala da secretária da SEMED. 

 



 

 

 

Nossa educação especial é isso ai, claro que a gente gostaria de sim, já teve 
um grande avanço, como te falei era quatro pessoas em dois mil e nove 
quando cheguei aqui e hoje são, porque as pessoas são e ainda estão se 
sentido um pouco mais com liberdade, com confiança né de ir lá, ir 
matricular porque ele tem que estar matriculado numa sala regular e na sala 
de recurso e é isso. Acredito que a maioria é do professor do próprio 
professor, porque a UFAM, o IFAM, oferece, nós oferecemos em parceria 
com a SEDUC capacitação e infelizmente ainda tem colega nossos 
professores que ele acha que ele não precisa aquelas tantas horinhas de 
capacitação de oficinas né. 
 

No entanto no município não há uma secretaria de educação especial e nem 

coordenação, apenas nos estado que possui. Em nível de município há duas secretarias a 

Urbana e a Rural. E a secretária que forneceu a entrevista tem formação na área de 

educação especial, mas atua na Secretaria Urbana, aonde tem auxilio de uma assistência 

social, e duas assistências técnicas no qual fazem a supervisão. Já a SEDUC tem 

gerencia pelo fato de o estado ser composto de 62 municípios e atender todo o 

amazonas. Vejamos o relato da secretaria: 

 

Não é necessariamente colocamos uma secretaria  é assim sou coordenadora 
da educação urbana eu Maria né na educação urbana eu tenho 12 escolas e ai 
eu tenho nela educação infantil, Fundamental I, fundamental II, EJA e 
Educação especial e ela é colocada dessa forma na LDB e na nossa leis da 
educação né. Então o município não tem como pagar um coordenador para 
educação infantil, coordenador de primeiro ao quinto ano, um coordenador 
do sexto ao nono ano, não tem o município não suporta né e daí tudo isso 
aqui concentra – se em mim porque sou coordenadora urbana e daí o que tem 
pra mim auxiliar as meninas ali que é a Sandra de assistência social, a Tina, 
Roseli e a Samara que são quarenta horas, que tem uma certa experiência 
nessa parte técnica é quem fazem a supervisão pra mim. Então eu converso 
com elas o que é que eu quero como procedemos, elas mim dão ideia de 
como vamos fazer, o calendário, planejamento, dias de aula, diário, e tudo 
isso ai então eu coordeno elas são as supervisoras que mim dão suporte é 
assim, não que eu centralize, mas sou a responsável por isso. Agora na 
SEDUC como é estado para atender todo amazonas lá tem, é gerencia, lá é 
chamado de gerência, gerencia de Educação infantil, gerencia de fundamental 
I que é primeiro ao quinto, gerencia de fundamental II que é de sexto ao 
nono, ensino médio, EJA, gerencia da educação especial e educação 
indígena, então lá na SEDUC tem essa gerencia todas, até porque tem 62 
municípios e ai tem que atender mesmo porque uma se atava no mesmo dia, 
mas aqui em nível de município não, nós temos eu como coordenadora da 
educação urbana e a Marta da Educação rural, e ai ela tem o suporte dela aqui 
e eu meu suporte ali é assim que se funciona. 

 
Nesse sentido a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

educação inclusiva, acompanha os avanços referentes aos conhecimentos e das lutas 

sociais com intuito de constituir políticas públicas promotoras de uma educação de 

qualidade para todos os alunos. E nesse contexto e nítido que as politica voltadas para 



 

 

 

educação especial no nosso município estar ausente em alguns fatores como, por 

exemplo, como a falta de uma coordenação especial.  

Outra questão relatada pela secretaria é o papel da escola na participação dos 

pais que tem filho deficiente. E nos contou sobre sua experiência com a sua filha que 

possui uma deficiência e o acompanha desde o nascimento e que a escola deve ter 

professores preparados e que saiba trabalhar com alunos deficientes tanto na sala regular 

como na sala de recurso.  

 Para os professores entrevistados o papel da escola na participação dos pais com 

filhos deficientes é importante. Relatam que alguns pais são participativos outros se 

tornam ausentes dificultando o desenvolvimento do filho e só participam por meio de 

reunião quando são chamados ou quando tem necessidade de vim a escola.  

Desse modo o papel da escola na participação dos pais com filhos deficientes é 

muito importante. E necessário que a escola receba a família da mesma forma que 

recebe a criança especial, com intuito de permitir que os pais participem do 

desenvolvimento escolar dos filhos. E não há diferença entre crianças com ou sem 

deficiência, a responsabilidade da instituição, dos profissionais e dos responsáveis são 

os mesmos, já que ambos estão inseridos diretamente no processo de transformação 

cultural, encontrando-se em contínua interação com o meio social.   

Mas sabemos que a inclusão no município foi concretizada aos pouco para 

aprovar a lei nº 7853, ainda é ausente e precisa se refletir mais sobre essa questão. 

