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RESUMO

O presente trabalho representa a intervenção que foi realizada em uma escola da
rede pública do Distrito Federal baseada nos estudos propostos nos módulos deste
curso  de  especialização  e  teve  como  objetivo  principal:  Promover  ações  que
conscientizem a comunidade escolar sobre a importância do lúdico para todos os
estudantes na perspectiva da Inclusão Social.  Examina-se que as Instituições de
Ensino têm vivenciado e discutido o tema da Inclusão escolar, todavia é importante
ressaltar  a  necessidade  dos  estudantes  com  deficiência  serem  inseridos  não
somente no espaço da sala de aula, mas também aos demais espaços da escola,
principalmente  no  que  diz  respeito  aos  lugares  e  momentos  de  recreação  e
interação  com  os  colegas.  Com  base  nessa  caracterização,  foi  aplicado  um
questionário aos professores da Escola Classe 10 do Gama sobre suas concepções
a  respeito  da  temática  e  realizadas  ações  de  sensibilização  com um  grupo  de
estudantes,  professores  e  pais.  Ao  final  da  pesquisa  foi  possível  constatar  a
importância  desse  trabalho  como  prevenção  de  exclusão  aos  estudantes  com
deficiência e a necessidade de mais ações que promovam a interação entre todos.

Palavras-chave: Inclusão, recreio e interação



ABSTRACT

The present work represents the intervention which was performed in a public school
in Distrito Federal based on the proposed studies on the modules of this course and
had as its main objective: Promote actions that aware the school community about
the importance of playfulness to all students in the perspective of Social inclusion.
Examines the educational institutions have experienced and discussed the topic of
school  inclusion,  however  it  is  important  to  highlight  the  needs  of  students  with
disabilities be inserted not only within the classroom, but also to other areas of the
school, especially as regards the places and moments of recreation and interact with
their friends. On the basis of this characterization, a questionnaire was applied to the
teachers of Escola Classe 10 do Gama about their conceptions about the subject
and awareness-raising actions performed with  a group of  students,  teachers and
parents. At the end of the survey was clear the importance of this work as prevention
of exclusion to students with disabilities and the need for more actions that promote
the interaction among all. 

Keywords: Inclusion, recreation and interaction
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Problema/Problematização

Como favorecer a inclusão social entre as crianças durante o recreio?

A  partir  do  olhar  em  que  se  fundamentam  os  estudos  dos  Direitos  Humanos

aprofundados neste curso de especialização, todos os estudantes devem ter as mesmas

oportunidades de aprendizagem, socialização e de desenvolvimento de suas capacidades

para desta forma alcançar a independência social e integração dentro e fora do ambiente

escolar.

Por esta razão, todas as atividades oferecidas na escola, inclusive às referentes

aos  momentos  de  recreação,  devem  ser  extensivas  aos  educandos  com  deficiência,

respeitando suas individualidades e limitações.

Sendo  assim,  é  necessário  um  trabalho  interventivo  que  fomente  a  visão

democrática da escola como um espaço onde cada estudante possa contribuir para o

crescimento de todos que fazem parte da comunidade escolar.

1.2 Justificativa

A escola é um espaço social  constituído de seres humanos que possuem sua

história, diferenças e culturas. Diante disso, entre conflitos culturais e até mesmo embates

pessoais, a escola deve tornar-se um ambiente de construção de novas práticas sociais

que respeitem as diferenças e as subjetividades de seu público.

Historicamente,  a  escola  vem classificando  e  hierarquizando  os  sujeitos  que  a

compõe  excluindo-os  através  de  estereótipos,  concepções  individuais,  preconceitos  e

discriminações. Um dos grupos atingidos por tais visões é o de pessoas com deficiência.

Ao agir desta forma, a instituição abre mão da possibilidade de firmar um compromisso

ético  e  da  oportunidade  de  produzir  aprendizagens  que  favoreçam  a  formação  de

cidadãos críticos, atuantes na realidade a qual estão inseridos e capazes de conceber

relações atreladas à justiça social e convivência com as diferenças na perspectiva dos

Direitos Humanos.
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É  sabido  que  há  leis,  resoluções  e  decretos  que  garantem  e  orientam  o

atendimento  dos  educandos  com  deficiência  na  rede  regular  de  ensino;  todavia,  é

possível perceber as mais diversas dificuldades para que este ensino efetivamente seja

de qualidade, devido à falta de políticas públicas ou de recursos pedagógicos/humanos,

estrutura física precária, necessidade de formação dos professores ou a conscientização

da comunidade escolar sobre a inclusão das diferenças.

Diante deste fato e da necessidade de se ter uma educação voltada à diversidade

e  aos  Direitos  Humanos,  faz-se  necessário  propor  um  projeto  que  viabilize  toda

comunidade escolar para uma vivência com as diferenças e para o despertar de todos os

agentes da instituição de ensino em relação a este tema. Entretanto, não é uma tarefa

fácil,  é preciso trabalhar o tema primeiramente na sala de aula com as crianças para

posteriormente apresentá-lo a toda comunidade escolar, seja ele por meio de projeto de

sensibilização através da literatura, palestras, momentos de vivência com pessoas com

deficiência, teatro, dentre outros, buscando sempre a parceria de profissionais da área.

Um  dos  objetivos  desta  intervenção  é  trabalhar  a  prevenção  de  práticas  de

exclusão  com  a  comunidade  escolar,  buscando  conscientizar  a  respeito  do  tema  da

Inclusão Social diante do crescimento do público das pessoas com deficiência na rede

pública de ensino do Distrito Federal. O local escolhido foi a Escola Classe 10 do Gama,

instituição de ensino onde atualmente possuo lotação e onde há um público considerável

de estudantes com deficiência. A referida escola oferece atendimento a estes estudantes

possuindo inclusive uma sala de recursos e por ser um espaço de convivência social dos

estudantes daquela região é primordial que seja desenvolvida uma consciência cidadã

voltada  para  os  Direitos  Humanos  já  que  neste  espaço  é  possível  conviver  com um

coletivo diversificado.

A intenção do projeto  é proporcionar  meios de conscientização da comunidade

escolar em seus diversos segmentos a respeito da inclusão no ambiente escolar e mais

especificamente  no  momento  da  recreação,  onde  ocorrem grandes  oportunidades  de

socialização e de trocas entre os educandos.
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1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

Promover ações que conscientizem a comunidade escolar sobre a importância do

lúdico para todos os estudantes na perspectiva da Inclusão Social.

1.3.2 Objetivos Específicos

Evidenciar a relevância da socialização entre crianças com deficiência e as demais

como fortalecimento da Diversidade e Direitos Humanos.

Propor ações que sensibilizem a comunidade escolar a respeito da prevenção da

exclusão escolar. 

Desenvolver práticas integrativas entre as crianças no momento do recreio.

1.4 Metodologia

Ao  decorrer  da  pesquisa  serão  realizadas  ações  que  visam  fundamentar  os

objetivos,  problematização  e  justificativa  abordados  anteriormente,  além  de  fornecer

subsídios na construção das hipóteses levantadas a respeito do objeto de estudo que é a

inclusão  social  de  crianças  com  deficiência  no  âmbito  escolar,  especificamente  no

momento da recreação, na perspectiva dos direitos humanos que lhes são inerentes.

O  tipo  de  pesquisa  que  será  evidenciado  neste  processo  será  o  da  pesquisa

descritiva, já que ela além de descrever o objeto de estudo, analisa um grupo social, o

nível de atendimento educacional e descobre relações existentes na referida realidade

escolar.

No que tange aos procedimentos metodológicos, trata-se de uma pesquisa com

configurações que contemplam tanto a pesquisa de campo quanto a participativa, pois

serão  coletadas  informações  da  comunidade  pesquisada  que  posteriormente  serão
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sistematizadas  e  também  serão  desenvolvidas  atividades  de  cunho  participativo  que

produzirão conhecimento e interação social.

Em  relação  às  fontes  de  informação,  serão  utilizadas  fontes  de  campo,

bibliográficas e experimentais, como fontes que permitirão os cumprimentos dos objetivos

referidos, respondendo ao problema da pesquisa, por meio de comparação de ideias de

diferentes autores sobre o tema. Neste sentido, os dados secundários privilegiados serão:

artigos, teses, livros, etc.

Os  sujeitos  desta  pesquisa  são  aqueles  que  integram  alguns  segmentos  da

comunidade da Escola Classe 10 do Gama, uma instituição que pertence a esta Região

Administrativa,  situada  no  Distrito  Federal,  localizada  na  entrequadra  10/21,  Área

Especial, Setor Oeste da cidade: Equipe gestora, pais, estudantes e docentes da escola.

De acordo com a análise  do Projeto  Político  Pedagógico  da Instituição Escolar  e  da

observação como docente,  foi  possível  visualizar  que o perfil  da  comunidade escolar

apresenta-se da seguinte maneira:

A referida escola possui aproximadamente 340 alunos que possuem entre 6 a 12

anos distribuídos em 20 turmas, sendo dezesseis com professores efetivos e quatro têm,

como regentes, professores em situação de substituição.

