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RESUMO 

 

O presente projeto teve o objetivo de identificar concepções construídas por docentes acerca 
da relação entre inclusão escolar e a prática pedagógica com os aspectos legais e sócio-
culturais da comunidade escolar da qual participam. Tendo em vista os desafios do processo 
de inclusão escolar e do desenvolvimento humano, abordou-se nesta pesquisa aspectos 
subjetivos que envolviam a configuração de alunos do ensino regular e especial, e docentes. 
Para tal, observou-se a influência das normas legais na prática pedagógica relacionada à 
diversidade social e cultural. Somou-se a isso a observação sobre os limites e possibilidades 
de atitude do educador em proporcionar melhores resultados no desenvolvimento do 
educando. Este estudo abordou a evolução e o desenvolvimento do processo legal no contexto 
dos pressupostos da publicização tendo em vista a autonomia e a gestão democrática, e da 
educação dos alunos com necessidades especiais. Foram participantes do estudo 04 sujeitos 
de um mesmo colégio municipal. Os procedimentos metodológicos foram amparados por uma 
pesquisa qualitativa que incluíram entrevistas de aprofundamento e registros de 
acompanhamento no diário de bordo do pesquisador.  Buscou-se realizar sondagens em 
ambientes escolares sobre o contexto do Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão 
Escolar por meio de uma metodologia. Os espaços de subjetivação dos docentes puderam ser 
construídos pelos seguintes eixos: 1) o entendimento sobre a inclusão escolar; 2) o reflexo 
sócio-cultural na prática docente e no aprendizado discente; 3) o entendimento sobre gestão 
pública e os investimentos para a inclusão escolar; 4) sobre legislação e a sua contribuição; 5) 
de como a educação pode melhorar; 6) suposição sobre as dificuldades a serem vencidas e/ou 
pelo fator sócio-cultural; 7) sobre a iniciativa da gestão local; e 8) e se essas iniciativas se 
valem pela cultura e/ou pelas políticas públicas. Compreender a relação entre esses espaços 
configurados pelos docentes em suas rotinas escolares, possibilitou a conclusão de que a 
discriminação e a desigualdade socio-cultural são um paradoxo da inclusão, e influencia no 
ensino aprendizagem. Ora é enfatizada a necessidade da qualificação docente, ora de 
investimentos. A Lei é vista como norteadora e os problemas de qualificação e atuação da 
gestão pública são considerados como consequência do reflexo histórico-cultural, e devem ser 
vencidos pelas políticas públicas. 

 

Palavras-chave: inclusão escolar; sócio-cultura; legislação; concepções docentes; 
desenvolvimento humano. 
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I – APRESENTAÇÃO 

No ano de 2001 fui convidado pela diretora da Secretaria de Educação Superior 

do Ministério da Educação, a participar da implantação do sistema de acompanhamento de 

processos das instituições de ensino superior. 

Nessa mesma época eu havia me transferido do curso de Bacharelado em 

Processamento de Dados do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) e de Ciências 

Exatas (ICEX), o primeiro curso superior em tecnologia de Brasília-DF, para o curso de 

Bacharelado em Ciências Contábeis, e paralelamente cursava Bacharelado em Teologia na 

Faculdade de Teologia de Brasília – FATEB, a ser concluído no ano de 2002.  

A mudança do curso da área de Ciências Exatas (Computação) para outro na área 

de Ciências Sociais Aplicadas (Ciências Contábeis), ocorreu devido à sugestão de uma amiga 

durante a renovação da matrícula do antigo curso, que dizia que nenhuma empresa podia fugir 

da formalização da contabilidade, nem mesmo um “boteco” ou “condomínio” e, por isso, um 

contador não ficaria desempregado ou sem um serviço como autônomo.  

Na Secretaria de Educação Superior – Sesu, as minhas atribuições foram se 

estendendo gradativamente. No ano de 2002, além de ser um dos administradores do sistema 

de processos eletrônicos das instituições de ensino superior, fui solicitado para exercer a 

função de assessor de coordenador e diretor da mesma secretaria, o que consequentemente me 

sobrecarregara de tarefas, por me tornar também orientador dos avaliadores ad hoc e in loco 

da Sesu/MEC. 

A Secretaria de Educação Superior constitui o Ministério da Educação e possui 

algumas atribuições como planejar, orientar, coordenar e zelar o processo de construção e 

execução da Política Nacional de Educação Superior. Também são suas responsabilidades a 

supervisão, manutenção e fomentação das IES1 públicas e a supervisão das IES privadas, 

conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN. 

Algumas das funções da Sesu mais especificamente constante da legislação 

vigente, o decreto 5.773/2006, são elas: “instruir e exarar parecer nos processos de 

credenciamento e recredenciamento de instituições de educação superior, promovendo as 

diligências necessárias; instruir e decidir os processos de autorização, reconhecimento e 

renovação de reconhecimento de cursos de graduação e seqüenciais, promovendo as 

                                                
1 Instituições de Educação Superior 
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diligências necessárias; propor ao CNE diretrizes para a elaboração, pelo INEP, dos 

instrumentos de avaliação para credenciamento de instituições; estabelecer diretrizes para a 

elaboração, pelo INEP, dos instrumentos de avaliação para autorização de cursos de 

graduação e seqüenciais; aprovar os instrumentos de avaliação para autorização de cursos de 

graduação e seqüenciais, elaborados pelo INEP, e submetê-los à homologação pelo Ministro 

de Estado da Educação; exercer a supervisão de instituições de educação superior e de cursos 

de graduação, exceto tecnológicos, e seqüenciais e aplicar as penalidades previstas na 

legislação” e outras responsabilidades aditadas em portarias normativas etc. 

Durante a minha estada na Sesu, aprendia diariamente sobre a educação superior 

como um todo, e surgiam diversos convites de dirigentes de universidades para estudar e 

aperfeiçoar-me nos cursos que surgiam e considerados inovadores para aquela época, mas não 

materializados pelo meu acúmulo de atribuições profissionais. Apesar de tantas mudanças, 

dúvidas e desejos como graduando, e convites para novas funções como agente público, 

finalizei o curso de Teologia em 2002 e resolvi cursar Administração no Centro Universitário 

Unieuro, onde obtive o diploma em 2005. Hoje, possuo também certificados de pós-

graduação em Docência do Ensino Superior e em Planejamento Educacional e Políticas 

Públicas pela Universidade Gama Filho – UGF.  

Na experiência da Sesu, a rotina de atividades era com professores de 

universidades tanto públicas quanto privadas, que possuíam cargos de coordenador(a), 

diretor(a) e demais atribuições. Vale ressaltar, que a política de escolha do secretário(a) da 

Sesu, sempre foi de designação de um reitor de uma universidade pública federal, conforme 

às sugestões deliberadas entre os sindicatos, instituições ou classes ligadas às instituições de 

ensino superior públicas e privadas juntamente com o ministro da educação. 

No convívio com pessoas de formação em diversas áreas do saber, foram 

observadas idéias contraditórias em relação à forma de conduzir as políticas internas e 

externas da secretária com o sistema federal de ensino. Mesmo com a freqüente mudança dos 

servidores comissionados e de natureza especial, sempre existiu a preocupação com a 

legislação educacional, o que provocava incessantes debates entre os gestores do MEC com 

vistas ao saneamento e aperfeiçoamento das normas legais como um todo. 

Com a expectativa de aprimorar os conhecimentos adquiridos durante a minha 

permanência no MEC, surgiu a oportunidade do curso em questão. Dessa forma, iniciou-se 

uma reflexão e posteriormente a formalização das concepções desenvolvidas durante o meu 
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percurso profissional, que na tentativa de melhor compreender a relevância da propositura do 

caput com alguns dos seus fragmentos históricos, fez-se necessário explorar a fundamentação 

teórica deste tema. 

II. INTRODUÇÃO 

Com uma história construída e consolidada no cotidiano da educação, emergiu a 

necessidade de demonstrar por meio deste trabalho o reconhecimento dos principais requisitos 

para o desenvolvimento da educação no País. Analisar se as políticas públicas favorecem a 

atuação do professor com as tendências dos fenômenos educativos nas escolas, ou seja, se a 

natureza legal repercute na prática educativa de forma benéfica ao desenvolvimento de uma 

aplicabilidade pedagógica superativa e inovadora. Ressaltar a responsabilidade social da 

escola e do professor no contexto de uma sociedade excludente suscita o interesse de analisar 

a evolução das concepções do professor em relação a sua prática tendo em vista a diversidade 

social, cultural e cognitiva. 

Se as normas legais são consideradas um fundamento para o exercício da 

cidadania, emergiu-se o interesse de sondar a sua força garantidora de oferta e efetivo 

atendimento do direito a educação, do seu reflexo na democratização da educação tradicional 

e especial seguidas das condições mínimas que proporcionam o desenvolvimento do discente. 

A manifestação da responsabilidade civil do governo executivo por meio da escola e dos 

docentes, que devem ser parceiros da lei, que em determinados momentos se faz necessário à 

intervenção do Poder Judiciário para que se cumpram às obrigações institucionais.  

A complexidade dos aspectos legais por diversos períodos e contextos é abordada 

como instrumento de adequação do profissional à realidade e às tendências pedagógicas do 

ensino regular e especial, o que contraria as visões de alguns estudiosos, que para a obtenção 

de novos paradigmas da ciência é necessário se desatar da normatização e se valer dos 

imprevistos do cotidiano considerados como pontos chaves da inovação e facilitação da 

verdadeira representação do papel da educação (BRANCO & VALSINER, 1997; 1999; 

GONZÁLEZ, 1997; 1999; 2005; KINDERMANN & VALSINER, 1989), de acordo com 

Maciel e Raposo (2010).  

Explorar esse contraditório faz jus ao princípio da razoabilidade ou 

proporcionalidade, ou seja, promover o equilíbrio de tal contenda. Tal divergência emanou a 

curiosidade de confirmar p. ex., se os parâmetros e as diretrizes curriculares, e outros 

preceitos podem ser considerados necessários para a sociedade nas decisões que garantem a 
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autonomia e a gestão democrática. Ou seja, se para a qualidade e democratização da educação 

se faz com o auxílio da Lei, tendo em vista as regiões deficitárias em cientificismo. Segundo 

os autores acima “a inovação faz parte da construção da mudança para um futuro aberto”, 

portanto, não há necessidade de legislação para a disseminação de paradigmas de ciência.  

No que tange os problemas educacionais especificamente para combater as 

deficiências da prática pedagógica, manifestou o interesse de verificar se tais fatos se devem 

pela ausência de criticidade e autocriticidade por parte do docente a amenizar o seu Eu 

instrucionista (DEMO, 2010) para melhor identificar o perfil profissiográfico do âmbito 

escolar e inibir o reflexo das fragilidades sócio-culturais ali existentes, pois mesmo que a 

população chegue à escola, a sua cultura não é necessariamente escolar.  

As políticas públicas à luz da responsabilidade da administração dos recursos 

financeiros imbuídos ao atendimento às necessidades básicas das dimensões institucionais e 

didáticas pedagógicos, do corpo docente e da infraestrutura, sendo esses alguns fatores que 

constituem um conjunto de categorias e indicadores a contemplar a qualidade educacional e a 

inclusão escolar.  

Uma instituição educacional tem o objetivo de transferir conhecimento, estar 

comprometida a adequar-se a realidade do País, promover uma melhoria de vida na sociedade 

e proporcionar um ambiente de vocações, independente do grau de ensino, cuja formação da 

cultura nacional é o da busca da ciência. 

Nesse contexto, é salutar entender a amplitude dos fenômenos que interfere na 

eficiência e eficácia da aplicabilidade de novos paradigmas de escolarização para o sucesso da 

inclusão como um todo, relacionando-se à formação de conceitos. Dessa forma, se acredita 

que os fundamentos legais expressam a democratização do ensino quanto à superação das 

deficiências sócio-culturais, e uma possível intervenção na construção dos conceitos 

científicos sobre a prática pedagógica inclusiva. 

Na metodologia do presente trabalho, particularizada na forma de capítulo, 

constarão entrevistas na modalidade in loco em uma instituição municipal que contemplará 

informações em ambientes naturais com foco no reflexo sócio-cultural, na pratica pedagógica 

como forma de emancipação da inclusão escolar juntamente com as políticas públicas. Os 

pressupostos teóricos hodiernos ressaltam esses aspectos como pontos chaves para se obter 

resultados positivos para esse fim. 
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O objetivo deste trabalho norteia-se na (i) organização das idéias expostas pelos 

docentes sobre seus valores e papéis na educação, (ii) na importância da sua criticidade e 

autocriticidade ligadas à mudança de concepção como fundamento de provocação de uma 

prática pedagógica inclusiva, e (iii) nos reflexos da diversidade sócio-cultural aliada com as 

das políticas públicas com vistas à inclusão escolar. 

Ao se posicionar nas referidas abordagens como um exercício deliberado para as 

aquisições cognitivas a respeito, o seu resultado poderá consistir em fonte de reflexão para 

futuras adequações e/ou mudanças da legislação, da prática pedagógica com foco no contexto 

sócio-cultural, enfim, sobre a premissa da democratização da qualidade da educação. 

Diante o exposto, torna-se fundamental traçarmos uma perspectiva histórica com 

o objetivo de melhor compreender as políticas públicas na educação. Tal evolução possui 

peculiaridades que podem ser identificadas historicamente com alguns de seus paradigmas 

superados até o momento. Com essas evidências aprimoradas e aplicadas no cotidiano 

escolar, obteríamos uma prática pedagógica tendo o professor como exímio agente 

provocador de espaços científicos inovadores, um coadjuvante da democratização da 

qualidade educacional, a fim de proporcionar a harmonia de todos os personagens envolvidos 

com a aprendizagem independentemente das suas condições sócio-culturais. 

III - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 A VISÃO LEGAL E A GESTÃO DEMOCRÁTICA 

As conquistas da humanidade em relação à educação foram inspiradas da 

consolidação de estatutos universais como a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 

Homem, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e outras Constituições nacionais e a 

atual Constituição Brasileira em seu Art. 5°. 

Nesse contexto, a Constituição Federal é o exemplo básico da importância dos 

fundamentos legais na educação brasileira, é a base de todo o saber jurídico, que promulgada 

em 1988, faz constar como parte do capítulo III do Título VIII – Ordem Social no Brasil - os 

artigos 205 e 214, dedicados exclusivamente à educação, à luta pela democratização da 

educação, e por uma escola de qualidade. 

 A educação passa por transformações diante o fundamento do regime republicano 

que foca o Estado como república, à participação de todos que se transforma no exercício do 

poder. Têm-se como exemplos os Conselhos Escolares e os Conselhos Municipais de 



 

 13 
 

Educação que fazem jus a gestão democrática2 (MEC, 2010) e a legislação vista como a sua 

definição de normas.  

A fim de atender os interesses da sociedade, formar o cidadão para atuar em uma 

sociedade democrática e compreensiva à diversidade sócio-cultural, o Estado por meio da 

educação deve aliar a gestão democrática aos mecanismos legais e institucionais (MEC, 

2010). Nesse caso, temos a propositura da interatividade social no planejamento e elaboração 

de políticas educacionais, as ações decisórias que envolvem recursos, as atos colegiados, os 

períodos de avaliação e outras atitudes que tendem a possibilitar a universalização do ensino, 

a qualidade social da educação que preconiza a democratização do ingresso e permanência do 

aluno na escola, a qualidade da sua educação no meio social. 

Ao observar a relação das políticas públicas e suas normas que o Estado vem 

buscando aprimorar, percebe-se uma diversidade de programas da inclusão social combatendo 

as desigualdades sociais. Existe p. ex. a obrigatoriedade do estudo da História e Cultura Afro-

Brasileira e Indígena por meio da Lei n. 11.645/08 no currículo oficial da rede de ensino. 

Para isso, as políticas públicas exercem funções como a da aplicabilidade dos 

direitos conquistados pela sociedade por intermédio do amparo legal, alocando e distribuindo 

bens públicos, que, por sua vez, apresentam as características de indivisibilidade, isto é, 

devem ser consumidos por todos os membros de uma comunidade, porque todos têm acesso a 

ele de forma gratuita, uma vez que é pago pelo cidadão contribuinte. 

Carneiro (1998) explica que a LDB foi alicerçada em quatro grandes eixos a fim 

de conferir à educação brasileira as condições necessárias às mudanças consideradas 

imprescindíveis: 

i) descentralização da gestão educacional; (ii) democratização e flexibilização do 
sistema nacional de educação; (iii) garantia de insumos básicos a fim de se 
oferecer, de fato, uma educação de qualidade; (iv) desenvolvimento de um 

                                                
2  1) Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares - A execução do programa é de responsabilidade da 
Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC), por intermédio da Coordenação-Geral de Sistemas (CGS) do Departamento de  
Fortalecimento Institucional e Gestão Educacional (DFIGE). O programa conta com a participação de organismos nacionais e 
internacionais em um grupo de trabalho constituído para discutir, analisar e propor medidas para sua implementação. 
    2) Pró-Conselho: O Sicme é um sistema que fornece subsídios para caracterizar o perfil dos CMEs do País, bem como para 
estudos e pesquisas no campo da gestão democrática e da formulação da política de educação básica.  É também um 
instrumento que permite o aperfeiçoamento do processo de capacitação de conselheiros, a partir de informações atualizadas 
sobre a organização e o funcionamento dos conselhos.  O sistema possibilita, ainda, o monitoramento do Programa Nacional 
de Capacitação de Conselheiros Municipais de Educação (Pró-Conselho) quanto ao seu impacto na criação e fortalecimento 
dos CMEs. 
   3) Projeto de Inserção Contributiva. Criado pela Coordenação Geral de Políticas de Educação Profissional e Tecnológica do 
Ministério da Educação – MEC com intuito de diagnosticar a situação dos cursos PROEJA em algumas  instituições federais. 
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sistema de avaliação, capaz de conferir o adequado acompanhamento dos 
processos educacionais (p. 9). 

Carneiro esclarece, ainda, que os grandes eixos da Lei 9.394/1996 estão 

identificados, entre outras definições, pelas seguintes: 

(i) conceito abrangente de educação; (ii) vinculação da educação com o mundo do 
trabalho e com as diferentes práticas sociais; (iii) padrões mínimos de qualidade 
do ensino; (iv) pluralidade de formas de acesso aos diversos níveis de ensino; (v) 
avaliação da qualidade do ensino pelo Poder Público; (vi) definição das 
responsabilidades da União, dos Estados, dos Municípios, das escolas e dos 
docentes; (vii) configuração dos sistemas federal, estaduais e municipais do 
ensino; (viii) mapa conceitual da educação escolar e da educação básica; (ix) 
requisito de relação adequada entre o número de alunos e o professor; (x) 
reconfiguração de toda a base curricular da educação básica (p. 14). 

 

Nessa direção, surgiu o Plano Nacional de Educação – PNE, que amparado pela 

Constituição e LDB, busca materializar os direitos e os deveres educacionais outorgados à 

sociedade brasileira por esses dois instrumentos legais. Assim, define objetivos, diretrizes e 

metas a serem cumpridos pelos governos Federal, Estaduais e Municipais nos próximos dez 

anos, ou seja, a existência de quantificações de ações a serem providenciadas pelo Estado 

hierarquicamente definidos. 

As incrementações na legislação educacional são constantes e de diversas formas. 

Por exemplo, existem emendas constitucionais como a n. 14/1996, do art. 60 do ato das 

disposições transitórias, que orienta a criação de um fundo especial de manutenção e 

desenvolvimento do ensino e valorização do magistério, um incremento do art. 212 da 

Constituição, da aplicação anual da União.    

Nesse sentido, para atender a Educação Básica do País, foi aprovada a criação do 

Fundo Nacional para a Manutenção e o Desenvolvimento da Educação Básica e valorização 

do Magistério – FUNDEB, que amplia o atendimento da educação básica, com perspectivas 

de qualidade dessa fase educacional. Portanto, outro ato legal por meio de emenda 

constitucional de n. 53/96, ainda em vigor e com validade até 2020. 

A busca da universalização da qualidade de ensino se dá com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, na Resolução nº 4, de 13 de julho de 

2010, ou seja, a equidade para com a prática pedagógica de qualidade.     

Os Parâmetros Curriculares Nacionais e as Diretrizes Curriculares Nacionais são 

dois instrumentos legais de grande impacto no cotidiano da ação pedagógica das salas de aula 
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brasileiras. Embora diferentes e construídos por processos distintos, são normas juridicamente 

inferiores à LDB. Sua principal função é cumprir a determinação constitucional presente no 

artigo 210, que determina a fixação de conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental, de 

maneira a assegurar aos estudantes uma formação básica comum e o respeito aos valores 

culturais e artísticos, nacionais e regionais.  

Os parâmetros curriculares é um exemplo de atuação da sociedade nas decisões 

que garantem a autonomia e a gestão democrática, que respaldada em lei, é um exercício da 

democracia. Em determinados momentos ainda parece não ser definida como o poder do 

povo, sobre o povo e para o povo, respeitando a liberdade e o direito de cada cidadão. Mesmo 

assim, a participação da comunidade na escola faz parte dos pilares da democratização como a 

participação da coisa pública, o direito e obrigação de fazer política, votar e ser votado, a 

igualdade em dignidade e em direitos de todas as pessoas (homens, mulheres e crianças), a 

liberdade para toda pessoa e o senso da justiça disseminado. Baseados no estado de direito, as 

Leis, a liberdade, os direitos e deveres do cidadão são todos escritos na Constituição Federal.  

Nessa perspectiva, propõe-se sucumbir-se na medida do possível a negativa 

relativização sobre as normas legais, pois se as Leis não parecem assumir o seu papel 

democrático devido o argumento da autoridade do Congresso Nacional, visto como um 

“pesadelo”, deve-se, portanto, serem adequadas de forma propedêutica para que se evidencie 

a autoridade do argumento (DEMO, 1999; 2005 e 2010).   

A fim de melhor esclarecer tal discussão, sugere-se, por exemplo, a utilização dos 

principais fundamentos do resultado do projeto/experimento de Campo Grande (DEMO, 

2008; 2010), que conquistou o primeiro lugar do Ideb nacional. Torná-los aplicáveis de forma 

genérica em regiões com profissionais sem qualificação e condições de se aperfeiçoarem, é 

um exemplo de democratização da inovação educacional que já fora consolidada. Em que 

pese a imagem contraditória sobre a normatização, são notórias algumas de suas contribuições 

como disseminar o cientificismo em regiões deficitárias em educação e determinar a 

destinação orçamentária para esse fim.  

É sobre esse contexto, que foi idealizada a possibilidade de difundir as referidas 

“pistas teórico/praticas” para as escolas com menos qualidade, como força da democratização 

educacional, fático apregoado pelo princípio da razoabilidade, um método que ameniza a 

colisão de princípios muito divergentes, ou seja, a Lei a reconquistar a identidade da 

autoridade do argumento ao disseminar um esboço educacional que ameniza o modelo 
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instrucionista e evidencie o estigma educacional de que “aluno aprende bem com professor 

que aprende bem” (DEMO, 2010). 

Dessa forma, transformar a espécie do projeto de Campo Grande em um modelo 

genérico formalizado em Lei é a possibilidade da redemocratização das normas legais, tendo 

em vista p. ex. a função das diretrizes estabelecidas nos PCNs, que é de formalizar os 

pressupostos do Estado sob o arcabouço dos movimentos sociais quando trabalha a temática 

da pluralidade cultural no ensino. 

Dado o exposto, a legislação educacional visa estabelecer os princípios e os 

objetivos que a nação deseja alcançar com a educação produzida no país, e determina quem 

são os responsáveis por esse trabalho. As Leis visam garantia e oferta de ensino público à 

população e estabelece sobre o padrão mínimo de qualidade para o sistema educacional. 

Garante, ainda, que os governantes invistam na educação com percentuais predefinidos dos 

recursos financeiros, que são oriundos de receitas públicas. 

3.2 A EDUCAÇÃO ESPECIAL E O AMPARO LEGAL EM UMA CONCEPÇÃO 

INCLUSIVA 

Partimos da premissa que a inclusão é uma ação política, cultural, social e 

pedagógica, e desperta a defesa do direito de todos os educandos de estarem juntos, 

aprendendo e participando de forma homogênea e igualitária. A educação inclusiva constitui 

um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga 

igualdade e diferença como valores indissociáveis. A Declaração de Salamanca (Unesco, 

1994), é um exemplo de documento impactante em relação aos princípios, políticas e práticas 

na educação especial. A Declaração Internacional de Montreal sobre inclusão de portadores 

de deficiência, 06/2001, evidencia a necessidade de modificação do ensino e a organização da 

escola para atender as especificidades desses alunos.  A Convenção da Guatemala promulga a 

Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Pessoas Portadoras de Deficiência,  decreto nº 3.956, de 8 de outubro de 2001.  

A influência da Lei na vida dos alunos com necessidades especiais é tão 

complexa, que existe até mesmo o cuidado com a linguagem para conceber uma sociedade 

inclusiva, pois é com a linguagem que se expressa o respeito ou a discriminação em relação às 

pessoas com alguma deficiência.   

Algumas funções dos instrumentos legais na educação especial são: a Resolução 

CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001 institui as Diretrizes Nacionais para a Educação 
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Especial na Educação Básica; a Resolução CNE/CP nº1/2002, que estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, define que as 

instituições de ensino superior devem prever em sua organização curricular formação docente 

voltada para a atenção à diversidade e alunos com necessidades educacionais especiais; a Lei 

nº 10.436/02 reconhece a Língua Brasileira de Sinais como meio legal de comunicação e 

expressão e a Portaria nº 2.678/02 que aprova as diretrizes e normas para o uso, o ensino, a 

produção e a difusão do Sistema Braille em todas as modalidades de ensino.  

A importância da supervisão da complementação dos currículos de formação de 

docentes para o atendimento educacional especializado, a participação da família e da 

comunidade, tais preocupações no disposto no Decreto 6.571/08, que regulamenta o art. 60 da 

lei 9.394/96 e acrescenta dispositivo no Decreto 6.253/07, da distribuição de recursos do 

FUNDEB sem prejuízo às matriculas dos alunos especiais, e até mesmo em instituições 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, com atuação exclusiva na 

educação especial e outras regências. 

A Secretaria de Educação Especial - Seesp do MEC apresenta a Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, um documento elaborado pelo 

Grupo de Trabalho nomeado pelo Ministro da Educação em 2007, e concluído em 2008. Esse 

acompanha os avanços do conhecimento e das lutas sociais para que haja uma educação de 

qualidade. Tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação auxiliando em todas 

as formas para garantir uma qualidade de ensino melhor com atendimento personalizado.  

