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RESUMO 

A presente pesquisa busca compreender as formas de implementação da inclusão nas escolas 

regulares de ensino por meio de levantamento de dados sobre metodologias para a prática da 

inclusão escolar. Sabe-se que a história das pessoas com deficiência na busca pelos seus 

direitos enquanto cidadãos, não é recente. As discussões sobre a construção da inclusão 

educacional na maioria das vezes são entendidas como um processo complexo, entretanto, 

entende-se que a garantia do direito a educação para as pessoas com alguma deficiência, está 

legitimada no apanhado de documentos legais existentes na política. Torna-se pertinente a 

reflexão de como, e de que modo, a partir das políticas públicas têm sido implantados os 

princípios e objetivos da educação inclusiva. Nessa perspectiva, verificou-se a respeito desta 

problematização, analisando quais metodologias são adotadas pelas escolas. Os resultados 

revelam que existem experiências positivas e negativas para que se efetive a inclusão escolar, 

porém o Sistema Brasileiro de Educação, no contexto da inclusão, ainda se depara com 

diversas dificuldades. Acredita-se que para obter-se resultados livres de grandes dificuldades, 

as somas das diferentes ações e metodologias adotadas, se complementando, possam 

responder com eficácia as demandas do contexto Educacional Inclusivo no país. 

Palavras chave: Educação Inclusiva. Metodologias. Inclusão Escolar. Alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais (ANEE).



 

 
 
 

ABSTRACT 

This research seeks to understand the ways of implementation of inclusion in mainstream 

schools teaching through data collection on innovative methodologies for the practice of 

school inclusion. It is known that the history of people with disabilities in the search for their 

rights as citizens is not new. Discussions on the construction of educational inclusion for the 

most part are understood as a complex process, however, it is understood that the guarantee of 

the right to education for people with disabilities, is legitimized in the overview of existing 

legal documents in politics. It is pertinent to reflect on how, and how, from public policies 

have been implemented the principles and objectives of inclusive education. In this 

perspective, it was found regarding this questioning which analyzed as the methodologies 

adopted by schools. The results show that there are positive and negative experiences to be 

made effective school inclusion, but the Brazilian System of Education in the context of 

inclusion, is still facing many difficulties. It is believed that to obtain results free of major 

difficulties, the sums of the different actions and methodologies adopted, complementing, can 

respond effectively the demands of Inclusive Education context in the country. 

Keywords: Inclusive Education. Methodologies. School Inclusion. Students with Special 

Educational Needs (SSEN). 
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1 INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal de 1988 é clara quando define a respeito do direito à Educação. 

Em seu artigo 6º aponta que “São direitos sociais a educação, [...] na forma desta 

Constituição” (BRASIL, 1988, p.08). Pela primeira vez no contexto Constitucional expõe-se a 

declaração dos Direitos Sociais, evidenciando com prioridade a educação (OLIVEIRA, 1999). 

No artigo 205, afirma-se “A educação é direito de todos e dever do Estado e da família [...]” 

(BRASIL, 1988, p.52). 

Em 1961 com aprovação da Lei n° 4.024/61 das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional mostrou-se preocupação com a educação para pessoas com deficiência. O assunto 

“inclusão” ainda não tinha sido visto anteriormente em nenhuma outra legislação educacional 

brasileira (GUERREIRO E VILLELA, 2013). 

A Declaração Mundial sobre Educação para Todos de 1990, fortaleceu o direito das 

crianças com deficiências participarem da escola, assim como previsto na carta Magna. Em 

um dos artigos dessa Declaração, descreve-se sobre a universalização do acesso e equidade na 

educação. A partir de então, passou-se a ser considerado e garantido o direito a um segmento 

escolar pouco reconhecido até o momento, os alunos com alguma deficiência (JONTIEM, 

1990). 

Firmando estas mudanças, a Declaração de Salamanca, documento das Nações Unidas 

de 10 de Junho de 1994, fortalece este movimento, requerendo aos Estados, a nível nacional e 

internacional, que garantissem a partir daquele ano a educação para as pessoas com 

deficiência e que estes, fizessem parte do sistema educacional regular de ensino 

(SALAMANCA, 1994). 