No total,  são trinta servidores pertencentes à Carreira Magistério,  sendo quatro

professoras  readaptadas,  uma  professora  da  Sala  de  Recursos,  Diretora  e  Vice,  um

coordenador e os demais são docentes. Na Equipe de Apoio à Aprendizagem, a escola

conta com os serviços da Orientação Educacional, da pedagoga e da psicóloga itinerante,

além da professora da sala de apoio à aprendizagem (transtornos funcionais). 

Deste universo de trinta professores, cinquenta por cento têm entre 40-49 anos;

quarenta por cento têm entre 30-39 anos e apenas dez por cento com a faixa etária entre

25-29 anos. Noventa por cento com formação em pedagogia, uma professora formada em

Letras e outra formada em Artes Plásticas. Oitenta por cento têm Especialização como a

mais alta formação acadêmica.

De  acordo  com  as  informações  do  Projeto  Político  Pedagógico  da  escola,  foi

enviado  aos  pais  e  responsáveis  pelos  alunos,  um  questionário  sociocultural,  sendo

respondidos apenas 154, onde foi possível observar que a maioria é do sexo feminino

(79%), e possui entre 20 e 30 anos (62%) ou entre 40 e 50 anos (34%). Sobre o local de

moradia, 95% residem no Gama e 75% moram próximos à escola. Quanto ao estado civil,

39% dos pais são casados e coincidentemente, 39% são solteiros. 
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Apenas  16%  dos  pais  possuem  ensino  superior,  enquanto  41%  concluíram  o

ensino fundamental  e  37% o ensino  médio.  Possuem renda familiar  entre  um e dois

salários-mínimos (65%), e 51% tiveram entre um e dois filhos e 35% entre três e quatro

filhos.

Ademais, o perfil socioeconômico das famílias dos educandos oscila entre baixa e

média rendas. A maioria delas não têm acesso às atividades socioculturais por falta de

condições financeiras e por falta de conhecimento e oportunidade de apreciarem estas

atividades. Geralmente é por meio da escola que essas crianças, eventualmente, têm

acesso a esses eventos. 

Como já relatado, cerca de 75% dos educandos reside perto da escola e deslocam-

se para ela a pé. Um pequeno número utiliza transporte particular. Os advindos da área

rural fazem uso de ônibus empregado pelo governo para este fim. Aqueles que residem

nas demais regiões da cidade ou nas cidades vizinhas deslocam-se para a unidade de

ensino por meio de transporte coletivo público.

É possível observar que a escola toma conhecimento das informações das famílias

através dos relatos dos alunos aos professores, em atendimentos individuais nas reuniões

bimestrais  e  por  meio  de  questionários  socioeconômico  e  socioculturais.  Segundo  a

equipe  pedagógica,  ela  pretende  utilizar  os  dados  coletados  em  questionários

estruturados,  onde  foram  apresentadas  aos  entrevistados,  questões  elaboradas  pela

equipe,  realizar  oficinas  que  promovam a interação  de toda  a  comunidade  escolar  e

momentos de conversa informal entre os docentes e os alunos, cujo foco seja a fala dos

estudantes sobre sua história, percepções sobre o mundo e perspectivas futuras.

No  que  se  refere  ao  desempenho  escolar  os  alunos  vêm  demonstrando  um

significativo  índice  de  desenvolvimento,  principalmente  quando  são  envolvidos  em

projetos pedagógicos da escola, participam de atividades lúdicas, artísticas e extraclasse

como parques recreativos, clubes e espaços teatrais e cinematográficos.  

No  geral,  os  estudantes  mantêm  um  bom  relacionamento  com  os  colegas  e

funcionários  da  escola,  respeitam  e  participam  das  atividades  propostas,  além  de

demonstrarem confiança para com os profissionais da escola, especialmente em relação

aos professores, equipe gestora e Serviços de Apoio (SOE, Sala de Recursos, Equipe de

Apoio à Aprendizagem).

Enfim, é possível observar que a contribuição dos profissionais em educação da

referida escola é significativa, realizam planejamento de projetos e reagrupamentos intra e
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interclasses  como  estratégias  de  ensino  para  uma  melhor  aprendizagem  do  corpo

discente da escola.
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2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1 Inclusão Social

A noção de uma sociedade inclusiva remete a ideia de que as pessoas que a

constituem são ou deveriam ser reconhecidas e valorizadas com suas potencialidades,

diversidades e subjetividades. Partindo deste pressuposto e tendo como base os Direitos

Humanos,  faz-se necessário  garantir  o acesso e a participação efetiva dos indivíduos

desta sociedade independentemente de suas particularidades.

Refletir sobre tais particularidades é visualizar cada ser como alguém que possui

uma  identidade  pessoal  que  é  construída  nas  relações  sociais  que  ocorrem  na

convivência  humana.  É  compreender  que  esta  sociedade  é  constituída  por  múltiplos

sujeitos.  Um grupo  que  representa  esta  multiplicidade  é  aquele  a  qual  pessoas  com

deficiência fazem parte e que possuem por direito o princípio da igualdade.

A Lei Magna admite o princípio da igualdade como um dos pilares fundamentais de

uma sociedade democrática quando afirma em seu caput do artigo 5º que “todos são

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e

aos estrangeiros, residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à

igualdade, à segurança, e a propriedade.” (BRASIL, 1988).

Diante deste princípio é importante perceber que todos têm o direito inerente de

lhes  serem ofertadas  as  mesmas  oportunidades,  permitindo  que  suas  peculiaridades

individuais  sejam  respeitadas.  Cabe  enfatizar  que  o  tratamento  diferenciado  que  um

determinado grupo de pessoas, em discussão as pessoas com deficiência, não se refere

à instituição de privilégios e sim a disponibilização das condições exigidas, na garantia de

igualdade de direitos.

O primeiro espaço social  da criança onde ela vai  desenvolver o direito às suas

individualidades é o espaço familiar, onde na qual ela desenvolverá referências e valores

onde posteriormente interagirá em um segundo espaço de socialização: a escola. 
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2.2 Inclusão Escolar

A  escola  é  um  dos  principais  locais  de  convivência  social  e  tem  o  papel

fundamental  do  desenvolvimento  da  cidadania  e  dos direitos,  tendo em vista  que  os

estudantes passam a conviver em um ambiente diversificado diferente de seu contexto

familiar. E se a escola é um ambiente que deve acolher a todos, ela também deve estar

preparada para lidar com a diversidade de seus múltiplos sujeitos. Maria Teresa Eglér

Mantoan, em seu artigo intitulado: Todas as crianças são bem vindas à escola, aborda a

temática da escola inclusiva, defendendo que ela deve estar aberta a uma reestruturação

do seu sistema para acolher a todos, a autora afirma que:

O princípio democrático da educação para todos só se evidencia nos sistemas
educacionais que se especializam em todos os alunos, não apenas em alguns
deles, os alunos com deficiência. A inclusão, como consequência de um ensino de
qualidade  para  todos  os  alunos  provoca  e  exige  da  escola  brasileira  novos
posicionamentos e é um motivo a mais para que o ensino se modernize e para
que os professores aperfeiçoem as suas práticas. É uma inovação que implica
num esforço de atualização e reestruturação das condições atuais da maioria de
nossas escolas de nível básico. (MANTOAN)

Ademais, ainda no referido artigo, Mantoan também defende que as escolas devem

oferecer  uma  educação  de  qualidade  de  modo  que  estas  instituições  atendam  as

demandas individuais de seus educandos:

O motivo que sustenta a luta pela inclusão como uma nova perspectiva para as
pessoas  com  deficiência  é,  sem  dúvida,  a  qualidade  de  ensino  nas  escolas
públicas  e  privadas,  de  modo  que  se  tornem  aptas  para  responder  às
necessidades de cada um de seus alunos, de acordo com suas especificidades,
sem  cair  nas  teias  da  educação  especial  e  suas  modalidades  de  exclusão.
(MANTOAN)

Dentro desta perspectiva, Mantoan defende a ideia da escola ser ofertada para

todos com o aperfeiçoamento e reestrutura necessários, sejam eles de cunho físico e

pedagógico, criticando haver muitas vezes dentro da educação especial uma exclusão

social  e  sugerindo a autonomia em seus Projetos Políticos Pedagógicos,  elaborar  um

currículo que contemple o meio cultural e social que seus estudantes fazem parte, dentre

outros. 

É dentro deste contexto da reflexão de uma escola que efetivamente promova a

inclusão,  que  ocorre  este  trabalho  de  pesquisa  e  intervenção,  que  tem por  tema:  A

inclusão social na perspectiva dos Direitos Humanos e por título: A inclusão das crianças

com deficiência na recreação escolar. Ou seja, não basta apenas as instituições escolares

afirmarem que são inclusivas, mas é necessário visualizar como se dá o processo desta
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inclusão em todos os momentos onde o estudante com deficiência se encontra, inclusive

nos momentos lúdicos e de recreação com os demais colegas.