Ademais, a Seesp, com vistas ao Decreto n. 6.571/2008, possui funções de apoio 

técnico tais como: programas de formação continuada de professores na educação especial, 

implantação de salas de recursos multifuncionais, o acompanhamento e monitoramento do 

acesso e da permanência na escola das pessoas com deficiência por meio da articulação das 

políticas de educação, saúde, assistência social e direitos humanos, garantindo, portanto, o 

atendimento educacional especializado em instituições públicas.  

Vale ressaltar, que a Seesp, no ano de 2011, está sendo incorporada à Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – Secad, a mais recente secretaria do 

MEC. Contudo, a Seesp não perderá a força política e a sua estrutura de pessoal e orçamento, 

e passará a ser uma diretoria da Secad, para que melhor seja articulado e trabalhado o 

processo de inclusão com os temas da abrangência da Secad. 
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É de se saber que a Política Educacional supra possui diversos aspectos 

difundidos e o seu percurso legal, e vale salientar dentre esses, alguns conceitos pouco 

diluídos sobre a evolução da prática pedagógica como um paradoxo inclusão/exclusão.  

Para isso, reverenciamos uma pesquisa desenvolvida a fim de avaliar as mudanças 

das concepções dos docentes enquanto na sala de aula restrita aos alunos especiais e esses 

quando inseridos na sala de aula regular. A mudança de concepção do professor é um fato 

considerado relevante para o processo de inclusão escolar (Monteiro & Manzini, 2008). 

O estudo evidenciou que os professores depois de treinamentos específicos para 

vencer o medo, a insegurança, o desconhecimento e as idéias preconcebidas sobre o aluno 

especial, os objetivos não foram alcançados favoravelmente enquanto o professor se 

encontrava na sala limitada ao aluno especial. Constatou-se que somente com o ingresso desse 

aluno em uma turma de ensino regular se obteve melhores resultados nas mudanças de 

concepção do docente, porém, as mudanças não tiveram peso a fim de contribuir notoriamente 

para a inclusão escolar do aluno especial.  

Mesmo assim, foi ressaltado na pesquisa, que existem literaturas que apresentam 

evoluções relevantes da concepção do professor, quando esses são intervindos com cursos de 

capacitação, treinamentos, orientações em reuniões e o seu devido acompanhamento 

(GAMBARO, 2002; PEREIRA, 2002; ORTIZ, 2003; ROSA, 2003 apud MONTEIRO & 

MANZINI, 2008).  

Nessa mesma direção, acredita-se que o preconceito interno e externo de uma 

escola pode ser também uma variante da exclusão. Além do preconceito de que se pode 

realizar tal prática pedagógica diferenciada, a sociedade também pode influenciar no êxito 

desse processo. Dessa forma, a mudança de concepção do educador pode ser afetada de forma 

inconsciente, pois a sociedade que passa por constante transformação deve vencer o 

preconceito por si mesmo (SAAD, 2003 apud MONTEIRO & MANZINI, 2008).  

O preconceito é mais um fator que está para ser vencido na sociedade. Em 

determinadas situações o aluno acaba sendo marginalizado no processo de ensino por meio de 

uma cultura bastante difundida, como exemplo o professor deixar o aluno especial na frente 

ou no fundo da classe, na intenção de protegê-lo, e acaba excluindo-o do convívio social da 

classe, um contraditório para a sua integração na sociedade, mesmo que exista a intenção de 

inseri-lo no ensino regular. 
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Segundo Coelho (2003), é da natureza do ser humano, do seu agir, valorizar 

somente a visão do bem, do belo, da justiça e da verdade.  Nessa direção, simplificam-se as 

concepções em origem biológica. Dessa forma, o homem deixa de colaborar socialmente na 

constituição de outros homens. De acordo com Melo & Martins, 2004 apud Monteiro & 

Manzini, é natural um comportamento desvirtuoso do educador em relação a educação 

especial, os seus sentimentos e idéias preconcebidas com o medo, insegurança, pena e até 

mesmo a ignorância de como tratar o aluno especial. 

Para se amenizar tais descomedimentos, criaram-se leis conforme alguns 

exemplos a seguir: a Lei n° 7.853/89 dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência, sua 

integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência - Corde, que institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas 

pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências. A 

Lei n. 10.683/03, Art. 24, com o planejamento e avaliação da execução das políticas setoriais 

de educação e criou-se o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência 

– CONADE. A Resolução CNE/MEC n. 4, de 2 de outubro de 2009 que Institui Diretrizes 

Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, 

modalidade Educação Especial. 

Na legislação, também se reconheceu através do estatuto da Criança e do 

Adolescente Hospitalizado, através da Resolução nº. 41 de outubro e 1995, no item 9, do 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o “Direito de desfrutar de 

alguma forma de recreação, programas de educação para a saúde, acompanhamento do 

currículo escolar durante sua permanência hospitalar” de acordo com (GIL, FRANÇA & 

BARBATO, 2010). 

Ademais, propostas como na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(MEC, 1996) que toda criança dispõe de todas as oportunidades possíveis para que os 

processos de desenvolvimento e aprendizagem não sejam suspensos. Nesse contexto, pode-se 

perceber no exemplo que surgirá na seqüência a fundamental importância de uma legislação 

para assegurar a educação para certos grupos de crianças, e a manutenção financeira com 

fundos específicos criados por meios de outras leis em certos Estados, ou seja, a 

democratização da educação por meio do plus da Pedagogia Hospitalar, inovadora e 

consolidada no cotidiano dos hospitais do Brasil, o que elucida a visão humanística. 



 

 20 
 

Com vistas nesse contexto, o Ministério da Educação em 2002, por meio de sua 

Secretaria de Educação Especial, elaborou um documento de estratégias e orientações para o 

atendimento nas classes hospitalares, assegurando o acesso à educação básica. Em Santa 

Catarina, a SED baixou Portaria que “dispõe sobre a implantação de atendimento educacional 

na Classe Hospitalar para crianças e adolescentes matriculados na Pré-Escola e no Ensino 

Fundamental, internados em hospitais” (Portaria nº. 30, SER, de 05/ 03/2001). 

Todo o aluno que freqüenta a classe possui um cadastro com os dados pessoais, de 

hospitalização e da escola de origem. Ao final de cada aula o professor faz os registros numa 

ficha com os conteúdos que foram trabalhados e outras informações que se fizerem 

necessários. 

O aluno que freqüenta a classe por três dias ou mais é realizado contato telefônico 

com sua escola, comunicando da sua participação na classe e obtendo-se informações 

referentes aos conteúdos que estão sendo trabalhados, no momento, em sua turma. Após alta 

hospitalar, é enviado relatório descritivo das atividades realizadas, bem como do seu 

desempenho, posturas adotadas e dificuldades apresentadas.  

Tendo em vista o exemplo da inovação educacional supra de levar a sala de aula 

para o hospital, a fim de não prejudicar a educação básica do jovem, abordaremos na 

seqüência algumas questões que refletem e são construídas continuamente tanto no 

referenciado modelo de ensino quanto no processo de educação como um todo. 

3.3 O FATOR SÓCIO-CULTURAL NO CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTO E 

DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

A educação é um processo social em que a sociedade constrói e dissemina o seu 

conhecimento e a sua herança cultural, sendo essa característica a consolidação do indivíduo. 

Há que se pese que o progresso individual se dê com as diferenças pessoais e sociais, que 

ciclicamente influencia no aprimoramento desse processo. 

Entende-se, portanto, que a educação é um elemento de um conjunto cultural que 

desenvolve o indivíduo nos limites de seu contexto sociocultural, sistematizada para servir 

aos interesses da sociedade, da economia e da política de um País (BRANCO & METTEL, 

1995 apud MACIEL & RAPOSO, 2010).  

Considerada como responsabilidade das famílias e dos grupos sociais, por um 

bom período, a educação não obteve instituições educacionais que se responsabilizassem pela 
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construção e transmissão de conhecimento. Os adultos eram espelhados pelas crianças que 

aprendiam a conviver com seu grupo social, a participar das tradições e a sobreviver em sua 

comunidade. A educação acontecia por meio da convivência e pela troca de experiências. 

Embora a lei estatuísse que a educação fosse aplicada no lar e na escola, a modalidade de 

ensino sempre foi a considerada verdadeira pelos cânones legais.  

Mesmo com o novo panorama educacional, a família continua sendo a base de 

desenvolvimento do ser humano e as suas experiências determinam a essência biológica e 

deixam registros por toda sua vida. Ademais, se responsabiliza juntamente com o Estado 

tendo em vista os dispositivos da Constituição, nos seus Arts. 203, 205 e 229 e em outras 

fontes legais.  Por isso a preocupação da manutenção da instituição familiar, os bons 

princípios e a educação recebida dos pais são um dos fatores que influenciam no convívio 

social regida de normas e valores.  

A família, portanto, pode ser até intitulada de “sociedade dna”, pois nessa linha de 

raciocínio, temos as instruções genéticas que direcionam o desenvolvimento do seres 

humanos, que no caso do DNA na íntegra, dos seres vivos e alguns vírus. As regras e os 

valores obtidos no cotidiano familiar são exteriorizados na sociedade. Se um dos personagens 

da família for afetado, os demais sentirão o reflexo.  

Tendo em vista a concepção da família no desenvolvimento do sujeito, ressalta-se 

o reflexo mútuo do comportamento de cada um dos seus entes. Nesse contexto, ao existir uma 

pessoa com necessidade especial ou deficiência numa família, será eminente o seu reflexo na 

conduta dos demais membros (KELMAN & FARIA, 2007 apud KELMAN, 2010). Assim 

sendo, é de grande relevância o auxílio de cada personagem da família, assumir uma 

determinada função, como p. ex. a do apoio psicológico motivacional e superativo de 

barreiras biológicas e/ou não biológicas, do auxílio nos estudos e assim sucessivamente, o que 

consequentemente promoverá o desenvolvimento desse sujeito na família com vistas a fazer 

parte do contexto social.  

A visão cultural da família varia ao longo da história e influencia imperiosamente 

no desenvolvimento de cada personagem que a compõe. Na liberdade de hoje, os valores, as 

regras são distintas de uma família do século passado, a qual as crianças não tinham voz ativa 

em nenhum momento com os adultos independentemente da ocasião, a ritualística e conceitos 

de um padrão religioso ou doutrina imposto na família oriundo pelos seus antepassados.  
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A família, por sua vez, está mais ampla e atinge os parentes que influenciam no 

convívio da antiga família que era regida por soberania. O acesso de novos 

personagens/parentes na família também influencia no desenvolvimento do sujeito, pois uma 

nova micro-sociedade ali se insere. Ou seja, o desenvolvimento do ser humano está ligado 

inicialmente a família, que quando possui a sua estrutura básica com os papéis definidos do 

pai, da mãe e dos irmãos, consequentemente existirá melhor resultado do sujeito no seu 

cotidiano escolar, tendo em vista ainda, a colaboração mútua do contexto sociocultural que 

também que propicia o desenvolvimento de qualquer ser humano (KELMAN, 2010). 

Com a institucionalização da educação, as escolas continuaram a atender aos 

interesses da sociedade e a receber suas influências. Esse período foi marcado pela idéia de 

que nenhuma outra instância saberia melhor do que a escola o que seria mais importante para 

a criança e sua família. 

Nessa mesma direção, vale ressaltar, que o desenvolvimento do educando se dá 

quando a educação contribui para o seu sistema psicológico a partir de uma trajetória 

harmoniosa e progressista, ou seja, a cognição em evolução quando direcionada para 

assimilação de conhecimentos e operações mentais. A trajetória é iniciada com as 

aprendizagens durante a fase inicial da criança.  Seguidamente, se formam estruturas ao 

entendimento das relações do mundo real, criando-se formas para a aplicabilidade do que foi 

construído. Quando no nível cognitivo, a aprendizagem é direta com o mundo juntamente 

com o vocabulário significativo para o seu contexto, ou seja, a palavra como base dos 

conceitos do pensamento como condição de aprendizagem. 

O ensino é uma parcela do modo de uma cultura padronizada, a visão social 

esperada. A escola colabora com a construção do sujeito de uma determinada cultura, e 

através da comunicação interpessoal, que se cria uma prática em que a aprendizagem se 

valoriza a partir da reciprocidade social, um aspecto que se transforma em caminhos 

inovadores nas ações do sujeito.  Não se pode deixar de enfatizar o aspecto emocional como 

fator impactante da absorção do conhecimento do discente juntamente com o processo escolar 

para o seu desenvolvimento. Nesse sentido, as transformações do aluno nos seus diversos 

ambientes ocorrem quando ele é motivado e se envolve com a prática social executada 

principalmente na sala de aula. Ademais, é indubitável que a prática pedagógica deve ser 

estimuladora da produção pessoal inovadora, ou seja, a criatividade do aluno como parte do 

seu desenvolvimento (BRUNER, 2001 apud KELMAN, 2010), tendo em vista que, “grande 
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parte do esforço pedagógico consiste em trabalhar positivamente a auto-estima do aluno, para 

que possa emergir como sujeito capaz, por si mesmo” (DEMO, 1999).  

O papel da escola é de promover o desenvolvimento e a construção da ciência, 

mas parece que a produção desses valores na atual conjuntura está embaraçada. A violência 

toma espaço, o desrespeito com o docente e o crimes generalizados se consolidam no 

cotidiano escolar.  Não faz muito tempo que esse panorama era diferente, quando o professor 

era uma autoridade e um exímio educador. Segundo Kelman (2010), o rompimento desses 

valores se dá pela democratização da escola com a gratuidade, do acesso da mulher no 

mercado de trabalho e outros fatores que implicam na fragilização do respeito ao professor.  