Porquanto sabemos que não é um processo rápido e nem fácil, a inserção do aluno 

deficiente é importante, necessita assistência de todas as partes envolvidas: comunidade 

escolar, pais, professores e colegas de classe. A escola tem um papel fundamental em 

que é de não deixar de enfatizar a importância da interação entre as crianças com e sem 

deficiência, entre os pais dessas crianças, e buscar estratégias como meio de aceitação e 

respeito ao próximo, programas e atividades de reconhecimento e convivência entre os 

pares. Além disso, permitir o aluno sentir-se participante em grupos, como por exemplo, 

o escolar, e que essa interação com a escola permita que a criança sem deficiência e a 

criança com deficiência possam aprender bem os conteúdos ensinados e tenha maior 

disposição para frequentar a escola.  

Sendo assim em princípio, a política proposta tem alcançado seus objetivos. No 

entanto, faz-se necessário olhar dentro da escola e identificar diferentes desafios, sendo 

que a escola possui um espaço educativo genuinamente educativo e precisa de uma 

transformação em relação aos hábitos e atitudes nela cultivados. O desenvolvimento de 



 

 

 

uma cultura reflexiva e cidadã se constroem a partir do auxílio de materiais e 

equipamentos didáticos que deve ultrapassar os muros da escola, alcançando as 

comunidades em que seus membros convivem, desencadeando atitudes efetivamente 

cidadãs.  

Portanto apesar de constatarmos a falta do apoio das políticas públicas o, 

optamos por apresentar este caso, por acreditar ser, de certa forma, de grande relevância 

e semelhante a situações que encontramos, por todo o país, citados em diversos 

trabalhos.  

 

Considerações finais  

 

A partir dessa analise foi possível perceber que o processo de inclusão escolar 

tem como pressuposto a mobilização da sociedade para um novo olhar frente às 

diferenças humanas, elegendo-as como um valor a ser assumido por todos os 

profissionais da Educação, pais e familiares desses alunos especiais, partindo do 

princípio de que a principal característica do ser humano é a pluralidade, e não a 

igualdade ou a uniformidade. 

A percepção sobre a inclusão trata-se de um processo educacional gradual e 

interativo. É um movimento que respeita às singularidades de cada ser humano, 

oferecendo respostas às suas necessidades e particularidades. A perspectiva primordial 

referente à inclusão é a certeza de que não existem pessoas iguais e são exatamente as 

diferenças entre os seres humanos, que o caracterizam. O aluno é então compreendido 

como um ser único, singular e social, que tem sua história de vida, constituindo-se então 

um ser histórico diferente. 

A educação especial e integrante de "um todo" que é a educação, e ter o seu 

valor reconhecido é de suma importância para que esses alunos especiais tenham seu 

crescimento e desempenho educacional satisfatório. 

De esse modo realizar uma pesquisa como esta é muito importante e podemos 

perceber que ainda falta muito para se dizer que temos uma educação de qualidade, 

principalmente aos portadores de necessidades especiais. Sendo que nos dados 

apresentado pelos professores a educação especial é fragmentada no sentido 

organizacional e voltado para o PNE essa educação deveria ser a partir de um conjunto 

de ações.  



 

 

 

 E a finalidade das Salas de Recurso Multifuncional (SRM) nas escolas é para 

cumprir meta 4 do PNE na Perspectiva da Educação Inclusiva, Efetivando de fato a 

inclusão escolar. O público alvo da sala de recursos relatados pelos professores 

entrevistados são Alunos com deficiências (físicas, auditiva, visual, cego, baixa visão, 

intelectual, síndrome de down, múltiplas deficiências e subcegueira). Alunos com 

transtornos globais do desenvolvimento (TGD): autismo asperjar, entre outros. 

A classe especial trata-se de uma sala de aula localizada em uma escola de 

ensino regular, no qual o professor utiliza métodos, técnicas, procedimentos didáticos e 

recursos pedagógicos especializados conforme serie/ciclo/etapa da educação clássica 

para que o aluno tenha acesso ao currículo da base nacional comum.  

Dessa forma mediante a resposta a demanda da sociedade e reconhecendo a 

necessidade de sistematização do atendimento a Secretaria Estadual de Educação 

implantou- se no ano de 1995 um setor responsável pela educação especial, como 

Coordenação de Programa de assistência ao Educando especial, com equipe 

especializada para varias áreas de deficiências. A implantação do atendimento foi 

efetivada no estado através do convenio entre a SEDUC e o Conselho Nacional de 

Educação Especial, que possibilitou o trabalho dos especialistas como agente 

multiplicitador na capital e em alguns princípios do interior do estado. 

Sendo assim esta pesquisa nos fez perceber que os desafios da implantação de 

uma Política nacional de “educação inclusiva” são muitos e tornam-se evidentes mesmo 

quando estão cumpridas as exigências que os programas e projetos explicitam: salas 

reduzidas, acompanhamento em salas de recursos, adequação do espaço escolar, 

formação de professores, acolhimento da escola etc. 
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