2.3 Legislação: Aspectos Legais Que Norteiam A Educação Especial

O respaldo  que a  escola  possui  para  o  atendimento  aos seus estudantes,  em

ênfase os estudantes com deficiência, são as leis que foram elaboradas para contemplar

os direitos de aprendizagem que estes estudantes possuem. São alguns documentos

norteadores deste processo de inclusão:

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), que afirma em seu artigo 1º:

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade de direitos.” Em seu

artigo 26, defende que: “toda pessoa tem direito à instrução”, assegurando pois às

pessoas com deficiência aos mesmos direitos das demais.

A  referida  Declaração  vem  abordar  os  direitos  como  algo  inerente  a  todo  ser

humano, inclusive o de ter uma educação de qualidade, que prime pela formação dos

cidadãos e que atenda às mais variadas necessidades, pois ela é clara ao afirmar que

todos, sem exceção, têm esse direito assegurado.

 A  Constituição  Federal  (1988),  que  introduziu  no  país,  uma  nova  prática

administrativa de descentralização do poder que permite aos municípios mapear as

necessidades de seus cidadãos, implantar recursos que atendam o conjunto destas

necessidades.

A Lei Magna que rege o país além de apresentar em seus artigos, os direitos de

seus cidadãos, possibilita aos municípios a organização de suas estruturas de forma a

atender às necessidades dos seus habitantes, incluindo a dos estudantes.

 O Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) dispõe em seu artigo 3º: “a criança e

o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana”

Este  Estatuto  vem ratificar  os  direitos  já  expostos  na Constituição,  porém com

ênfase no público das crianças e adolescentes. Percebe-se neste documento que toda

criança e adolescente tem direito a estudar e interagir com seus pares, sem distinção.

 A Declaração de Salamanca (1994), realizada pela UNESCO, a Conferência Mundial

sobre  Necessidades  Educativas  Especiais  discutiu  a  atenção  educacional  aos
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alunos  com necessidades  educacionais  especiais,  devendo  estes  ter  acesso  as

escolas comuns.

Esta  Declaração  representa  um  marco  na  luta  pela  Educação  Inclusiva  e  é

considerada  um  dos  mais  importantes  documentos  na  busca  da  igualdade  de

oportunidades para pessoas com deficiência.

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), que em seu artigo 60

defende em seu parágrafo único, o atendimento na rede pública de ensino:

O  poder  público  adotará,  como  alternativa  preferencial,  a  ampliação  do
atendimento  aos  educandos  com  deficiência,  transtornos  globais  do
desenvolvimento  e  altas  habilidades  ou  superdotação  na  própria  rede  pública
regular  de ensino,  independentemente do apoio  às instituições previstas  neste
artigo. (BRASIL, 1996)

A Lei supracitada, que rege a educação brasileira, vem respaldar o atendimento

aos educandos com deficiência preferencialmente na rede regular de ensino fomentando

a Educação Inclusiva que deve ocorrer nas escolas.

 A Resolução  CNE/CEB Nº  2  (2001),  que  institui  as  Diretrizes  Nacionais  para  a

Educação Especial  na Educação Básica que resolve em seu parágrafo único do

Artigo 1º:

O atendimento escolar desses alunos terá início na educação infantil, nas creches
e pré-escolas, assegurando-lhes os serviços de educação especial sempre que se
evidencie  mediante  avaliação  e  interação  com  a  família  e  a  comunidade,  a
necessidade de atendimento educacional especializado. (CNE/CEB Nº2,2001)

O referido documento aborda o atendimento às pessoas com deficiência desde o

início da escolarização na educação infantil, permeando os demais segmentos onde elas

têm o direito de serem inseridas.

2.4 Educação Especial

A Educação Especial é uma modalidade de ensino onde os educandos devem ser

atendidos de acordo com suas especificidades, ela é definida na Lei nº 9.394, de 20 de

dezembro de 1996, que institui a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu

artigo. 58: 

Entende-se por educação especial,  para os efeitos desta Lei,  a modalidade de
educação escolar  oferecida preferencialmente  na rede  regular  de  ensino,  para
educandos  com  deficiência,  transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas
habilidades ou superdotação.
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Apesar de ser lei e os educandos possuírem o direito de estudar na rede regular e

dentre  outros  o  também de  ter  professores  capacitados  para  a  devida  integração,  é

possível perceber as mais diversas dificuldades para que efetivamente este ensino seja

de qualidade. Para respaldar esta fala, há um material de formação docente do Ministério

da  Educação:  Educar  na  diversidade  em  que  na  sua  apresentação,  é  exposta  a

necessidade de se combater a exclusão e a desigualdade no sistema educacional:

Refletindo o movimento mundial  de desenvolvimento de sistemas educacionais
inclusivos,  os  países  integrantes  do  MERCOSUL  –  Brasil,  Chile,  Argentina,
Paraguai e Uruguai – têm realizado esforços para aumentar o acesso de crianças,
jovens  e  adultos  à  educação  básica  de  qualidade.  Apesar  disso,  persiste  a
desigualdade de oportunidades tanto na distribuição como na qualidade da oferta
educacional  entre  os  diferentes  estratos  sociais,  entre  a  zona  rural  e  a  zona
urbana e entre escolas públicas e privadas. Da mesma forma, continuam existindo
grupos sociais excluídos educacionalmente, segregados ou recebendo educação
de qualidade inferior,  como acontece com frequência na educação de pessoas
com  deficiência,  membros  de  populações  nativas  ou  das  comunidades
quilombolas brasileiras. (DUK, 2006, p.11)

Nesta  abordagem  evidencia-se  que  embora  haja  todo  o  respaldo  legal

apresentado, ainda há uma segregação a este grupo de pessoas, é a exclusão existindo

dentro do processo da Inclusão.

Corroborando com esta ideia, ainda em relação ao tema da Educação Inclusiva, no

módulo II do Curso de Especialização em Educação em e para os Direitos Humanos, no

contexto da Diversidade Cultural, Nascimento e Delmondez, em seu artigo: Sujeitos da

diversidade cultural e da desigualdade, defendem a concepção de que as pessoas que

são  consideradas  diferentes,  continuam  historicamente  marginalizadas  e  que  é

necessário analisar criticamente os projetos pedagógicos do contexto escolar pois estes

podem conduzir a processos de exclusão:

É  preciso  discutir  os  desafios  postos  à  escola,  pela  diversidade  cultural
contemporânea e pelas situações referentes à diferenciação do outro que o leva a
exclusão  do  processo  educativo.  A  pergunta  que  se  coloca  é:  quem  são  os
sujeitos  incluídos/excluídos  no/do  contexto  educativo?  Quem  é  esse  outro
deslocado de um eixo de centralidade, nesse caso, o eixo da inclusão? É possível
pensar que a exclusão não pode estar no sujeito,  pode não ser do sujeito; no
entanto, perpassa pela cultura e atravessa as práticas de subjetivação pelas quais
os sujeitos formam a si mesmos.  (NASCIMENTO E DELMONDEZ, 2014, p.5)

É possível perceber que os autores trazem a reflexão o papel da escola em meio à

diversidade  e  sobre  os  desafios  que  esta  instituição  enfrenta.  Alguns  profissionais

procuram abraçar a causa e se dedicam a ela e outros relatam falta de formação ou

experiência. De fato, a formação continuada para os profissionais que atendem a estes

alunos,  se  faz  muito  necessária,  todavia,  é  necessária  uma  movimentação  em  todo

ambiente escolar, pois o aluno é da escola e não apenas de uma determinada turma,
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sobretudo com o apoio dos profissionais especializados, como o da sala de recursos, por

exemplo.

Em  outra  obra  a  autora  Mantoan,  em  conjunto  com  Pietro,  intitulada  Inclusão

escolar, refletem sobre os desafios para efetivamente a educação ser oferecida a todos,

afirmando que esta oferta  não pode restringir-se apenas a um mero cumprimento de

matrícula, mas que de fato estudantes com deficiência possam sentir-se partícipes do

processo educativo. Os autores discorrem sobre o tema na citação abaixo:

Temos muitos desafios a enfrentar para atingir a educação como direito de todos.
Um  deles  é  não  permitir  que  esse  direito  seja  traduzido  meramente  como
cumprimento  da  obrigação  de  matricular  e  manter  alunos  com  necessidades
educacionais especiais em classes comuns. Se assim for, se o investimento na
qualidade de ensino não se tornar uma ação constante, a evolução das matrículas
desse alunado na classe comum mero pode resultar recrudescimento da rejeição -
já  existente  nas escolas -  em manterem dificuldade de estudarem com outros
alunos. (MANTOAN E PIETRO, 2006 p 35)

Evidentemente  que  para  ocorrer  verdadeiramente  a  educação  inclusiva,  é

necessário fazer uma reflexão sobre a organização da escola e sobre a organização do

trabalho docente, Rosita Edler Carvalho em sua obra: Educação Inclusiva: Com os pingos

no “is”, defende que é necessário que a escola elabore uma nova concepção de suas

funções sociais, políticas e pedagógicas adquirindo assim um novo de significado como

instituição de ensino, a autora afirma:

No  modelo  organizacional  que  se  construiu  sob  a  influência  do  princípio  da
integração,  os  alunos  deveriam  adaptar-se  às  exigências  da  escola  e,  no  da
inclusão, a escola é que deve se adaptar às necessidades dos alunos. Com o bom
senso  necessário,  somado  aos  48  anos  de  trabalho  em  educação  concordo,
plenamente, que a escola precisa ressignificar suas funções políticas, sociais e
pedagógicas,  adequando  seus  espaços  físicos,  melhorando  as  condições  de
trabalho  de  todos  os  que  nela  atuam,  estimulando  neles  a  motivação,  a
atualização  dos  conhecimentos  a  capacidade  crítica  e  reflexiva,  enfim,
aprimorando suas ações para garantir a aprendizagem e participação de todos,
em busca de atender às necessidades de qualquer aprendiz, sem discriminações.
(Carvalho, 2009 p.68)

Através desta afirmação, Carvalho levanta uma questão primordial que é o direito

de aprendizagem que os estudantes com deficiência, bem como os demais, possuem,

ainda que isto exija uma mudança de postura da escola para o desenvolvimento de suas

potencialidades. 