A atividade profissional dos pais dificulta o acompanhamento da evolução escolar 

do seu filho, ainda mais que existe uma idéia de que o professor da escola é um empregado, 

principalmente quando alguns pais acham que os valores altos das mensalidades das escolas 

particulares ou os impostos afetam consideravelmente o seu salário. Quando o professor 

possui alunos de pais que visionam essa premissa, surge a dificuldade da prática pedagógica, 

pois a colaboração dos pais na educação de seus filhos é transferida para a sala de aula, o que 

enseja em menos tempo para o docente executar os conteúdos curriculares, que 

conseqüentemente afeta os seus valores perante a sociedade. 

Para se amenizar tal panorama, a tecnologia faz com que os alunos passam a 

freqüentar com entusiasmo a escola.  O respeito e os valores da escola são adquiridos pelo 

novo ambiente construído favorecendo a inclusão.   

O olhar e a formalização das propensões da pedagogia como possível fator de 

ajuste do descompasso sócio-cultural, manifesta-se a valorização da inclusão digital 

considerada um instrumento facilitador da pedagogia, a tecnologia transformando o 

comportamento humano, e reverbando a função social da escola e demais espaços educativos.  

Pierry Lévy (1996) de acordo com (RAMOS & SANTOS, 2009), afirma que com 

o surgimento das novas tecnologias e dessas novas possibilidades comunicacionais estamos 

diante de uma nova realidade social e de um novo ambiente. Para diferenciar essa realidade, o 

autor denomina o novo território ocupado como ciberespaço. 

A Educação a Distância e demais ferramentas tecnológicas é um exemplo da retro 

disposição, facilita o acesso ao cientificismo, consolida um novo horizonte educacional, reduz 

a desarmonia econômica e atinge melhor resultado numa comunidade culturalmente defasada 

no hábito de estudar.  
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Mesmo com a tecnologia, o espaço e o valor do professor devem ser 

reconquistados tendo em vista que o seu papel sempre foi fazer o aluno se desenvolver por 

meio da compreensão.  Dessa forma, existirá o desenvolvimento na prática pedagógica a 

partir do momento em que o professor tiver uma concepção de desenvolver em vez de só dar 

aula, aplicar prova, uma mecanização culturalmente difundida entre a maioria dos 

professores, considerada obsoleta diante a visão contemporânea inclusiva.  

Sendo assim, existem os desafios do processo legal para esse fim como, por 

exemplo, as diretrizes estabelecidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais que formalizam a 

intenção do Estado em atender os movimentos sociais quando trabalha a temática da 

pluralidade cultural. Dessa forma, a prática pedagógica e a escola trabalham os princípios de 

formação de um cidadão com o conhecimento e valorização da diversidade etno-cultural, com 

o estimulo à atitude de respeito e solidariedade com aqueles que sofrem de discriminação, a 

denúncia a atitudes de discriminação com si próprio ou com o próximo, compreensão de que 

as desigualdades sociais são problemas de todos e passíveis de serem modificadas. 

Contudo, o auxílio das normas básicas propicia uma prática pedagógica a se 

adequar num contexto na sociedade, provocar o desenvolvimento de métodos de ensinos 

significativos e cativantes para uma população sem contato histórico com o saber letrado.  A 

capacitação do profissional, os recursos materiais apropriados e outros aspectos também 

fazem parte de um sistema sócio-cultural e legal em constante aperfeiçoamento. 

Subentende-se, portanto, que o desafio da educação é atender às reivindicações 

sociais por meio da construção de uma prática pedagógica voltada para a valorização de 

diversas expressões culturais e formas de vivencias. O educador e a escola devem estar 

focados em compreender as necessidades da sociedade civil, promovendo o pleno exercício 

da cidadania e da igualdade social.  

Assim sendo, os preceitos legais, como rumo da prática pedagógica, valorizam a 

diversidade social e cultural, e impedem a discriminação na sala de aula pelo fato da 

formalização dos principais eixos de formação qualitativamente. Todavia, a política pública é 

um fator que implica nos sentidos específicos como nos processos de regulação social 

realizada pelo Estado, ou seja, a trata da pluralidade da convivência entre os seres humanos, 

da relação diversa entre eles, da básica formação de conflitos amenizando a exclusão escolar. 

Em determinados momentos as políticas públicas podem ser vistas como um fator 

positivo, quando ditam regras autoritárias que restringem o livre comportamento dos 
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cidadãos, como o exemplo da proibição dos pais de maltratarem seus filhos e a 

obrigatoriedade da matrícula de crianças nas escolas. Nesse sentido, significa analisar a 

sociedade brasileira, a sua história e cultura. Assim sendo, o que acontece na sala de aula é 

definição da política, do planejamento, e o que esses fatores podem influenciar na supressão 

da falha histórica sócio-cultural das sociedades estabelecidas por si próprias com um auto-

modelo contraeducativo.  

A educação deve estar disponível para promover mudanças nos indivíduos de 

modo a favorecer o desenvolvimento integral do homem na sociedade sócio-culturalmente 

defasado na sua maioria. Portanto, é fundamental que a educação atinja a vida das pessoas e 

da coletividade em todos os âmbitos, visando à expansão dos horizontes pessoais e, 

conseqüentemente, dos sociais.  

Sabe-se, que o desenvolvimento também é refletido pelo conflito entre o 

indivíduo e a sociedade como parcela do fenômeno sociocultural. Porém, o aspecto social e a 

escola constroem uma perspectiva entre si por meio da convivência e a relação interpessoal, 

transparecendo modelos de personagens contrapostos como autoritários e subordinados, os 

mais visíveis e os invisíveis/excluídos (COELHO, 2003). 

Dessa forma, a escola deve ser transformada em espaço social privilegiado de 

convivência e em ponto de referência fundamental para a constituição de identidades dos 

alunos com a consciência dos educadores em razão da restrição do espaço urbano.  

Diante o exposto, podemos vislumbrar que o feedback da prática pedagógica tem 

forte influência do reflexo dos aspectos sócio-culturais. Aliando os pressupostos teóricos ao 

conhecimento empírico do pesquisador sobre a realidade educacional brasileira, construído na 

sua prática profissional, esta investigação parte das seguintes hipóteses:  

- as prioridades das políticas públicas nacionais não estão sendo aplicadas ao 

ponto de fomentar a prática pedagógica inclusiva; 

- Conhecer a influência dos aspectos legais sobre a prática pedagógica contribui 

para a compreensão de fenômenos do desenvolvimento humano observados na 

inclusão educacional. 

Nas próximas seções apresentamos nosso objetivo principal e a metodologia 

delineada visando alcançá-lo. 
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IV. OBJETIVO 

• Geral 

Identificar concepções construídas por docentes acerca da relação entre inclusão escolar e a 

prática pedagógica com os aspectos legais e sócio-culturais da comunidade escolar da qual 

participam. 

V. METODOLOGIA 

A metodologia de pesquisa qualitativa fundamenta a presente investigação por 

reunir características importantes que vão ao encontro das questões que endereçamos à 

interface entre Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar. Esta perspectiva 

metodológica possibilita que os resultados sejam compreendidos não como meros dados 

encontrados pelo pesquisador, mas como um conjunto de zonas de sentido construídas por 

participantes ativos – que incluem os pesquisadores - colaborando também para a construção 

da teoria que emerge dos múltiplos diálogos estabelecidos (MACIEL & RAPOSO, 2010). 

Embora esta metodologia possibilite a combinação de diversos instrumentos para a 

construção de dados (CRESWELL, 1998 apud MIETO, 2010) no delineamento do presente 

estudo foi necessário priorizar a utilização de entrevistas. 

Na identidade dessa investigação, buscou-se realizar sondagens em ambientes em 

situação natural, com a efetiva verificação in loco numa instituição pública.  Nesse sentido 

foram praticadas abordagens nos ambientes de trabalho dos sujeitos na modalidade 

questionário visando conhecer a comunidade acadêmica escolhida e adequar o estudo 

empírico ao trabalho em questão. 

Foi apresentado na escola e a cada participante documento de “Apresentação da 

Pesquisa” (Anexo 1) e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2), assinado 

voluntariamente na seqüência por cada entrevistado, para que fosse iniciado o agendamento e 

realização  das entrevistas. 

É importante salientar que o resultado de cada pesquisa também sofre influência 

do estado emocional do receptor “entrevistado/colaborador”, daquele momento em específico, 

um valor atribuído naquela oportunidade, uma aceitação do proposto juntamente com a sua 

convalidação conjuntural, e a afinidade e condução de tal exploração (GONZÁLEZ-REY, 

1997 apud MACIEL & RAPOSO, 2010). Entretanto, poderão ser lançadas, oportunamente,  
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pelo entrevistado/colaborador durante a abordagem, surpreendentes informações e/ou fatos do 

seu cotidiano jamais conjecturados pelo investigador, que convergirá em dados 

enriquecedores para a referida sondagem, transformando-as talvez em componentes 

aprimoradores do problema em questão (MACIEL & RAPOSO, 2010). Nesse sentido, para 

melhor compreender as características humanas, será detalhado a seguir a metodologia 

construída para atingir esses objetivos.  

5.1 Participantes 

Um grupo de participantes contribuiu para a construção de dados, totalizando 04 

sujeitos, identificados como ∆1 a ∆4, que na sua totalidade, possuem experiência no ensino 

fundamental e médio. Possuem formação no Ensino Superior em diversas áreas do 

conhecimento como Sociologia, Letras e Biologia. 

O critério adotado para a escolha dos participantes foi de pertencer a um mesmo 

Colégio da rede pública estadual de um município do Estado de Goiás, ser coordenador ou 

professor em qualquer nível de escolaridade. Ressalta-se que a instituição tem competência 

nos graus do ensino fundamental e médio. Infelizmente nenhum dos participantes atuou ou 

atua no ensino especial, o que nos carece de observações comparativas em relação à literatura 

estudada nesse seguimento educacional.  

Os professores colaboradores foram escolhidos aleatoriamente de acordo com as 

suas disponibilidades de horário, convidados a participarem do estudo.  

 

Participantes 

do Estudo 

Empírico    

Idade
Formação/ 

Escolaridade

Tempo 

de 

Ensino 

Tempo de 

Coordenação

Tempo de 

Conhecimento em 

Ensino Especial

∆1 26 anos Sociologia 1,5 anos ---- Não

∆2 33 anos Biologia 1,5 anos ---- Não

∆3 26 anos Letras 3 anos ---- Não

∆4 40 anos 2° Grau ---- 1 ano Não

P
ro

fi
ss

io
n

a
is

Quadro Demonstrativo do Perfil dos Participantes

Tabela 1 – Quadro de participantes do estudo empírico 
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5.2 Procedimentos de Construção dos dados 

A pesquisa foi desenvolvida em uma única fase e os procedimentos ocorreram em 

dois dias do mês de dezembro de 2010 durante a implementação da literatura sobre o tema 

pesquisado, com foco na legislação como instrumento das políticas públicas voltada para a 

democratização da educação, o desenvolvimento da prática pedagógica, e amenização do 

descompasso sócio-cultural com vistas na inclusão escolar. Na sua abrangência, foram 

incluídas abordagens verbais tendo como objetivo esclarecimentos dos quatro participantes 

sobre a sua visão ao tema explorado, com duração em média de uma hora e quarenta para 

cada um, totalizando sete horas e dez minutos para a completa finalização dos questionários 

individuais. O roteiro utilizado pode ser consultado ao final deste trabalho (anexo 3). 

Participantes 

do estudo 

empírico

Data
Tempo de 

Duração
Duração Total

∆1 20/dez/10 02:00:00

∆2 20/dez/10 01:45:00

∆3 21/dez/10 02:10:00

∆4 21/dez/10 01:15:00

Quadro Demonstrativo da Fase de Construção de Dados

Entrevista Individual na Modalidade Questionário

07:10:00*

P
ro

fi
ss

io
n

a
is

Tabela 2 – Quadro da construção de resultados 

Na totalidade das abordagens, foi solicitado aos colaboradores que comentassem 

sobre a sua experiência profissional e que não se intimidassem em proferir qualquer 

informação que seja considerado exorbitante como palavra e/ou comportamento obsceno por 

parte de algum aluno ou professor que porventura ele vivenciou no seu cotidiano escolar.  

Os questionários foram registrados manuscritamente e acompanhados pelo 

pesquisador durante a realização no local de trabalho dos colaboradores. O pesquisador 

utilizou diário de bordo para anotações complementares. 

O objetivo foi de investigar se a conjuntura do ambiente escolar está em 

conformidade com os indícios da bibliografia pesquisada, ou seja, se e as políticas públicas de 

educação estão sendo colocadas em prática, a Lei sendo aplicada e se beneficiária, e se o 

aspecto sócio-cultural reflete de alguma maneira no contexto educacional.  
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Os dirigentes consentiram à participação dos professores/colaboradores na 

entrevista, responsabilizando-se pela substituição do profissional em sala de aula. O 

pesquisador organizou-se num horário em conformidade com a comunidade escolar, de tal 

forma que não prejudicou as atividades acadêmicas daquele dia. 

Durante a realização dos questionários, os professores comentaram sobre o seu 

cotidiano na sala de aula, sugeriram ações contundentes para melhorar a organização 

acadêmica, estrutura física, a superação do déficit da formação continuada, e outros aspectos 

que enriqueceram a visão do interlocutor das questões, e que solicitou esclarecimentos sobre o 

contexto das mesmas. 

5.3 Procedimentos de Análise de Dados:  

Após a realização das entrevistas, de posse do registro escrito nos formulários 

(anexo 3) e das informações do diário do pesquisador, foram realizadas leituras verticais e 

horizontais dos dados construídos, atendendo à sugestão de Mieto (2010):  

1) Leitura Vertical: leitura de todos os questionários respondidos, seguindo a 

ordem dos participantes: ∆1, ∆2, ∆3 e ∆4: 2) Leitura Horizontal: foi seguido à ordem 

cronológica das entrevistas. Foram realizadas leituras comparativas das questões, p. ex. 

Questão 1 de ∆1,  ∆2, ∆3 e ∆4; Questão 2 de ∆1, de ∆2, de ∆3 e de ∆4 e assim 

sucessivamente.   

Tendo em vista as repetidas leituras das entrevistas estruturadas e do conteúdo do 

diário de bordo, foi possível identificar algumas particularidades da concepção de cada 

entrevistado diante os demais no contexto de cada tema trabalhado. Dessa forma, verificou-se 

a construção de idéias e ações dos professores diante a abordagem legal, a prática pedagógica 

e o fator sócio-cultural com vistas à possibilidade de identificar estigmas que influenciam a 

inclusão educacional. 

VI. RESULTADOS 

O envolvimento dos temas propostos nesta pesquisa demonstrou sequencialmente 

diversas informações e categorizações que são apresentadas a partir da leitura vertical das 

entrevistas, e posteriormente, a partir da leitura horizontal. A seguir apresentamos um quadro 

síntese de nossos resultados, que visam identificar concepções construídas pelos professores 

acerca da relação entre inclusão escolar e prática pedagógica com os aspectos legais e sócio-

culturais da comunidade escolar da qual participam. 
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TEMA ∆1 ∆2 ∆3 ∆4

Sociologia

Filosofia
Reinserção
Família Desigualdade
Carente
Escola
Preconceito

Preponderante 

p/ prática 
Negativo 

Visão fechada Orientação

Diversidade Prostituta Superação

Ridicularizam Drogas

Sexuais Conquista

Majoritário com 

a sociedade

Responsabilidade 

de todos

Reação da 

família 
Projetos como  

bolsa família, 

BPC etc
Funcionalidade 

LDB 

Devem ser 

revisadas

Dúvida sobre 

LDB

Acredita que 

contribui

Facilita a escola 

entender 

procedimentos

Autonomia 

docente

 Contribui p/ 

educação

Monitora a 

educação

Qdo. o cidadão 

enxergar o seu 

papel na 

sociedade

Quando o 

governo 

valorizar o 

docente
Os docentes 

não sabem a 

sua função 

Garantia de 

contratação

Salário
Concursos 

difíceis

Bico / Emprego
Governo exige 

muito
Primeiro vencer 

o preconceito da 

escola c/ 

cadeirantes

Quando a 

democracia for 

vista pela gestão

Condições sociais 

para docente 

Gestão estrutura

7. Sobre a 

Iniciativa da 

Gestão Local

Desconhece Desconhece
Não tem e 

desconhece

Não tem e 

desconhece

Cultura da 

gestão e das 

políticas

Gestão na cultura

Se houvesse 

teriam idéia do 

desenvolvimento

Investimentos 

pela política

Novos projetos 

com a 

comunidade

Envolvimento 

com escola entre 

escola/família/ 

aluno

Não enquanto as 

pessoas 

encontrarem 

dificuldades de 

fazer diferente

Todos devem ver 

da mesma forma

Necessidade de 

alteração na 

legislação

Ampliação da 

Cultura 
Produção

Vencer 

autopreconceito 

com jogos

Discriminação

Novos caminhos 

pedagógicos

Deficiente na sua 

região

8. As 

Iniciativas 

anteriores se 

valem pela 

Cultura e/ou 

Pol. Públicas

Cultura dos 

gestores

Não sabe 

responder

4. Sobre 

Legislação e     

a sua 

Contribuição

5. A Educação 

pode 

melhorar?

6. Suposição 

sobre as 

dificuldades 

serem 

vencidas pela 

e/ou fator 

Sócio-Cultural

A ouvidoria 

auxilia nas 

dificuldades da 

comunidade

Quadro Síntese dos Resultados

1.Sobre 

Inclusão 

Escolar

2. Reflexo 

Sócio-Cultural 

na Prática 

Docente e no 

Aprendizado 

Discente

3. A Gestão 

Pública e os 

Investimentos 

para a 

Inclusão 

Escolar

Não percebe
Priorização  da 

qualificação

Atenção especial

Autopreconceito

Participação 

aluno professor

Oportunidades
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6.1 Análise vertical dos resultados 

Nesta etapa, a leitura vertical dos questionários possibilitou caracterizar melhor os 

participantes do estudo, identificando informações relevantes para compormos os resultados, 

e a partir da leitura horizontal, uma comparação entre as diversas concepções dos professores 

entrevistados sobre o principal tema de nosso interesse. 

∆1 é uma professora que sempre esteve envolvida com a educação desde a sua 

formação superior, e relata que possui um perfil que facilita a se adequar a qualquer tipo de 

comunidade escolar, inclusive a que está inserida. Ressalta que na sua época de estudante 

existiam disciplinas como sociologia e filosofia que foram extintas em um determinado 

período, porém foram reinseridas na escola pela sua importância aos jovens de hoje, que não 

tem uma família bem estrutura e possuem um histórico carente na cultura escolar. Passou por 

um processo de intimidação familiar com vistas na sua formação em Direito, e que o seu 

futuro profissional valeria apenas se no mundo da advocacia. Apesar do seu sonho de ser 

enfermeira não ter consolidado, não se arrepende de ser Socióloga.  

Possui uma visão de que a família, a escola e o próprio aluno devem estar em 

constante harmonia para facilitar a inclusão escolar. A escola com a sua função renovadora na 

visão inclusiva, fazendo com o que o aluno se estabeleça sem preconceito de raças, classes ou 

deficiências de forma humanística e democrática.    

Acredita que o fator sócio-cultural é um fator preponderante para a prática 

pedagógica e no aprendizado tendo em vista a teoria funcionalista de Durkheim, fator que 

delimitam tal situação e o mau funcionamento da instituição que proporciona um 

desregramento da sociedade. “(...) Os professores que tem uma visão totalmente fechada, e 

seu fator cultural está enraizado em contextos tradicionais, assim não sabem lidar com a 

temática “diversidade”, já vi vários professores ridicularizarem alunos por opções sexuais 

contrárias a sua, e fazer com que esses alunos se sintam desmotivados com no estudo”. 

A gestão pública educacional frente às necessidades de investimento é 

considerada por ∆1 como um papel majoritário, que quando participativa da sociedade cria-se 

projeções positivas como o crescimento educacional. Tem reação também na família quanto é 

beneficiada com projetos de inclusão, que envolvem financiamentos e manutenção mínima de 

valores padronizados como bolsa família, BPC na escola e outros. Para ∆1 a gestão 

educacional é a “força do cidadão nas projeções inclusivas”. 
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O conhecimento de ∆1 sobre legislação educacional tem ligação somente com a 

LDB. Entende que essa Lei em específico, é “a funcionalidade do processo educativo, 

englobando situações que facilitem o processo de ensino-aprendizagem”. Acredita que “não 

há leis que não funcionam principalmente ao contexto global”, tendo em vista que cada 

instituição adota procedimentos segundo seu entendimento e perfil regional. 

Acredita que a educação pode ser melhor a partir do momento que cada cidadão 

reconhecer o seu papel na sociedade. Quando se refere à educação, diz que existem 

professores que não possuem entendimento sobre a sua função, pois se interessa somente no 

salário. Trata o seu cotidiano escolar como se fosse um “bico” pelo mercado competitivo e a 

falta de emprego. ∆1 nesse momento cita a visão de Paulo Freire: “Não se pode falar em 

educação sem amor”. 

No que tange aos discentes, ∆1 relata que muitos não se encaixam em um perfil 

de cidadão, pois não exercem os seus deveres como contribuir na preservação da escola e da 

integridade do professor.  Em suma, ∆1 acredita que somente depois do entendimento da 

importância da educação, os alunos farão como cidadãos uma educação melhor.  

As dificuldades educacionais em relação ao ensino tradicional e especial podem 

ser vencidas na sua concepção por meio das “ouvidorias” que se consolidam cada vez mais 

pela gestão pública local e que influência no auxílio das soluções das dificuldades daquela 

comunidade, por intermédio da interatividade com a vida social dos discentes, que ameniza o 

seu contraste social-cultural fora da escola. 

∆1 comenta que é decepcionante os gestores públicos locais não terem iniciativa 

com o desenvolvimento de relações da escola com universidades com intuito de aperfeiçoar o 

seu corpo profissional, desconhecendo qualquer ação por parte de qualquer outra instituição 

além da que trabalha. Acredita que tais iniciativas são conseqüências de um processo cultural 

falho da gestão escolar, dos gestores públicos. 

∆2 é uma professora formada em biologia e diz “Eu não sabia que ia ser 

professora, meu sonho era ser Advogada”, relata. Mesmo com o seu sonho profissional não 

outorgado, aprendeu a lidar com a nova profissão, e relata que: “(...) ser professora não é tão 

difícil, apenas ter bom senso e criatividade para conquistar os alunos, deixá-los achar que são 

os gerentes da sala de aula, senão, não há condições de executar o conteúdo curricular”.  
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A sua visão sobre a inclusão escolar é voltada para uma atenção especial ao aluno 

sem enxergar as desigualdades como um todo, fazendo com que ele se insira na sociedade 

sem o autopreconceito, um dos fatores que influência na sua produção cognitiva.  

Ela enxerga o fator sócio-cultural como um reflexo negativo na sua prática 

pedagógica, o que exige que o professor saiba orientar os seus alunos a superar tais 

dificuldades da sua raiz. Considera o professor como um mero transmissor de conhecimento e 

mostrar aos discentes as normas básicas de conscientização, e nelas uma comparação das suas 

conseqüências que podem existir no cotidiano interno e externo da escola.  Segue dizendo: 

“(...) alguns alunos falam mal da própria mãe, que é prostituta e usuária de drogas, eles 

mesmos dizem que estudar não levar a nenhum lugar. O aluno não aceita que o professor seja 

ofensivo, tem que tratá-los com palavras conquistadoras, senão, não se consegue dar aula. O 

meu filho levou chave de braço de um aluno, meu filho se defendeu porque é mais forte e 

revidou machucando o aluno que o provocou. No dia seguinte, a mãe do aluno que aplicou a 

chave de braço no meu filho foi reclamar do aluno da professora com o diretor, que indagou 

sobre o privilégio do aluno pro se tratar de filho de professora da escola. A referida mãe é 

usuária de droga e a direção tem esse conhecimento (…)”. Ainda comenta: “(...) Alunos que 

possuem pais viciados em drogas e que aprendem a respeitar a professora que o conquistou, a 

transforma em mãe e até causa disputa interna na sala de aula com os demais alunos, ninguém 

pode chegar perto da professora (…)”. 

Enfatiza que diante o panorama atual da gestão pública quanto aos investimentos 

para ampliar a inclusão nas escolas, não percebe resultados positivos do governo e muito 

menos da gestão local em buscar verbas para esse fim. Segue dizendo: “(...)... dificuldade de 

acesso à escola, além pelas quais muitos alunos residem na zona rural e o transporte não é 

disponibilizado de acordo com a demanda daqueles que precisam de atendimento 

diferenciado. Em certos casos, o transporte não existe em alguns dias da semana pelo descaso 

da  própria prefeitura, que segundo alguns boatos, julga desnecessário”. “(...) Os quadros-

negros em muitas salas estão rachados e a poeira do pó de giz me faz muito mal. As salas não 

possuem ventiladores, em muitas delas existe superlotação, falta espaço até para o professor 

se locomover. A falta de estrutura, o calor e outros fatores fazem com que os alunos não 

parem de conversar, ficam alvoroçados e tenho pena deles por estarem num ambiente 

desconfortável (…)”. 
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Ressalta que mesmo sem um conhecimento aprofundado sobre as leis, crê que 

elas devem ser revistas com urgência em relação a autonomia do professor na sala de aula. 

Para a educação melhorar são necessárias alterações na legislação educacional. 

∆2 percebe que as dificuldades educacionais em relação ao ensino tradicional e 

especial “devem ser vencidas primeiramente pela extinção do preconceito por parte da própria 

escola com os “cadeirantes” como exemplo, relata ∆2. Quanto ao aluno regular, as suas 

condições sociais induzem o professor a achar que não favorece a sua evolução, enquanto 

com o aluno especial, a gestão pública não tem capacidade de adequar a estrutura da escola 

com uma simples rampa de acesso desse aluno na sala de aula, simplesmente os ignoram. Não 

existe um senso favorável por parte da gestão pública que engloba a administração da escola e 

a participação da comunidade escolar como cidadão nos seus projetos básicos, uma cultura 

que predomina em certas regiões como a sua. 

∆2 não possui conhecimento em relação a iniciativa da direção ou coordenação da 

sua escola com vistas a formação continuada dos professores e não sabe responder se esse 

comportamento se deve a um processo cultural e/ou das políticas públicas ou de nenhum 

desses fatores. 

∆3 é uma professora que gosta muito de línguas estrangeiras em específico o 

inglês, língua de concentração na sua formação e tem vontade de aprender francês.  