Acerca deste tema dos direitos de aprendizagem, atualmente, o Brasil está vivendo

no âmbito da alfabetização,  um pacto entre professores alfabetizadores de todo país,

chamado:  Pacto  Nacional  pela  Alfabetização  na  Idade  Certa  (PNAIC).  Em  um  dos

cadernos de formação, é abordada a questão da Educação Inclusiva, onde no qual é
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levantada  também  a  reflexão  da  postura  da  escola,  respaldando  a  fala  dos  autores

supracitados:

Neste contexto, percebe-se que a Educação Inclusiva assume um lugar central no
debate acerca da sociedade contemporânea e do papel da escola: é necessário
garantir  o  acesso  à  escola,  mas  isso  não  basta.  É  necessário  garantir  as
condições de aprendizagem para todos os alunos, mas isto também não basta! É
necessário se discutir como se situa a escola na sociedade e como esta sociedade
produz seus excluídos, bem como reage a eles em várias instâncias, uma delas
sendo  a  formação  de  professores  que  na  escola,  que  na  escola  dizem-se
incapazes de lidar com alunos diferentes daqueles com os quais estão habituados.
(BRASIL, 2014, p.8)

Conforme já mencionado nesta pesquisa, modificar postura e garantir o direito de

aprendizagem não é tarefa fácil, pois é um processo que demanda vários autores; todavia

não é algo impossível de acontecer. Mantoan, em seu artigo, já aqui referido, relata que

apesar das fragilidades das iniciativas, a inclusão de fato pode acontecer:

Não se muda a escola com um passe de mágica. A implementação da escola de
qualidade, que é igualitária, justa e acolhedora para todos, é um sonho possível. A
aparente fragilidade das pequenas iniciativas, ou seja, essas experiências locais
que têm sido suficientes para enfrentar o poder da máquina educacional, velha e
enferrujada,  com segurança  e  tranquilidade.  Essas  iniciativas  têm  mostrado  a
viabilidade da inclusão escolar nas escolas brasileiras. As perspectivas do ensino
inclusivo são, pois, animadoras e alentadoras para a nossa educação. A escola é
do povo, de todas as crianças, de suas famílias, das comunidades, em que se
inserem. (MANTOAN)

2.5 Inclusão dos Estudantes na Recreação Escolar

Conforme  já  visto,  a  escola  desenvolve  um  papel  fundamental  na  vida  dos

estudantes  no  que  tange  ao  desenvolvimento  dos  aspectos:  cognitivos,  motores  e

psicossociais. Dentro do âmbito social está a questão da ludicidade. O lúdico tem uma

grande importância no processo de escolarização,  principalmente na vida escolar  das

crianças. 

Sobre este assunto dos benefícios da ludicidade na aprendizagem dos estudantes,

no caderno de formação: A criança no ciclo da alfabetização, do PNAIC de 2015, a autora

Bernardelli defende que o lúdico é um processo necessário à fruição das crianças:

Buscamos compreender a importância do lúdico no desenvolvimento da criança e
seu rebatimento no processo educativo, em especial no Ciclo de Alfabetização.
Dessa  forma,  a  ludicidade  passa  a  ser  reconhecida  como  ação  necessária  à
fruição  infantil,  e  não  somente  como  recurso  pedagógico  para  atividades
pedagógicas.  Contemplamos  também  a  importância  da  formação  lúdica  do
professor  e  ressaltamos  alguns  espaços  escolares  como espaços  lúdicos  por
excelência. (BRASIL, 2015, p. 23)
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A autora também defende que jogos, brinquedos e brincadeiras auxilia a criança no

sentido de ter uma vida mais significativa e prazerosa, enfatizando que há muito tempo os

teóricos da Educação defendem a ideia de que as atividades ligadas ao lúdico, auxiliam

no desenvolvimento de ações pedagógicas, tornando-as significativas:

Considerando essas áreas de desenvolvimento, o lúdico traz benefício físico para
o crescimento da criança e para o desenvolvimento das habilidades motoras e de
expressão corporal. Em relação ao desenvolvimento cognitivo, o brincar estimula
as  ações  intelectuais,  desenvolve  habilidades  perceptuais,  como  a  atenção  e,
consequentemente, a memória. As contribuições sociais são percebidas quando a
criança  simboliza  uma  realidade  que  ainda  não  pode  alcançar,  mesmo
considerando a fruição e aprende a interagir com outras pessoas, compartilhando,
relacionando-se. a criança também recorre ao lúdico para representar e significar
com outros sentidos situações vividas, não se restringindo apenas à fantasia de
um vir a ser, de um desejo não alcançado. As atividades lúdicas possibilitam que
as crianças reelaborem criativamente sentimentos e conhecimentos, e edifiquem
novas possibilidades de interpretação e representação do real.  (BRASIL, 2015,
p.24)

Através  da  citação  é  possível  visualizar  a  importância  do  lúdico  na  vida  dos

estudantes, inclusive daqueles com deficiência, pois é inerente a todas as crianças. A

Inclusão deve ocorrer em todos os espaços escolares, principalmente nos espaços de

recreação, onde ocorrem os momentos de socialização, cumprimento de regras e troca de

saberes.

Corroborando  com  esta  ideia  é  importante  ressaltar  a  influência  da  recreação

escolar na vida dos estudantes. Este espaço pode proporcionar experiências positivas

como a socialização, troca de experiências, brincadeiras entre os pares ou pode também

trazer experiências negativas quando não é direcionado ou acompanhado pela equipe

escolar como a violência ou isolamento de alguns estudantes. 

Segundo  o  objetivo  geral  desta  pesquisa,  é  necessário  que  ações  sejam

promovidas com a comunidade escolar para que não ocorra exclusão nem isolamento no

momento do recreio e que este seja sim um momento prazeroso entre os estudantes.

De acordo com o Parecer da Câmara de Educação Básica Nº02/2003, o recreio

pode apresentar momentos muito significativos ou experiências traumáticas. A relatora

Sylvia  Figueiredo Gouvêa,  afirma que trazendo experiências positivas ou negativas,  o

recreio escolar tem grande importância na formação da personalidade do ser humano. Ela

argumenta:

 O recreio escolar não só aparece na literatura universal, como faz parte das boas
e más lembranças de todos os que já frequentaram escola. Momento de glória ou
de horror, oportunidade de conquistar fama ou de passar vergonha, o período de
recreio,  mesmo quando  tranquilo  ou  até  monótono,  tem muita  importância  na
formação da personalidade dos alunos. Os problemas no recreio podem assumir
tamanha  gravidade  que  existe  nos  EEUU  uma  ONG  chamada  Peer  Support
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Foundation que ajuda e aconselha os pais como se dirigir ao colégio indicando “o
que os pais devem saber sobre intimidação no recreio escolar” (CEB Nº02/2003)

Um ponto importante nesta observação é o fato do recreio poder proporcionar um

maior  conhecimento  dos  professores  em  relação  aos  seus  alunos,  seja  através  da

observação comportamental  ou  da proposta  de atividades lúdicas  no espaço livre  da

escola.

O Parecer ainda apresenta a fala de um documento da Escola Plural  de Minas

Gerais  que concebe o recreio  como um espaço de crescimento social,  ressaltando a

importância da escola não apenas como um espaço de desenvolvimento cognitivo, mas,

sobretudo um espaço de convivência e interação. A relatora cita:

“O desafio  posto,  hoje,  para  a  escola,  é  conjugar  o  aprender  a  aprender  e  o
aprender  a  viver  como  duas  realidades  que  se  encontram  e  se  fundem
constantemente,  ao  longo  de  todo  processo  educativo.  Isso  porque  o
conhecimento  é  global,  tem muitas  dimensões e  não  se  aprende tendo  como
referência uma única perspectiva. Daí ser fundamental considerar-se em todo o
processo,  a  prática  social  dos  sujeitos  nele  envolvidos,  pois  não  é  possível
conceber  o  processo  de  ensino/aprendizagem  apenas  como  uma  atividade
intelectual.  Aprende-se participando, vivenciando sentimentos,  tomando atitudes
diante de fatos,  escolhendo procedimentos para atingir  determinados objetivos.
Ensina-se não só pelas respostas dadas, mas principalmente pelas experiências
proporcionadas, pelos problemas criados, pela ação desencadeada”. (documento
da Escola Plural, MG) 

Esta  afirmação  remete  aos  quatro  Pilares  da  Educação,  os  conceitos  que

fundamentam a Educação, tomados por base no Relatório para a UNESCO, da Comissão

Internacional  sobre  Educação  para  o  século  XXI:  aprender  a  conhecer  (representa  a

abertura  ao  conhecimento),  aprender  a  fazer  (respalda  as  ações  que  devem ocorrer

dentro e fora do âmbito escolar, seria a prática do conhecimento adquirido), aprender a

conviver (representa a viver junto com os outros, respeitando as individualidades de cada

ser humano e aprender a ser (demonstra que a aprendizagem deve ser integral, ela deve

pois contribuir para todas as áreas do ser humano).