Entende que a inclusão se deve pela participação dos alunos e professores com um 

método voltado para as ações compreender/ensinar/aprender tendo em vista a deficiência da 

cultura daquela sociedade, um facilitador da prática pedagógica para o seu contexto. 

Para ela o fator sócio-cultural influencia na produção do aluno na sala de aula, e 

que para superar tais deficiências, é necessário uma prática pedagógica estratégica como 

ações voltadas a atividades que visam metas e objetivos para que o aluno tenha um 

aprendizado estimulante de forma competitiva com diversas formas de entendimento. Nesse 

caso, as pesquisas são uma forma de induzir o aluno a ter novas atitudes favoráveis a sua 

interação na sala de aula, eliminando-se o seu autopreconceito de incapacidade quando se 

toma tais atividades como um desafio emocionante. A partir disso, segundo ∆3, o docente 

deve enfatizar possíveis métodos de aprendizagem que estimule em disputas sem medo de 

errar, de discutir sem insegurança pelo fato do ambiente escolar ter se transformado num local 

de jogos competitivos. Dessa forma, qualquer um é capaz de superar as suas deficiências 

sócio-culturais e se desenvolver numa nova concepção escolar inovadora. 
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Quando se referiu a gestão pública educacional frente às necessidades de 

investimento disse que para suprir uma parte da exclusão, somente a sua priorização na 

qualificação dos professores. 

Possui conhecimento sobre a legislação citando a LDB como exemplo, e ainda 

possuindo dúvida se é considerada uma Lei. Segundo ∆3, de acordo com informações, “a 

LDB é um corpo ou um conjunto de leis referente a educação que contribuem sim para 

educação como um todo”.  

∆3 relatou que há chances da educação melhorar se o governo começar a dar valor 

nos professores, principalmente no seu Estado. Salientou que existem professores 

competentes, mas precisam ser mais valorizados pela sociedade, os procedimentos a serem 

seguidos pela escola devem tomar por base uma imagem positiva que respalde o professor de 

suas competências e o seu devido respeito. “(...) O Estado exige muito sem ao menos garantir 

uma boa contratação, pois os concursos são muito difíceis. Os concursos são difíceis, o 

governo exige que o professor ofereça uma boa educação à sociedade sem o seu apoio”.  

Segundo ∆3, as dificuldades educacionais em relação ao ensino tradicional e 

especial não podem ser vencidas pela gestão pública e/ou pelo fator sócio-cultural “porque as 

pessoas encontram dificuldades em fazer algo diferente”, mas salienta que a inovação faz 

parte de um processo de aprendizado diferenciado e aperfeiçoa o modelo educacional. 

Não existe a iniciativa por parte da direção ou coordenação da sua escola que visa 

o desenvolvimento de relações com universidades em relação à formação continuada. 

Acredita que a falta de iniciativa por parte da direção ou coordenação na 

influência da qualificação dos docentes é resultado de um processo cultural e das políticas 

públicas. Se houvesse uma cultura nessa perspectiva pelos gestores locais juntamente com a 

iniciativa também do corpo docente, o trabalho se voltaria para uma idéia de desenvolvimento 

em conjunto.  

∆4 Apesar de possuir pouca experiência com a prática pedagógica, além de a sua 

formação ter ficado estagnada no antigo 2° grau (Ensino Médio), é coordenadora oriunda da 

administração do colégio por falta de professores na rede de ensino. É uma pessoa com 

grande vivência com a diversidade sócio-cultural da comunidade e sempre enfatiza que a 

educação está à espera de atingir as metas impostas pelas políticas públicas.  
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Entende como inclusão escolar um processo inverso da discriminação com os 

sujeitos que não tiveram oportunidades anteriores ou deficiência cultural, e precisam se 

adequar ao mundo educativo contemporâneo. 

Ressalta que o fator sócio-cultural se reflete na prática do professor, pois o 

convívio com a diversidade amplia a cultura e cria novos caminhos pedagógicos para fazer 

com que o aluno tenha melhor aprendizado. 

Em relação à importância da gestão pública educacional frente às necessidades de 

investimento, diz que existe uma responsabilidade de todos, pois a gestão é de todos os 

sujeitos envolvidos na educação, que devem visionar na mesma direção para o êxito. 

Possui conhecimento em legislação e acredita que sem ela não é possível um 

monitoramento da evolução educacional como um todo. Não discorreu mais sobre o tema. 

Confere a melhora da educação a partir da busca de todos os sujeitos envolvidos, 

gestores públicos, comunidade escolar, família, aluno para melhor compreender as 

necessidades locais. 

As dificuldades educacionais em relação ao ensino tradicional e especial podem 

ser vencidas pela gestão pública quando enxergar a democracia da educação como um 

processo de inserção da comunidade local nos projetos da sua escola.  

∆4 relata que não existe iniciativa por parte da direção ou coordenação da sua 

escola que visa o desenvolvimento de relações com universidades em relação à formação 

continuada e desconhece qualquer iniciativa de outras instituições além da sua. 

∆4 enfatiza a falta de iniciativa por parte dos gestores da escola como um falho 

processo cultural e de investimentos reservados pelas das políticas públicas educacionais para 

esse fim na sua escola.  

6.2 Análise horizontal dos resultados 

Em relação ao Tema 1 - Inclusão Escolar, os professores/colaboradores de 

maneira geral mencionam a discriminação e a desigualdade social como um paradoxo da 

inclusão. ∆1 relata que a interação entre a família, escola e aluno é importante para vencer 

essas barreiras, enquanto ∆2 aliado a esses aspectos entende que a atenção especial do 

docente é um fator preponderante para o desenvolvimento do aluno. ∆3 relata sobre a 

importância da “harmonia didática” entre o aluno e docente e ∆4 ressalta a adequação do 

aluno discriminado ao mundo educativo contemporâneo. 
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Para o Tema 2 - Influência Sócio-Cultural na Prática Pedagógica, o fator sócio-

cultural é considerado por todos entrevistados como uma questão preponderante na atuação 

do professor e no resultado de aprendizado do aluno. ∆1 acrescenta que os professores 

possuem uma cultura arcaica e preconceito de todas as formas inclusive sexual que contribui 

para evitar a interatividade com aquela diversidade sociocultural, enquanto os demais 

colaboradores se baseiam na conquista dos alunos deficientes socialmente e culturalmente 

criando métodos pedagógicos que auxiliam na conscientização do aluno a superar as 

desigualdades ali encontradas durante a convivência escolar.  

Os participantes ∆1 e ∆4 compartilham idéias em que a importância da gestão 

pública educacional frente às necessidades de investimento (Relacionados ao Tema 3) se dá 

quando a comunidade faz parte dos seus projetos.  Discordam de ∆3 quando se referencia 

somente a qualificação dos professores, pois esse é considerado um dos fatores fundamentais 

a ser aperfeiçoado pela gestão pública. Se não houver a colaboração da família na formação 

da criança, mesmo com verba específica para isso, a prática pedagógica não alcançará seus 

objetivos de transmitir conhecimento e fazer que sejam compreendidos pelo discente. ∆2 

limita-se a considerar a relação entre a gestão local da escola e os investimentos.  

Assim sendo, este participante conjectura suposições sobre se os investimentos 

chegaram até a sua escola ou se houve uma boa verba para a sua demanda. Ou ainda, nesse 

entremeio, a gestão nas suas diversas hierarquias e funcionalidades não fizeram que a coisa 

acontecesse no seu mínimo possível. Em diversas hipóteses surgidas tendo em vista a 

literatura e a visão de ∆4, o que se há de fazer, é que o Estado monitore a gestão de verbas 

para que se tenha um real panorama da deficiência entre os investimentos e as suas demandas. 

Na construção das concepções do Tema 4 - A Legislação e a sua contribuição, ∆1, 

∆3 e ∆4 possuem visões semelhantes quando se referem a Lei como um instrumento 

norteador de forma globalizada, uma relação com funcionalidades como a da LDB. ∆2 

entende que as Leis são um instrumento de imposição de regras sobre as relações 

interpessoais sem conhecimentos generalizados das suas funções.  

Quando questionados sobre a possibilidade da Educação melhorar – Tema 5, a 

concepção dos participantes sobre a evolução da educação fica emparelhada em poucos 

conceitos. ∆1 com visões teóricas em sociologia, entra no mérito dos professores que não 

exercem o seu papel por interesse somente no salário. ∆2 continua a enxergar a legislação de 

forma mais ofensiva, um produto apenas de regras sobre comportamentos humanos. ∆3 
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demonstra revolta por meio de algumas de suas colocações na íntegra “(...)... exigem muito do 

professor, sem ao menos garantir uma boa contratação, os concursos são muito difíceis! 

Como então que o governo pode exigir uma boa educação?... (...)”. ∆4 resume que a Lei é 

uma fonte de universalização da qualidade de ensino ao visionar a superação das deficiências 

de cada local com o envolvimento da escola, aluno e família para descobrir as necessidades 

do alunado. 

Indagados sobre as dificuldades sobre a Gestão Educacional - Tema 6, a gestão 

pública é encarada por ∆1 como sendo mais localizada, e a ex. da “ouvidoria” como ação 

administrativa aperfeiçoa a visão da democratização da educação com a participação da 

família e escola na evolução peculiar de cada aluno. ∆2 entende ainda de forma impositiva 

que a gestão pública se valerá a partir do momento que a escola iniciar o processo de extinção 

do preconceito contra os cadeirantes adequando a sua infraestrutura e oferecendo condições 

sociais melhores ao docente. Assemelha-se a ∆1 em relação ao tratamento específico da 

necessidade específica do aluno. Salienta que o fator-sócio cultural possui barreiras a serem 

vencidas pela própria escola, pois surgem preconceitos de tal forma que alguns alunos são 

ignorados pela sua forma de ser.  

∆3 contradiz aos demais participantes quando salienta que as dificuldades devem 

ser vencidas pelas próprias pessoas, que a sua natureza como princípio desse desenvolvimento 

vale mais que a gestão pública e o fator sócio-cultural na escolar. ∆4 atribui à gestão pública o 

entendimento das dificuldades educacionais na especificidade de cada região. De forma 

generalizada, constatou-se que diante uma gestão pública mais localizada, no caso da 

iniciativa por parte da direção ou coordenação em relação à formação continuada dos seus 

profissionais não existe nenhuma política interna para esse fim. Na exceção de ∆3, todos 

concordaram que tal política interna da escolar tem ligação com o fator cultural da educação a 

ser vencida pelas políticas públicas. 

Quanto à iniciativa e atuação da Gestão local - Tema 7, todos os participantes 

desconhecem tal ação por parte da escola que trabalham. 

Tendo em vista o desconhecimento dos aspectos que delineiam o Tema – 7, no 

que tange o Tema – 8, ∆1 atribui à falta de iniciativa por parte da gestão local como sendo um 

problema cultural dos gestores. ∆2 não sabe responder. ∆3 relata que essa deficiência se deve 

ao problema cultural, similar a ∆1, adicionando como um problema das políticas públicas. ∆4 
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assemelha-se a ∆3 quanto a falta de cultura dos gestores locais e ressalta a falta de 

investimentos das políticas públicas para esse fim. 

Finalizaremos esta seção com o resumo das concepções identificadas que foram 

construídas pelos docentes entrevistados nesta investigação sobre a relação entre inclusão 

escolar e a prática pedagógica com os aspectos legais e sócio-culturais da comunidade escolar 

da qual participam: 

Enfatizam a discriminação e a desigualdade social como um paradoxo da 

inclusão, em que o fator sócio-cultural é considerado por todos entrevistados como uma 

questão preponderante na atuação do professor e no resultado de aprendizado do aluno; em 

relação à gestão pública educacional frente às necessidades de investimento, ora enfatizam a 

importância da comunidade fazer parte dos seus projetos, ora enfatizam a necessidade da 

qualificação docente, ora resumem esta questão à gestão local da escola em relação aos 

investimentos. Os participantes tendem a se referir à Lei como um instrumento norteador de 

forma globalizada. Quanto à possibilidade da Educação melhorar, a concepção dos 

participantes é construída a partir de suas experiências subjetivas, demonstrando contradição 

entre todos os participantes. Em relação às dificuldades sobre a Gestão Educacional, a maioria 

dos participantes concordou que a política interna da escola tem ligação com o fator cultural 

da educação a ser vencida pelas políticas públicas. A iniciativa e atuação da gestão local não 

são do conhecimento dos participantes e, em função disto, constroem concepções bastante 

individuais a respeito das relações entre iniciativas por parte da direção ou coordenação que 

podem se valer de um processo cultural e/ou das políticas públicas. 

VII. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A presente seção vai ser dedicada à discussão dos resultados anteriormente 

apresentados, à luz do referencial teórico que subsidiou o trabalho em questão e de 

informações registradas no diário do pesquisador no período da construção dos dados, a fim 

de ampliar a compreensão das concepções que identificamos. Nessa mesma direção, serão 

relacionadas informações atinentes ao desenvolvimento humano, educação e inclusão escolar.   

Observou-se que os professores entrevistados apresentaram dificuldades em 

relação ao relato de suas idéias durante a justificativa de alguns temas propostos, que, por sua 

vez, foram construídos dialogicamente, sobre a conjuntura e a história pessoal coletiva dos 

participantes. Isso pode ser verificado, sinteticamente, no Quadro Síntese dos Resultados. Por 

exemplo, ∆2 não percebe a importância da gestão pública frente as necessidades de 
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investimento para inclusão escolar; ∆4 pressupõe que a legislação pode contribuir para 

educação na forma de monitoração; ∆3 com dúvida cita a LDB pressupondo que ela contribua 

para a educação. 

Das informações obtidas durante as entrevistas, o pesquisador observou que para 

metade daquele corpo docente há falta de pertinência entre a formação e coerência das 

disciplinas trabalhadas. Verificou-se in loco que a maioria dos professores atua fora da sua 

área de formação, por exemplo, ∆2 é biólogo e leciona matemática, soma-se a isso o fato da 

maioria dos professores entrevistados não possuir tempo de magistério superior a três anos. 

Certamente tal observação nos induz a concluir que o conteúdo das disciplinas, a avaliação de 

aprendizagem, a educação e formação dos alunos, serão de alguma forma comprometida. 

Dessa forma, foi relatado também, que a gestão educacional daquela instituição pouco 

monitora e avalia os seus profissionais, se possuem o perfil e a capacidade de atuar sobre os 

conteúdos mínimos exigidos pelas políticas públicas a fim de alcançarem melhores resultados 

com a prática pedagógica. 

Durante as entrevistas, os professores/colaboradores ressaltaram verbalmente para 

o pesquisador que o espaço físico da escola não é adequado para o funcionamento de algumas 

das turmas, pois existem salas de aula com capacidade máxima para 30, mas se excedem com 

mais de 50 alunos, algumas delas com quadro de giz rachado, falta de ventiladores e um 

excessivo calor. Segundo os entrevistados, as instalações administrativas para docentes e 

coordenação não atendem satisfatoriamente, não há salas individuais para professores, apenas 

para a coordenação e a direção do colégio, as quais utilizadas pelos docentes. As instalações 

sanitárias para mulheres e homens são suficientes para atender o número de alunos da 

instituição, porém em situações precárias. 

De acordo com o relato dos participantes não existem condições mínimas de 

infraestrutura, como exemplo, um auditório com um projetor multimídia ou um telão, ou um 

retro-projetor, com fins de enriquecer a prática pedagógica e propiciar a interação da 

comunidade interna e externa da escola com atividades que fortalecem a democratização do 

ensino. Quando se faz uma reunião com a participação de toda escola, utiliza-se a quadra de 

esportes, que além de danificada, não possui cobertura e assentos. Os entrevistados ∆1 e ∆3 

relataram que quando o docente precisa utilizar o retro-projetor, ele tem que buscar no 

laboratório de informática e transportar para a sala.  ∆1 fala que a gestão pública é majoritária 

para esse fim juntamente com a reação da sociedade com projetos e programas. ∆2 relata que 

não percebe atuação da gestão educacional para sanar as deficiências supra. ∆3 diz que essas 
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ações devem priorizadas pela gestão educacional em conjunto com a sua qualificação. ∆4 

relata que é responsabilidade de todos, a gestão pública e a sociedade devem agir em conjunto 

e na mesma direção.  

Foi constatado in loco pelo pesquisador, como também observado pelos docentes 

entrevistados, que as salas de aula e demais instalações da escola não são adequadas para o 

acesso de pessoas portadoras de deficiência, ademais carecem de infraestrutura de segurança, 

de recursos áudio-visuais, de multimídia e de serviços de manutenção e conservação das 

instalações físicas e equipamentos. Assim, verificamos as incongruências existentes no que 

diz respeito à ordem pública educacional quando essa está referida aos direitos adquiridos 

pela sociedade e ratificados na forma da Lei.  

Tendo em vista as constatações e observações supras, vale mencionar algumas das 

relevantes considerações sobre a manutenção e desenvolvimento do ensino de todos os níveis, 

que constam no Art. 70 da LDB: “II. aquisição, manutenção, construção e conservação de 

instalações e equipamentos necessários ao ensino; III. Uso e manutenção de bens e serviços 

vinculados ao ensino; V. realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos 

sistemas de ensino”, ou seja, atividades-meio no sentido de atividades no âmbito da escola, 

voltadas para o ato pedagógico concreto que se realiza no ambiente da sala de aula. Dessa 

forma, o retro artigo é um exemplo de que ação das políticas públicas, em forma de lei, sobre 

as questões, refletem diretamente e indiretamente em uma prática pedagógica de qualidade. 

Ademais, a discriminação dos referidos incisos evitam interpretações equivocadas 

que fazem os administradores públicos – como os prefeitos tendo em vista que o ensino 

fundamental acontece de fato nos municípios – utilizarem os recursos da educação para ações 

como construção de pontes, de linhas de eletrificação rural, de pagamentos para atividades 

festivas, de transporte para a primeira dama etc. Tudo vem sido custeado em nome da 

manutenção e desenvolvimento do ensino (CARNEIRO, 1999). 

Em adição a retro abordagem do Art. 70 da LDB, conjecturamos supostas ações 

quanto às dimensões infraestrutura física e pedagógica que se permeiam no desenvolvimento 

do aluno e na inclusão escolar, sob o contexto da cidadania, ou seja, que abrange desde as 

condições do alcance do aprendizado até a sua formação educacional como cidadão de direito. 

Portanto, enfatizamos, por exemplo, algumas políticas necessárias em relação à educação 

inclusiva de pessoas com deficiência: a) para alunos com deficiência física: eliminação de 

barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, permitindo o acesso aos espaços de uso 
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coletivo, portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas; 

barras de apoio nas paredes dos banheiros, lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura 

acessível aos usuários de cadeira de rodas nas áreas comuns dos blocos da escola. Nesse 

contexto, observar como a criança se locomove traz implicações diretas ao planejamento e 

desenvolvimento das atividades (GIL, SANTOS & BARBATO, 2010); b) para alunos com 

deficiência visual, a instituição pode proporcionar sala de apoio contendo: sistema de síntese 

de voz, computador Braille, gravador e fotocopiadora que amplie textos, fitas de áudio, 

equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão subnormal, lupas, 

réguas de leitura e aquisição gradual de acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em 

Braille; e c) para alunos com deficiência auditiva, a instituição pode proporcionar intérpretes 

de língua de sinais/língua portuguesa, especialmente quando da realização de provas ou sua 

revisão, complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha 

expressado o real conhecimento do aluno, flexibilidade na correção das provas escritas 

valorizando o conteúdo semântico e aprendizado da língua portuguesa principalmente na 

modalidade escrita para o uso de vocabulário pertinente às disciplinas. 

Portanto, nota-se que para atingir a democratização da qualidade da educação, 

existem fatores subjacentes que contribuem para um melhor processo de desenvolvimento 

humano e inclusão escolar mais justa. Ainda sobre o contexto da infraestrutura física e 

pedagógica, de acordo com Gil, Santos e Barbato “potencializar as habilidades da criança com 

deficiência em detrimento de focalizar ou exaltar suas dificuldades” (2010 p. 261). Ademais 

“qualquer processo de superação depende não só da gravidade da deficiência como também 

da adequação e eficácia das estratégias utilizadas para se compensar as dificuldades” (p. 266). 

Adicionalmente, foi observado que a biblioteca não possui espaço físico adequado 

para o atendimento dos corpos docente e discente, não possui cabines individuais, muito 

menos pequenas baias individuais e mesas para leitura coletiva. O acervo, segundo ∆1, é 

suficiente para o funcionamento, mas os serviços (empréstimos de livros, atendimento ao 

aluno, acesso a internet) oferecidos pela biblioteca não são satisfatórios. O laboratório de 

informática possui 50 computadores e, dessa forma, contempla o número de alunos existentes 

na escola. 

Contudo, nas instalações gerais, em termos, o espaço físico não é adequado para o 

funcionamento de todas as séries com salas de aula com capacidade máxima para 30, algumas 

delas com quadro de giz avariado e salas sem o condicionamento ideal para os alunos. O 

acabamento das salas é deficitário com portas danificadas e os tetos são revestidos com telhas 
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sem qualidade, o que facilita o seu aquecimento interno. A escola possui somente o andar 

térreo, constituído por blocos, servidos por passarelas também estragadas, porém com os 

jardins ao seu redor bem tratados.  

Ao considerar a categoria da administração da escola, o pesquisador com intuito 

de colher mais informações dos participantes, constatou por intermédio de ∆1, ∆2 e ∆3, que a 

inexistência das condições básicas para o funcionamento de algumas turmas, deve-se ao 

incompatível aporte financeiro recebido pelo Estado em relação ao crescimento do alunado e 

às metas de desenvolvimento da instituição. Seguidamente, o pesquisador no sentido de 

colher mais informações, hipoteticamente lançou a possibilidade de estar existindo má gestão 

sobre os recursos que ali são direcionados, o que se transformou em incógnita para os 

participantes, se os recursos previstos estão sendo manipulados de forma correta em todas as 

hierarquias da administração pública até o seu destino final, a qualidade educacional. 

Em adição, conforme apresentado anteriormente no Quadro Síntese de Resultados 

no tema 6, 7 e 8, somente pequenas ações descritas nos conteúdos das disciplinas são 

desenvolvidos, ou seja, os diretores, coordenadores e professores não têm iniciativa de sugerir 

medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da escola. Os 

diretores não promovem avaliação institucional e pedagógica, não elaboram relatórios anuais 

de evolução da escola como um todo e outras atividades afins. 

Conforme podemos observar na análise vertical dos resultados, o participante ∆4, 

coordenador, possui apenas a formação do 2º grau e é oriundo da administração da escola por 

falta de docentes na rede de ensino, o que nos leva a refletir sobre a possibilidade do mesmo, 

por falta de qualificação e competência no cargo que exerce, não superintender as suas 

atribuições com eficiência. Isso poderia ser ratificado ou não se a instituição realiza-se a auto-

avaliação institucional, que não é o propósito deste trabalho discorrer sobre este tema. No 

entanto, seria uma ferramenta importante para a obtenção de dados quantitativos e qualitativos 

numa perspectiva de identificar a qualidade institucional quanto a gestão educacional da 

escola, qualificação docente, metodologia aplicada, entre outros fatores, de modo a tomar 

ações acadêmico-administrativas. 

Nessa mesma direção, ressalta-se que a auto-avaliação institucional contribui 

sobremaneira na identificação das concepções dos docentes, dos seus graus de criticidade e 

autocriticidade de cunho pedagógico sob o reflexo sócio-cultural, com vistas a imputar à 

escola a qualidade pedagógica no contexto inclusivo. 
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Adicionalmente, os entrevistados também relataram que não existem mecanismos 

de nivelamento que se dariam por meio de atividades como seminários, oficinas e aulas de 

disciplinas em que os alunos apresentassem deficiência e que o atendimento extraclasse 

dispusesse de procedimentos que incluíssem atribuições de professores auxiliares. Nesse 

contexto, ressalta-se novamente a importância das políticas públicas em relação ao 

compromisso com a avaliação do desenvolvimento humano, pois somente dessa forma pode-

se construir uma análise crítica sobre o prognóstico da gestão pública e prática pedagógica, 

que certamente incidirá na democratização da qualidade educacional e na inclusão escolar.  

Assim sendo, é de se perceber que dentre os diversos fundamentos das normas 

legais, é visível a intenção da democratização da qualidade educacional com programas 

ligados à ruptura do preconceito e discriminação com vistas a inclusão escolar. Tendo em 

vista os relatos de ∆1 e ∆2 registrados no livro de bordo do pesquisador, sobre existir 

professores com atitudes inadequadas durante a sua prática pedagógica conforme exemplo a 

seguir: “tratam alunos homossexuais de forma excludente na sala de aula”, emerge-se, 

portanto, a importância das Leis para repreenderem tais atos ilícitos. Nesse contexto, a 

intenção dos Parâmetros Curriculares Nacionais é um exemplo de contribuição para a 

formação das concepções dos docentes voltada aos movimentos sociais que trabalham a 

temática da pluralidade cultural, que certamente refletirá em uma prática pedagógica sobre a 

premissa humanística e civilizatória de forma imparcial no desenvolvimento cognitivo do 

aluno, prerrogativa amparada por Lei. Com isso, de acordo com a literatura, possibilita-se 

uma prática pedagógica que auxilie o sistema psicológico do aluno a partir de uma trajetória 

harmoniosa e progressista cultural por meio da relação interpessoal, valorizando-se a 

diversidade sócio-cultural.  

A construção das concepções dos entrevistados a respeito da contribuição da 

legislação para a educação, se resume como um instrumento norteador e de imposição de 

regras sobre educação. Apesar disso, a legislação sinteticamente exposta na literatura 

demonstra a sua incorporação legal ao longo do tempo, que por sua vez, reflete no direito do 

cidadão contribuindo indiretamente para a construção de um modelo de inclusão escolar 

estruturado tendo em vista o seu marco histórico e as suas conseqüentes diretrizes, que, apesar 

da volubilidade, fortaleceu a democracia com o auxílio constitucional.   

Quanto à gestão pública, essa possui diversas hierarquias e atribuições, que 

ligadas às definições das políticas públicas, se responsabiliza por atividades conforme alguns 

exemplos a seguir: alocar e distribuir os bens públicos de forma justa e democrática, 
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implantar e/ou manter a pluralidade de formas de acesso aos diversos níveis de ensino, 

aprimorar e implementar toda a base curricular, promover avaliação sobre o seu processo 

educativo, possibilitar a atuação da sociedade nas decisões de forma a consolidar algumas 

perspectivas dos parâmetros curriculares e outras atribuições diretas e indiretas no âmbito 

escolar. Porém, em alguns relatos dos participantes sobre a gestão pública, somente existe 

quando a comunidade faz parte dela. ∆3 relata que a gestão somente é válida quando se 

direciona na qualificação dos docentes juntamente com a intercessão da família no processo 

educativo, enquanto ∆2 resume a gestão à aplicação dos investimentos na escola. ∆4 enfatiza 

a importância da gestão sobre a monitoração da aplicação das verbas para que se tenha um 

panorama da deficiência entre os investimentos e as suas demandas. 