Enfim, é possível identificar a importância dos quatro pilares citados que sustentam

a  Educação  fomentando  o  desenvolvimento  integral  dos  estudantes  nos  aspectos

cognitivos, motores e psicossociais. 
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3. AÇÕES INTERVENTIVAS

Durante  o  período  previsto  de  uma  semana,  serão  desenvolvidas  as  ações

interventivas do projeto com a intenção de investigar o que os professores conhecem

sobre a Inclusão Social e se desenvolvem um trabalho com as crianças com deficiência

dentro  da  perspectiva  dos Direitos  Humanos;  sensibilizar  os  pais  e  responsáveis  dos

alunos  da  escola  para  esta  realidade  e  desenvolver  atividades  pedagógicas  com  os

estudantes  buscando  fomentar  a  convivência  entre  todos.  As  atividades  seguem

elencadas abaixo:

31/08  Objetivo: Investigar o conhecimento das crianças sobre
o  tema da  Inclusão  Social  através  de  uma roda  de
conversa.

 Procedimentos: Propor um momento de conversa na
rodinha com a turma do 1º  ano  acerca  da Inclusão
Social, questionando o que as crianças sabem sobre o
assunto, como é a convivência com os colegas com
deficiência e como brincam na hora do recreio. Fazer
perguntas do tipo: Vocês sabem o que é deficiência?
Vocês  conhecem pessoas  com deficiência?  Aqui  na
escola  existe  algum (a)  coleguinha  com deficiência?
Vocês brincam com ela (a) no recreio? Como devemos
tratar estas pessoas? Deixar que as crianças façam a
exposição oral da temática a partir das perguntas.

 Expectativas:  Por  já  possuir  um  histórico  de
significativa  oralidade e participação em rodinhas de
conversa,  acredito  que  este  trabalho  de  introdução
com a turma será de grande valia, pois os estudantes
terão  um  espaço  para  fazer  a  exposição  do  que
pensam sobre  o  tema e  de  suas  ações  perante  os
colegas com deficiência.  Será um momento de troca
de informações, pois poderei apresentá-los os nomes
corretos  das  deficiências  e  fazer  uma  abordagem
maior acerca da Inclusão Social na escola.

 Duração da atividade: 1h 
01/09  Objetivo:  Explorar  a  temática  da  Inclusão  Social

através  de  uma  literatura  que  aborda  a  deficiência
visual.

 Procedimentos: Contar na turma do 1º ano a história:
A felicidade das borboletas, de Patrícia Engel Secco,
que conta a história de uma bailarina com deficiência
visual.  Após  a  leitura,  fazer  a  exploração  oral  da
história,  questionando  aos  estudantes:  O que  vocês
entenderam  da  história?  Como  era  a  interação  da
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personagem  principal  com  as  outras  bailarinas?  A
deficiência visual dela impediu dela ser uma bailarina?
Pedir que as crianças façam a ilustração da história em
uma folha branca. Fazer uma exposição dos desenhos
para  que  as  outras  turmas  visualizem.  Fazer  uma
legenda de cunho explicativo.

 Expectativas:  As  crianças  gostam  muito  de  ouvir
histórias e de produzi-las artisticamente depois da sua
maneira. A literatura aborda a questão da deficiência
com  simplicidade  e  naturalidade  deixando  clara  a
importância da inclusão. O fato de fazer a exposição
em um mural é para que a comunidade escolar e as
demais turmas visualizem o que está sendo discutido
em sala. 

 Duração da atividade: 4h
02/09  Objetivos:  Refletir  juntamente  com  os  professores,

sobre  a  importância  de  um  trabalho  pedagógico
levando em conta as diferenças dos estudantes, dentro
da  perspectiva  dos  Direitos  Humanos  e  investigar  a
opinião de cada um sobre o processo de inclusão na
escola.

 Procedimentos:  Conversa  com  os  professores  da
escola sobre o tema da Inclusão Social com ênfase no
recreio  escolar  e  aplicação  de  um  questionário
abordando  questões  de  como  eles  vivenciam  a
realidade dos estudantes com deficiência e a temática
abordada na discussão proposta.

 Expectativas:  A  referida  discussão  e  aplicação  do
questionário  serão  feitas  no  momento  da  reunião
coletiva,  um  espaço  criado  na  coordenação
pedagógica  onde  os  professores  e  gestão  discutem
assuntos  pedagógicos  e  administrativos.  Será  um
momento  importante  onde  os  docentes  farão  a
exposição de suas ideias ou relatos de experiências
com os estudantes com deficiência.

 Duração da atividade: 2h
03/09  Objetivo:  Proporcionar  um  momento  de  socialização

entre a turma do 1º ano e a colega com deficiência
física  através  de  uma  conversa  na  rodinha  e  do
momento lúdico no recreio.

 Procedimentos: Visita e conversa de uma estudante do
5º ano com deficiência física à turma do 1º ano. Após a
conversa, a turma brincará com a colega no recreio.

 Expectativas:  Esta  será  uma  atividade  bastante
significativa nesta pesquisa, pois ocorrerá a prática da
inclusão  no  momento  do  recreio,  sendo  possível
vivenciar  o  título  desta  pesquisa  juntamente  com as
crianças.

 Duração da atividade: 2h
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04/09  Objetivo: Propor momento de sensibilização aos pais e
responsáveis  pelos  estudantes  acerca  da  Inclusão
Social no âmbito escolar.

 Procedimentos: Fazer a leitura do texto: “Bem-vindo à
Holanda” e propor discussão sobre a temática. 

 Expectativas:  É  um  importante  momento  deste
segmento da comunidade escolar expor suas opiniões
e  vivências  sobre  as  pessoas  com  deficiência  com
ênfase  nos  estudantes  com  necessidades
educacionais especiais.

 Duração da atividade: 1h
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4. ANÁLISE DAS AÇÕES INTERVENTIVAS

A ação interventiva baseou-se na perspectiva dialógica a fim de fomentar reflexões

acerca da inclusão escolar com ênfase na recreação, que é um momento importante de

socialização  e  interação  entre  os  pares.  Uma das  autoras  em que  esta  pesquisa  se

respalda é Rosita Edler Carvalho através de sua obra: Educação Inclusiva: com os pingos

nos  “is”.  Nessa  referência,  a  autora  ressalta  a  importância  das  discussões  entre

professores, família e comunidade, conforme os trechos a seguir:

Para  garantir  os  esclarecimentos  indispensáveis,  faz-se  urgente  envolver  os
professores, as famílias e a comunidade nas discussões, pois há, ainda, muita
confusão e incertezas a respeito. Qualquer professor, desavisado, ao responder a
cerca do que pensa sobre inclusão, de imediato a associa com os portadores de
deficiência  (raramente  ou  nunca  se  referem  aos  de  altas
habilidades/superdotados; aos que apresentam dificuldades de aprendizagem sem
serem portadores de deficiências, muito menos, a outras minorias excluídas, como
é o caso de negros, ciganos e anões, por exemplo). (CARVALHO, 2009 p. 26)

Cabe esclarecer que, embora, alguns termos tenham caído em desuso como é o

caso de “portadores de deficiência” e “superdotados”, todavia a ideia que apresenta no

que diz respeito à necessidade de informações e formações acerca do tema é que vai

respaldar  a  ação  desenvolvida  na  escola.  A  autora  afirma  que  esse  tema  deve  ser

discutido  dentro  e  fora  do  espaço  escolar:  “Inúmeros  aspectos  sobre  a  educação

inclusiva, porque complexos e polêmicos, devem estar na pauta dos debates, ocorram

estes em instituições escolares ou não.” (CARVALHO, 2009 p.65).

A partir desta necessidade da proposta dos debates na escola, foram propostas

atividades que estimularam discussões de ideias, concepções e esclarecimentos acerca

da  inclusão  nos  âmbitos  sociais  e  escolares.  Conforme  planejado,  foram  abertas

discussões através de rodas de conversa nos seguimentos dos estudantes, docentes e

pais ou responsáveis pelos estudantes.

No primeiro dia das ações, foi proposta uma atividade com o objetivo de se obter

um diagnóstico sobre os conhecimentos dos estudantes acerca das deficiências. Fazer

uma discussão na rodinha de conversa possibilitou a percepção dos olhares das crianças

sobre o tema. Os estudantes comentaram sobre amigos, vizinhos, parentes e colegas da

escola que possuem algum tipo de deficiência, quais são as dificuldades que lidam, como

se relacionam, se há necessidade de serem auxiliados e se estas pessoas interagem com

as demais. Nesse momento, pude trazer algumas nomenclaturas corretas a respeito das
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deficiências, pois alguns estudantes apresentaram termos pejorativos, todavia por falta de

esclarecimento ou conhecimento. 