Tendo em vista as considerações dos participantes ∆3 e ∆4 mencionados acima, 

faz acreditar que as ações das políticas públicas em forma de Lei como, por exemplo – o 

dispositivo no Decreto 6.253/07, sobre a distribuição de recursos do FUNDEB, emendas 

constitucionais como a n. 14/1996, que orientam a criação de um fundo especial de 

manutenção e desenvolvimento do ensino e valorização do magistério em adição ao art. 212 

da Constituição, da aplicação anual da União e outros instrumentos que definam 

investimentos – não estão sendo bem aplicadas pela gestão local de forma a beneficiar a sua 

escola, considerada também como uma deficiência cultural que deve ser vencida pelas 

políticas públicas. 

VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esta pesquisa teve o objetivo de identificar concepções construídas por docentes 

acerca da relação entre inclusão escolar e a prática pedagógica com os aspectos legais e sócio-

culturais da comunidade escolar da qual participam. 

Compreendemos que os resultados obtidos, sendo compartilhados com 

profissionais da educação, podem favorecer a sua prática pedagógica com o auxílio da gestão 

pública em seus diversos níveis organizacionais ligados aos programas das políticas públicas 

em forma de Lei, contribuindo assim, para a harmonização da diversidade sócio-cultural da 

escola em que participam. Com vistas à inclusão escolar, os participantes enfatizaram a 

discriminação e a desigualdade social como um paradoxo da inclusão, em que o fator sócio-

cultural é considerado por todos entrevistados como uma questão preponderante na atuação 

do professor e no resultado de aprendizado do aluno, que a gestão pública educacional frente 

às necessidades de investimento, ora enfatizam a importância da comunidade fazer parte dos 
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seus projetos, ora enfatizam a necessidade da qualificação docente, ora resumem esta questão 

à gestão local da escola em relação aos investimentos. Ainda sobre a gestão pública mais 

voltada à escola, enfatizaram que a dificuldade se deve pela política interna da escola ter 

ligação com o fator cultural a ser vencida pelas políticas públicas. A iniciativa e atuação da 

gestão local não são do conhecimento dos participantes e, em função disto, constroem 

concepções bastante individuais a respeito das relações entre iniciativas por parte da direção 

ou coordenação que pode se valer de um processo cultural e/ou das políticas públicas.   

As práticas narradas se direcionaram para uma construção da identidade do atual 

panorama educacional no contexto pesquisado, que pode ser, em estudos futuros, 

confrontados com uma realidade mais abrangente. Sugerimos a possibilidade de novas 

investigações que considerem os reflexos mútuos produzidos a partir dos aspectos sócio-

culturais, do desenvolvimento das normas legais e da prática pedagógica, gerando-se, 

portanto, registros comparativos em relação à conjuntura escolar e a literatura estudada, de 

forma mais globalizada. 

Tais estudos, contando com um delineamento longitudinal, poderiam prever, por 

exemplo, a possibilidade de investigar: as discrepâncias entre as mudanças de concepções dos 

docentes e inclusão escolar sob o contexto sócio-cultural; levantar hipóteses sobre as causas 

dessas discrepâncias; realizar uma análise pormenorizada sobre a influência dos instrumentos 

legais na democratização da qualidade da prática pedagógica; apresentar de forma reflexiva o 

desenvolvimento dos aspectos legais em relação à educação especial sob o contexto inclusivo; 

identificar os pontos de articulação entre a gestão pública e as políticas públicas com vistas a 

uma prática pedagógica inclusiva; e conhecer os fatores que proporcionam o desenvolvimento 

humano sob o contexto sócio-cultural e da prática pedagógica.   

Porém, o presente estudo demonstrou elementos políticos e sociais externos da 

escola em seus diversos gêneros e espécies que estão em constante transformação, a fim de 

buscar a promoção do desenvolvimento humano de todos os personagens envolvidos com a 

inclusão escolar, principalmente dos grupos sociais que eram marginalizados pela sociedade 

que ignorava a pluralização sócio-cultural, que se decaíam sobre o poder de mecanização, de 

participação e formas de evitar a construção das vidas individuais democraticamente. 

Ademais, o tema proposto identifica fundamentos que podem despertar caminhos 

e interesses que favoreçam o ambiente escolar ligados às normatizações das políticas públicas 

e a prática pedagógica inclusiva de forma a contribuir para o equilíbrio da diversidade sócio-
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cultural.  Percebemos que as políticas públicas visam o exercício da cidadania e a garantia de 

oferta do efetivo atendimento da educação somando-se ao reconhecimento da 

responsabilidade civil do Estado, da escola e professor ligados ao esforço contra a 

discriminação e desigualdade na educação tradicional e especial. Em oferecer as condições 

mínimas de qualidade provindas da responsabilidade da administração dos recursos 

financeiros, que proporcionam o atendimento das necessidades básicas institucionais e 

didáticos pedagógicos, do corpo docente e da infraestrutura. Constatamos a ligação das 

normas legais com à prática pedagógica como, por exemplo, os parâmetros e diretrizes 

curriculares, que atuam nas decisões que garantem a autonomia e a gestão democrática. 

Apesar disso, em determinados momentos, tais visões legais precisam ser revistas de forma 

propedêutica a fim de evidenciar a autoridade do argumento, tendo em vista, que o presente 

trabalho sugere que os principais fundamentos do projeto/experimento de Campo Grande 

(Demo, 2008; 2010), sejam democratizados perante a sociedade. 

Assim sendo, as mudanças são fundamentais para a inclusão, porém exige esforço 

de todos para que a escola possa ser vista como um ambiente de construção de conhecimento. 

Soma-se a isso a necessidade do professor mudar as suas concepções de forma a incidir em 

uma postura além da redefinição de seus papeis a fim beneficiar o processo de inclusão. Para 

isso é necessário o acompanhamento do docente para a resolução de problemas no cotidiano 

escolar, criando alternativas que possam beneficiar todos os discentes. Para que a inclusão 

escolar se torne realidade, devemos construir de forma reconstrutiva ao rever as diversas 

barreiras, além das políticas públicas, práticas pedagógicas e dos processos de avaliação, a 

essência do processo do desenvolvimento humano e suas relações com o ensino 

aprendizagem, levando em conta o seu processo individualizado. Para tanto, as tecnologias 

também colaboram com a capacitação, atualização, sensibilização, envolvendo toda 

comunidade escolar, com novas propostas de conteúdos e práticas que possam melhorar as 

relações entre professor e alunos. Propostas densas para que a inclusão seja generalizada e 

multiplicada são vistas como ranços e avanços, no entanto, é de consenso que esse processo é 

de responsabilidade de toda a sociedade, que precisa participar e ter voz ativa na escola, ou 

seja, o mutualismo a contribuir na construção do processo de inclusão escolar e ressaltar o 

espectro da gestão democrática. 

Concluímos, portanto, que para existir o processo de inclusão escolar e 

desenvolvimento humano, é necessário uma transformação no sistema de ensino a beneficiar 

toda e qualquer pessoa de forma homogênea e igualitária, levando em conta a especificidade 

do sujeito e não mais as suas deficiências e limitações. 
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ANEXO 1 – TERMO DE CIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO 

 

 
 

Universidade de Brasília – UnB  
Instituto de Psicologia – IP 
Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 
Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde PG-PDS 
Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar   

 

A(o) Diretor(a) do 

Colégio Estadual de Goiás 
 
De: Profa. Dra. Gabriela Sousa de Melo Mieto 

 

Assunto: Coleta de Dados para Monografia 

 

Senhor (a), Diretor (a), 

 

A Universidade Aberta do Brasil - Universidade de Brasília está em processo de realização da 1ª oferta 

do curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar, do qual são 20 turmas 

ofertadas para professores e educadores da rede pública do DF e do GO (pólos UAB-UnB de Santa Maria-DF,  

Ceilândia – DF, Alexânia - GO etc), além de alunos inscritos em outros pólos. Finalizamos agora a 1ª fase do 

curso e estamos iniciando a Orientação de Monografia. 

É requisito parcial para a conclusão do curso, a realização de um estudo empírico sobre o tema acerca 

da inclusão no contexto escolar. A estratégia metodológica desta pesquisa envolve a realização de um 

questionário, tendo como o sujeito principal na abordagem os professores e coordenadores desta instituição.  

A realização desse trabalho tem como objetivo a formação continuada dos profissionais da educação, 

subsidiando-os no desenvolvimento de uma prática pedagógica refletida e transformadora, tendo como 

conseqüência uma educação inclusiva.  

Informo que foi autorizado pelo(a) Diretor(a) desta escola, por meio de autorização prévia, cujo registro 

encontra-se na secretaria, a realização da coleta de dados no presente Colégio Estadual de Alexânia - GO. 

O trabalho será realizado pelo cursista SAMA EDUARDO R. SIMÕES, sob orientação da Profa. Dra. 

GABRIELA SOUSA MELO MIETO, cujo tema é: ASPECTOS LEGAIS E SÓCIO-CULTURAIS: REFLEXOS 

NA PRÁTICA PEDAGÓGICA E NA INCLUSÃO ESCOLAR.  

Desde já agradeço, colocando-me a disposição de Vossa Senhoria para maiores esclarecimentos no 

telefone. (61) 3107-6831 ou por meio dos e-mails: gabriela.mieto@gmail.com ou diva@unb.br (Profa. Dra. Diva 

Albuquerque Maciel, Coordenadora Geral do Curso). 

  

 

Atenciosamente, 

Gabriela Sousa de Melo Mieto 

 
Orientadora de Monografia do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão 

Escolar 
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ANEXO 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
 

Universidade de Brasília – UnB  
Instituto de Psicologia – IP 
Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 
Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar   

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Prezado Professor: 

 
Sou orientando do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão 

Escolar, realizado pelo Instituto de Psicologia da UnB, por meio da Universidade Aberta do Brasil / 

Universidade de Brasília (UAB-UnB) e estou realizando um estudo sobre os ASPECTOS LEGAIS E SÓCIO-

CULTURAIS: REFLEXOS NA INCLUSÃO ESCOLAR E NA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA . Este estudo 

poderá fornecer às instituições de ensino subsídios para o planejamento de atividades com vistas à promoção de 

condições favoráveis ao pleno desenvolvimento dos alunos em contextos inclusivos e, ainda, favorecer o 

processo de formação continuada dos professores que atuam neste contexto de ensino.  

Constam da pesquisa doze questões que deverão ser respondidas manuscritamente pelos próprios 

colaboradores docentes desta instituição. Para isso, solicito sua autorização para sua própria participação, no 

estudo que realizaremos.  

Esclareço que esta participação é voluntária. Você poderá deixar a pesquisa a qualquer momento que 

desejar e isto não acarretará qualquer prejuízo ou alteração dos serviços disponibilizados pela escola. Asseguro-

lhe que a sua identificação não será divulgada em hipótese alguma e que os dados obtidos serão mantidos em 

total sigilo, sendo analisados coletivamente.   

Caso tenha alguma dúvida sobre o estudo, o(a) senhor(a) poderá me contatar pelo endereço eletrônico 

eduardosam.bsb@gmail.com. Se tiver interesse em conhecer os resultados desta pesquisa, por favor, indique um 

e-mail de contato. 

Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 

 
Cordialmente, 

 

Sama EDUARDO Ramos Simões 

 

Orientando do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar da 

Universidade Aberta do Brasil - UAB – Universidade de Brasília - UnB 

 
 
Nome: ___________________________________________________________________ 

Assinatura: _______________________________________________________________ 

E-mail (opcional): _________________________________________________________ 
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ANEXO 3 – ENTREVISTA ESTRUTURADA COM PROFESSORES 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 
 

Escola_________________________________________ Data: __________________ 

Cargo na Escola: ________________________________ Série: __________________ 

Nome/apelido: __________________________________ Idade: __________________ 

Regime de Trabalho: Parcial (  )  Integral (  )  

Titulação Máxima: 2° Grau (  )  Graduado (  )  Especialista (  )  Mestre (  )  Doutor 

 

1 - O que você entende por inclusão escolar? 

2 - Você acha que o fator sócio-cultural se reflete na prática do professor e no aprendizado do aluno? 
Justifique sua resposta ilustrando com exemplos. 
 
3 - Qual a importância da gestão pública educacional frente às necessidades de investimento para a 
inclusão escolar? 
 
4 – Você possui algum conhecimento sobre legislação educacional? O que você conhece a respeito? 
Se sim, você acha que as leis contribuem para a educação como um todo?  Se você não conhece a 
legislação, saberia relacionar os motivos? 
 
5 - Você acredita que a educação pode ser melhor? Como? 
 
6 - Você acha que existem dificuldades educacionais em relação ao ensino tradicional e especial que 
podem ser vencidas pela gestão pública e/ou pelo fator sócio-cultural?  
 
7 - Há alguma iniciativa por parte da direção ou coordenação da sua escola que visa o 
desenvolvimento de relações com universidades em relação a formação continuada? Gostaria que 
comentasse aquelas que são do seu conhecimento. 
 
8 - Você acha que iniciativas como as da questão anterior, por parte da direção ou coordenação podem 
se valer de um processo cultural e/ou das políticas públicas ou de nenhum desses fatores? 
 