Nessa atividade, eles puderam relatar como os colegas com deficiência da escola

vivenciam  o  recreio.  Alguns  relataram  que  esses  colegas  brincam  com  as  crianças

normalmente e outros disseram que já perceberam que em alguns recreios estes colegas

ficam  sozinhos.  Quando  questionados  sobre  o  que  eles  poderiam  fazer  ou  o  que

precisaria  ser  feito  para  que  todos  brincassem.  Eles  disseram  que  seria  necessário

ampliar a oferta dos brinquedos e colocar música para todos ouvirem e dançarem. Foi um

momento muito produtivo e o objetivo foi alcançado, pois, foi possível visualizar a ideia de

deficiência e de inclusão que as crianças possuem e intervir em tais conceitos. Pelo fato

de possuírem uma rotina de exposição de ideias na rodinha, a participação foi bastante

significativa, pois a maioria quis expressar-se através da oralidade.

No que diz respeito a esse tipo de atividade que fomenta discussões em sala de

aula  através  de questionamentos,  a  professora  Lúcia  Pulino,  em uma de suas obras

elaboradas para os módulos do presente curso de Especialização, defende a ideia que

dessa  forma  pode-se  despertar  o  processo  imaginativo  para  a  construção  do

conhecimento e do processo de ensino-aprendizagem:

Dessa forma,  a  pergunta é uma estratégia  muito  frutífera,  pois  possibilita  que
alunas e alunos liberem sua imaginação, pensem livremente sobre uma questão,
discutam  entre  si,  e  possam  chegar  a  propor  formas  de  se  conceberem  e
resolverem  questões  teórico-práticas,  exercitando  o  pensamento  dedutivo,
rememorando  vivências  e  leituras  e,  até  mesmo,  relacionando  elementos
aprendidos  anteriormente  na  disciplina.  Além  da  pergunta,  o  professor  ou  a
professora  pode  propor  desafios,  problemas,  e  perguntar  a  suas  e  seus
estudantes como elas e eles imaginam que seria possível resolvê-los. ( PULINO,
2014 p.2).

A  segunda  proposta  foi  a  utilização  de  uma  obra  literária  para  uma  melhor

compreensão da deficiência em específico a deficiência visual (tema do livro). As crianças

demonstraram atenção ao ouvir a história e perceberam que a personagem da história,

apesar de sua limitação visual, participou do balé com as outras, chegando à conclusão

de  que  mesmo  com  algumas  limitações,  pessoas  com  deficiência  podem  realizar

atividades diversas. Foi introduzida uma breve explanação sobre o sistema Braille e sua

utilidade  na  vida  de  uma  pessoa  com  deficiência  visual  e  os  estudantes  ficaram

admirados com o sistema. 

Após a discussão oral do que entenderam da história e a mensagem a qual se

refere,  as  crianças  produziram  ilustrações  sobre  a  história,  resultando  ricas

representações sobre suas percepções da história. Em seguida foi feito um mural com o
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título  elaborado  pela  própria  turma:  A  bailarina  que  via  com  o  coração,  a  legenda

produzida  foi:  Estudo  sobre  a  Deficiência  visual  através  do  livro:  A  felicidade  das

borboletas de Patrícia Engel Secco. Trabalhar com a obra literária possibilitou um bom

estudo  porque  é  algo  que  os  estudantes  possuem  interesse,  seja  despertado  pelos

recursos visuais das ilustrações, seja pela ludicidade e imaginação do ato de ler e/ou

ouvir histórias.

Além disso, as ilustrações também auxiliaram a compreensão de que a pessoa

com deficiência visual estabelece um contato com o mundo de forma diferente. É nesse

sentido  que  o  caderno  de  estudo  de  Educação  Especial  do  Pacto  Nacional  pela

Alfabetização na Idade Certa do MEC, caminha Ao explanar sobre a fundamentação para

a compreensão supracitada:

Dessa forma, a pessoa com deficiência visual não é menos desenvolvida que a
vidente,  ela  apenas  estabelece  relação  com  o  mundo  que  a  cerca  de  forma
diferente, pois se utiliza, também , de meios e instrumentos próprios para fazê-lo,
tais  como:  habilidades  perceptivas  táteis  e  sinestésicas;  sistemas  simbólicos
alternativos  e  recursos  materiais  como  a  bengala;  sistema  de  escrita  Braille;
materiais  didáticos  adaptados.  Ela  pode  ser  olhada,  sim,  enquanto  aparência,
enquanto  forma  de  comunicação,  enquanto  indivíduo,  mas  iguais  às  demais
pessoas, enquanto capacidade produtiva e relacional, com enorme potencial a ser
desenvolvido e com possibilidade de desenvolver vários trabalhos e serviços que a
sociedade  precise,  desde  que  lhe  sejam  oferecidas  oportunidades  condições
necessárias. (BRASIL, 2012 p.22)

As ações interventivas  posteriores foram:  a proposta de debate e aplicação de

questionário  aos  professores  da  instituição  escolar  sobre  o  tema  da  pesquisa.  A

discussão  ocorreu  no  momento  da  coordenação  pedagógica,  nos  turnos  matutino  e

vespertino  com  o  quantitativo  de  20  professores  participantes.  Todos  os  docentes

salientaram a importância  da  inclusão escolar  e  os  benefícios  que são oferecidos às

pessoas  com deficiência,  porém 70% elencaram uma série  de  dificuldades  para  que

efetivamente  o  processo  de  inclusão  ocorra:  falta  de  estrutura  física  e  de  recursos

pedagógicos, a exclusão dentro da inclusão, a quantidade de alunos nas salas de aula,

falta de formação da própria categoria dos docentes e melhores esclarecimentos para as

adequações curriculares. Em relação ao momento do recreio escolar,  todos gostariam

que o ambiente escolar estivesse em melhores condições para um maior acolhimento a

todas as crianças.

Quanto a esta qualidade de ensino retratada no debate dos professores, Carvalho

afirma:

A  sociedade  inclusiva  e  a  escola  inclusiva  como  ideais,  têm  angariado  as
simpatias do país, dos educadores e da sociedade em geral. Afinal, o movimento
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de não  excluir  está  implícito  nos  ideais  democráticos,  aceitos  e  proclamados,
universalmente.
No entanto, a história de ideias sobre educação deixa evidente que pouco ou nada
tinha de inclusiva, seja em termos da universalização do acesso, seja em termos
da qualidade do que era oferecido. Hoje em dia o panorama é, felizmente, outro,
pois temos mais consciência acerca de direitos humanos, embora a prática da
educação inclusiva ainda não conte com o consenso e unanimidade, mesmo entre
aqueles que defendem a ideia. (CARVALHO, 2009, p. 26)

Após  o  momento  de  discussão  oral,  foi  solicitado  que  os  professores

respondessem a um questionário abordando o conceito de inclusão social de modo geral

e suas percepções acerca da forma de inclusão da instituição escolar a qual fazem parte,

com  ênfase  no  momento  recreativo.  Perguntados  sobre  as  concepções  de  Inclusão

Social,  cada um à sua maneira expressou o ideal comum de que esse processo visa

oportunizar  o  acesso  a  todos  os  cidadãos  na  sociedade,  com  suas  mais  diversas

habilidades e singularidades, conforme pode ser analisado nas falas a seguir:

Professor 1: “Oportunizar o acesso aos direitos, respeitando a dignidade humana

dos  estudantes  nas  suas  potencialidades  e  fragilidades  e  no  cumprimento  dos

deveres, respeitando as diferenças.”

Professor  2:  “A  inclusão  social  das  pessoas  com deficiência  significa  torná-las

participantes da vida social, econômica e política, assegurando o respeito aos seus

direitos.”

Professor 3: “Inclusão Social é abrir oportunidades para que as diferenças sejam

amenizadas,  dessa maneira,  a  convivência  e a troca de experiências  se  tornam

amplas e as oportunidades mais igualitárias.”

O  objetivo  de  trazer  primeiramente  esta  questão  foi  a  intenção  de  levá-los  à

reflexão do conceito de Inclusão na sociedade e na escola que eles possuem. Em um dos

módulos  utilizados  no  estudo  dessa  Especialização,  os  autores  Gonzáles  e  Castro

discorrem  sobre  a  importância  desta  concepção  dos  educadores,  pois  os  levará  a

repensarem suas práticas pedagógicas:

No  caso  das  pessoas  com  deficiências  é  preciso  estar  atentos  às  diferentes
concepções e transformações que o termo foi ganhando ao longo da história. A
ideia  de  inclusão  tem  feito  muitos/as  educadores/as  repensarem  sua  prática
pedagógica e reorganizar seus conceitos nos mais variados níveis didáticos. Na
maioria das vezes, observamos que os/as estudantes encaram a inclusão dos/as
alunos/as com deficiência  com mais naturalidade do que os/as professores/as.
Isso porque, eles e elas ainda sonham com um ideal de homogeneidade para que
a aprendizagem ocorra de forma retilínea e uniforme em sala de aula e a presença
do diferente impede, visivelmente, a realização desse sonho. Embora tal atitude
não  seja  unânime,  as  resistências  ocorrem  mais  por  parte  dos  adultos
(professores/as e pais) do que pelas crianças que, rapidamente, aprendem a se
relacionar com o diferente. (GONZALES; CASTRO, 2014, p. 13).
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Outra fala que gostaria de destacar, foi a de uma professora que mencionou as

Políticas Públicas relacionando-as aos direitos inerentes às pessoas:

Professor 1: “Oferecer a todas as pessoas as mesmas oportunidades dentro da

sociedade,  sejam  elas  de  cunho  social,  financeiro,  etc.  Políticas  Públicas  para

garantir esses direitos.”

Os  referidos  autores  também  abordam  a  questão  das  Políticas  Públicas  que

democratizam o ensino transformando os ambientes educacionais em locais de respeito

às  diversidades  ressaltando  a  importância  de  uma  reorganização  escolar  para  a

superação da homogeneidade muitas vezes ainda presente nas salas de aula:

As políticas públicas que abordam os direitos humanos são fruto de uma realidade
apresentada  pela  democratização  do  ensino  e  o  acesso  à  escolarização,
transformando o ambiente escolar em um espaço no qual as desigualdades se
evidenciam. Esta diversidade requer uma nova forma de organização educacional
que vai desde a readequação de metodologias até a superação do paradigma da
homogeneidade  nas  aprendizagens  (...)  A  Educação  em  e  para  os  Direitos
Humanos  requer  dos  ambientes  educacionais  uma  postura  dialógica  na  qual
todos/as  os/as  atores/as  sejam  ouvidos/as  e  tratados/as  como  sujeitos  deste
processo  de  construção  da  cidadania.  Não  basta  apenas  estipular  formas  de
participação na gestão escolar, é preciso capacitar as pessoas neste processo de
participação fazendo-as acreditar na força de sua participação e na importância de
sua  colaboração  para  construção  de  um projeto,  no  qual  todos/as  podem ser
protagonistas  e,  por  isso,  seus  direitos  serão  respeitados.  ((GONZALES;
CASTRO, 2014, p. 15).

As  seguintes  questões  foram  objetivas  e  serão  apresentadas  por  meio  de

porcentagens a partir do universo dos 20 professores conforme relatado anteriormente.

Perguntados de acordo com suas opiniões: se a escola pode ser considerada inclusiva,

25% responderam que sim e 75% a consideram parcialmente inclusivas; se há algum

estudante com deficiência em sua turma, 80% responderam que sim e 20% não. Em

relação ao  recreio,  se  o  (a)  professor  (a)  percebe  a  interação entre  estudantes  com

deficiência e os demais colegas, 50% responderam que sim, 45% que parcialmente e 5%

que não; se o recreio é dirigido por algum profissional da escola, 40% responderam que

sim e 60% que não; Como caracterizam o momento de recreio: 50% lúdico e prazeroso e

50% excludente para alguns estudantes; se os pais ou responsáveis pelos estudantes

percebem a importância da socialização entre seus filhos e os colegas no momento do

recreio, 10% responderam que a maioria, 45% a minoria e 45% afirmaram que somente

os pais ou responsáveis pelos estudantes com deficiência e, por fim, se o espaço físico da

escola é favorável para os estudantes com deficiência brincarem, 90% responderam que

poderia ser melhor e 10% afirmaram que não.
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Através do questionário foi possível perceber que em algumas situações a opinião

dos docentes encontra-se dividida principalmente no que diz  respeito  à interação dos

estudantes  no  momento  do  recreio  e  como  ele  é  representado.  Percebe-se  que  é

necessário propor uma reflexão junto aos pais sobre a importância da recreação e que

este  é  um momento de socialização que faz parte  da rotina  escolar  e  além disso,  a

maioria  dos professores gostaria  de um ambiente mais favorável  aos estudantes.  Tal

anseio demonstra uma preocupação não só com o planejamento de atividades lúdicas

para esse momento, mas também aponta a necessidade de repensar o espaço físico

também. 

Atreladas a essa temática,  foram propostas  mais duas questões discursivas.  A

primeira  é  solicitando  que  o  (a)  professor  (a)  cite  duas  sugestões de  atividades que

poderiam ser desenvolvidas com os estudantes no recreio para aprimorar a socialização

entre eles; a maioria dos docentes elencou: jogos recreativos e cooperativos, brincadeiras

dirigidas, músicas, momentos culturais: dança, canto, artes plásticas e cênicas, atividades

de  integração,  cantigas  do  folclore  brasileiro,  vídeos  com  dança  para  trabalho  com

psicomotricidade, circuitos com e sem obstáculos, campeonatos de xadrez, futebol, jogos

de tabuleiro, dança das cadeiras, monitoria de alunos, que biblioteca que ficasse aberta

no momento do recreio,  parque em situação de uso, materiais como: bolas, cordas e

outros brinquedos, dinâmicas e a minoria fez uma proposta voltada mais especificamente

para estudantes com deficiência: 

 Professor 1: “Atividades que propiciem as potencialidades (o dia dos talentos).”

Professor  2:  “Atividade dirigida em que a criança com deficiência  seja o ponto

central e que os demais precisem dela para dar continuidade á brincadeira.”

Professor  3:  “Algumas  brincadeiras  podem ser  feitas,  as  de  acordo  com cada

deficiência,  é  preciso  que  algumas  sejam  adaptadas,  Um  bom  exemplo  é  a

brincadeira de roda e a outra passa o anel”.

É  possível  perceber  nas  falas  desses  professores,  uma  preocupação  com  as

adaptações nas brincadeiras através de um olhar voltado para os direitos humanos que

essas  crianças  têm  e  que  se  expressam  nos  atos  de  brincar,  interagir,  desenvolver

potencialidades e habilidades dentro de um contexto  social,  percebendo-se integrante

deste meio. Uma das intenções deste questionário é a de levar a equipe docente a refletir

sobre o que tem sido feito, como tem sido feito e o que ainda precisa ser aprimorado para

que a inclusão ocorra na recreação.  Isto  é refletir  sobre a prática pedagógica,  sendo
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necessário muitas vezes reestruturá-la. Sobre esta temática da reflexão sobre a práxis

pedagógica, González e Castro afirmam:

Não há modelo pronto, não há fórmula correta, é no processo de discussão e
participação coletiva que essas situações vão se ajustando. O importante é que
haja uma abertura para construção de um novo modelo educacional. Este novo
modelo  só será possível  quando os/as  educadores/as estiverem abertos/as  às
críticas sobre suas práticas pedagógicas e forem capazes de se esforçarem para
construírem novos modelos nos quais o respeito à diversidade estejam presentes.
(González; Castro, 2014, p.16)

Para  finalizar,  foi  solicitada  aos  professores  uma  sugestão  de  ambiente

efetivamente inclusivo para os estudantes com deficiência, todos se referiram de alguma

forma sobre a acessibilidade, diversidade, e interação, evidenciando as características

necessárias para a oferta de um recreio com qualidade ao público. Algumas falas foram

destacadas:

Professor 1: “Implica espaço físico adaptado, atividades que envolvam a interação

do aluno em todo contexto escolar. Orientação de direitos e deveres do estudante

com deficiência ou não.”

Professor  2:  “Pedagógica:  cumprimento  da  adequação  curricular,  professores

qualificados.  Total  acessibilidade  e  políticas  públicas  para  implantar  ações  para

promover  o  melhor  desenvolvimento  em  todos  os  aspectos:  social,  cognitivo  e

emocional.”

Professor  3:  “Um  espaço  adaptado,  com  rampas  e  menos  desníveis,  com

banheiros adaptados e mobiliário adequado.”

Professor 4: “Aquele arquitetonicamente planejado para receber as crianças com

algum  comprometimento  físico,  onde  haja  material  didático-pedagógico  que

possibilite a realização de um trabalho diferenciado, caso seja necessário.”

Professor 5: “Um ambiente inclusivo é aquele que favorece a potencialidade de

habilidades, minimizando obstáculos/dificuldades que acentuem as diferenças.”

Analisar  a  fala  dos docentes  da escola  permite  a  visualização dos anseios  de

mudança e a busca pela oferta de uma educação voltada a percepção das diferenças. Em

uma de suas obras, a professora Lúcia Pulino apresenta a ideia de que professores ou

alunos podem tornar-se agentes de mudanças:

Uma professora ou um professor, uma ou um estudante, num determinado dia,
numa determinada hora, por meio de uma determinada ação, pode ser a pessoa
que  inicia,  ou  anuncia,  um  processo  dinâmico  de  mudanças.  Mudanças  em
relação ao espaço físico da escola, em relação aos combinados que orientam as
relações  em  sala  de  aula,  em relação  à  forma  de  incluir  as/os  alunas/os  no
trabalho, de ouvi-las/os antes de fazer os projetos de trabalho, podem ter um efeito
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multiplicador entre as/os alunas/os e os/as colegas professores/as,  que podem
chegar a envolver toda a comunidade escolar. (PULINO, 2014, p.5)

Nesse caso em específico os professores foram os convidados a refletirem sobre

suas práticas, analisar o ambiente através dos âmbitos físicos e pedagógicos, discorrer

sobre as necessidades e exercer o papel de professores- pesquisadores que propuseram

mudanças em prol de seus alunos. Foi um momento muito significativo, com a presença

da  vice-direção  da  escola,  como  representante  da  equipe  gestora  que  participou  e

observou as colocações feitas pelos docentes da escola.

Outra  ação de fundamental  importância  dentro  das  que  foram propostas,  foi  a

interação de uma estudante com deficiência física do 5º ano que foi convidada a uma

conversa com os colegas do 1º ano. Ela participou de uma roda de conversa e de forma

natural explicou às crianças sua rotina diária, suas preferências e seu modo de brincar no

recreio. Ela relatou que o fato de utilizar a cadeira de rodas não a impede de brincar de

corda e de pega-pega com os colegas. Com a ajuda do monitor da escola, a estudante

bate corda e sozinha até pula com a cadeira de rodas, afirmou que é uma pessoa feliz e

que não se sente triste com as dificuldades que enfrenta. 

Foi  um momento  de  fato  muito  emocionante  para  as  crianças  e  pesquisadora

enquanto mediadora. Depois da conversa, as crianças ficaram curiosas para saber como

ela brincava e foram brincar com a colega, nesse momento propus algumas atividades

integrativas para os estudantes como: brincadeiras de roda (Corre-cutia e Escravos de Jó)

e  uma  mini-gincana  com  imitação  de  bichos  e  adivinhas  de  músicas.  Foi  possível

observar a interação com os colegas, o respeito em relação a ela e o cuidado de querer

ajudá-la nos movimentos. O recreio é acompanhado pelo monitor que o tempo inteiro

mantém-se atento às suas necessidades. A interação entre as crianças remete a ideia de

que a escola é um espaço de convivência, de colocar um dos pilares da educação em

prática:  aprender  a  conviver.  Pulino  retrata  bem  essa  concepção  em  seu  artigo

supracitado:

A ideia é que a convivência se dê não como um momento de „ensino sobre algo,
ou sobre uma maneira de agir, a ser aplicável em outro momento, na vida das/dos
jovens,  mas  como  uma  maneira  efetiva  de  ser,  de  conviver,  de  construir
conhecimento,  de assumir posturas e de fazer escolhas. Afinal,  a escola é um
lugar para se viver e conviver, e não um espaço para se ensaiar a vida. 
Uma escola plena de vida,  de concretude, de relações efetivas,  deve ser uma
escola autônoma, que assuma a autogestão,  que,  mais do que proporcionar a
participação  de  todos  e  todas  numa  estrutura  já  dada,  abre-se  para  as
transformações que as pessoas julguem importantes.(PULINO, 2014 p.3)



36

Por conseguinte, partindo desse olhar de convivência entre os pares, a última ação

realizada foi a reflexão com os pais ou responsáveis dos estudantes, onde 15 se fizeram

presentes.  Foi  lido  o  texto:  “Bem-vindo  à  Holanda”  e  aberta  uma discussão  sobre  a

mensagem central: a Inclusão Social, pessoas com deficiência, a importância deles serem

bem acolhidos no ambiente escolar e convivência entre todos os estudantes. Os pais se

mostraram interessados pela temática, porém, poucos se manifestaram oralmente. Eles

falaram sobre conhecidos e parentes que têm filhos com deficiência e uma responsável

relatou sua experiência como mãe de uma criança com deficiência física, as dificuldades

que  enfrenta  desde  o  nascimento  da  filha,  a  pouca  acessibilidade  nos  locais  que

frequenta e o preconceito, mas relatou que vale a pena toda a luta porque sua filha é

muito importante em sua vida e em sua família. 

A  participação  da  comunidade  escolar  em  discussões  fomenta  uma  educação

democrática onde todos podem expressar suas opiniões, sugestões e ideias. Escutar as

instâncias é propor uma educação em e para os Direitos Humanos, é a construção da

cidadania e da democracia.  Foi  um momento que pode ser considerado como escuta

sensível,  onde a comunidade foi  convidada a debater  sobre um importante tema que

permeia a educação de seus filhos. É nesse sentido que Lúcia Pulino quando afirma que

as vozes precisam ser ouvidas:

Trata-se, efetivamente, de propiciar que as pessoas – estudantes, educadores/as,
famílias – tenham voz e sejam ouvidas/os, sejam elas/eles crianças, desde bem
pequenas/os, jovens adultos/as, idosos/as. A escola, se torna o lugar de se tornar
cidadão/cidadã, sujeito, humano – o lugar de se constituir como sujeito de direitos,
como pessoa, marcada pela dignidade do humano. Não se trata de “darmos” os
direitos às e aos estudantes e educadores/as, mas de promovermos um espaço
de acolhimento, de escuta, de modo que elas e eles se exerçam como sujeitos de
direitos. (PULINO, 2014,p.7) 

Enfim, foi nessa perspectiva de escuta, pesquisas e debates que encerramos as

ações  na  instituição  escolar.  Resta  a  intenção  de  transformar  as  sugestões  dos

professores em um documento com a autorização deles e sem a divulgação de seus

nomes, com propostas para inovação do momento de recreação escolar e entregá-lo à

equipe gestora da escola.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho de pesquisa e intervenção proposto nesse curso de especialização tem

relevante  importância  na  trajetória  acadêmica  e  consequentemente  profissional  do

professor pesquisador que possua interesse na área da Inclusão escolar, pois através

dele foi possível a discussão do embasamento teórico tanto do material fornecido pelo

curso quanto dos demais utilizados nessa pesquisa que abordam a referida temática,

além de propor um aprimoramento da prática pedagógica.

Dentre os temas estudados ao longo do curso referentes aos Direitos Humanos e

Diversidade,  a  temática  da  Inclusão  escolar  com  ênfase  no  momento  do  recreio  foi

escolhida, pois é possível observar que algumas instituições escolares ainda necessitam

melhorar neste aspecto. Nessa perspectiva, a temática foi proposta à Escola Classe 10 do

Gama como forma de prevenção e também como proposta de um novo olhar sobre a

interação dos estudantes com deficiência e seus pares.

De acordo com o objetivo geral proposto no início dessa pesquisa, foram realizadas

ações de sensibilização entre os estudantes, professores e pais ou responsáveis pelos

alunos com a intenção de prevenir a exclusão escolar dos estudantes com deficiência e

fomentar a importância da efetiva inclusão no ambiente escolar.

As discussões propostas foram muito significativas permitindo uma visualização de

como o tema é abordado na escola, a concepção dos docentes, a opinião dos pais e a

socialização entre as crianças. A escuta das falas das crianças, ocorrida em sala de aula,

possibilito a percepção de que as crianças veem a questão com mais naturalidade que os

adultos,  demonstrando  um  foco  em  acolher  os  colegas  com  deficiência  através  das

brincadeiras.

Além disso, a conversa com os docentes também foi produtiva evidenciando um

nível de reflexão pedagógica acerca da Inclusão Social a partir do que é vivenciado na

escola. Foi um momento em que colocaram suas ansiedades e angústias diante do que

precisa ser aprimorado na implantação de Políticas Públicas voltadas ao tema e isso ficou

claro no questionário aplicado e posteriormente analisado. Outro momento importante foi

quando elencaram atividades que podem ser feitas com as crianças a fim de que haja

socialização entre elas e afirmaram que para este aspecto não são necessárias coisas

grandiosas, mas sim de boas propostas, materiais, acessibilidade e incentivo deles ao

corpo discente da escola. Através da referida pesquisa que a discussão tenha fomentado

a busca da pesquisa pelo tema no grupo que demonstrou interesse e participação.
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Entretanto, uma dificuldade foi encontrada ao decorrer da pesquisa em relação a

proposta  do segmento  dos pais  ou  responsáveis  pelos  estudantes:  a  participação na

reunião poderia ser melhor tanto nos aspectos de quantidade de pessoas quanto nas

exposições da fala. Nota-se que ações de cunho participativo desse segmento devem ser

propostas com maior  frequência na escola,  pois  assim essas pessoas sentiriam mais

segurança para expor suas opiniões ao perceberem que a instituição está mais próxima

de todos e necessita também de suas opiniões para o desenvolvimento de uma escola

mais democrática. Enfim, é possível  concluir  que os objetivos  traçados,  tanto o geral

quanto os específicos foram atingidos dentro de uma perspectiva de escuta sensível dos

segmentos  envolvidos  na  pesquisa  e  como  uma  proposta  de  inovação  de  práticas

integrativas  a  toda  comunidade  escolar.  Na  realização  desse  trabalho  intencionou-se

fomentar o papel desse professor pesquisador que deseja observar, registrar, refletir e

propor  ações  que  transformem  o  local  de  docência  e  que  trabalhe  na  formação  de

estudantes críticos que sejam capazes de modificar a realidade da qual fazem parte.
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