A luta da população com deficiência por seus direitos como cidadãos foi se 

intensificando no decorrer dos anos, e se fortaleceu, com o Decreto n° 3.298, de 20 de 

dezembro de 1999, nomeado como “A Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência”. Este decreto é um conjunto de orientações normativas e tem como 

objetivo assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras 

de deficiência (BRASIL, 1999).  

Marins e Palhares (2007), entendem que inclusão é o processo de incluir as pessoas com 

deficiência na rede regular de ensino, indiferente do estágio escolar. De acordo com estes 

autores, a Educação Inclusiva origina-se com propósito de rever as instituições educacionais, 

assegurando a todos educação e levando em consideração particularidades, individualidades, 

heterogeneidades e diferenças (MARINS E PALHARES, 2007). As Políticas de Inclusão 
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surgem com finalidade de que os sistemas educacionais se transformem em espaços 

inclusivos e de qualidade, com o objetivo de atender às necessidades educacionais de cada 

aluno. São estas ações políticas que se desencadearam em defesa do direito de todos os alunos 

de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação (BRASIL, 

2005). 

Cardoso, citado por Aguiar e Duarte (2005, p.224), aponta que “A inclusão de alunos 

com necessidades especiais na escola regular, constitui uma perspectiva e um desafio para o 

século XXI, cada vez mais firme, nos diferentes sistemas e níveis educativos”. O desafio 

provavelmente seja lidar com a diversidade e as diferenças de cada indivíduo.  

Imaginar o número de obstáculos que os indivíduos com incapacidades motoras encontram 

nos edifícios, onde tudo é concebido para as pessoas que andam, é uma maneira de perceber 

a extensão dos problemas de uma pessoa com deficiência mental no meio escolar 

tradicional (MANTOAN, 1998, p.03).  

No que se refere a inclusão, observa-se a atuação do Estado, na área dos direitos 

humanos; na defesa de valores como dignidade; inclusão e acessibilidade; na melhoria das 

condições de vida e no acesso a ambientes e serviços públicos como educação, saúde, 

transporte e segurança (BRASIL, 2009).  

Mudanças e melhorias foram acontecendo ao longo dos anos, e um exemplo recente foi 

o Projeto de Lei que ainda tramita pelo Senado Federal. Trata-se do projeto Meta 4 que 

pretende, 

Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à 

educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede 

regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos 

multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados 

(BRASIL, 2014, p. 11).  

Porém, de acordo com Santos (2012), ainda há muito que caminhar para se garantir os 

direitos dessas pessoas. Aguiar e Duarte (2005), num estudo que realizou sobre o tema 

“Educação Inclusiva: um estudo na área da educação física”, afirmou que “muito se fala em 

trabalhar a diversidade, mas na prática a comunidade e a escola ainda não dominam de modo 

eficaz o como [grifo meu] realizar esse trabalho”. Oliveira e Leite, citados por Santos (2012), 
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descrevem que os avanços na definição e na construção de ações políticas e pedagógicas para 

a escola inclusiva [...] são tímidas”, bem como as respostas efetivas para esse trabalho.  

Segundo Duarte et al (2013), os últimos dados do censo escolar indicam o aumento no 

número de matrículas de alunos com deficiências no ensino regular, logo, entende-se que 

possivelmente estão implementando as políticas públicas educacionais, porém, não se sabe 

como está sendo de fato a inclusão do aluno com necessidades educacionais especiais na sala 

de aula da escola regular de ensino. 

Refletindo sobre as metodologias que estão sendo aplicadas para que aconteça a 

inclusão escolar, pensou-se em pesquisar este tema, sobre o seguinte questionamento: quais as 

metodologias têm sido utilizadas para a implementar a prática e efetivação da educação 

inclusiva? Neste sentido, esta pesquisa se justifica, visto que há uma necessidade de tornar 

explícito os processos e as metodologias em políticas educacionais. Acredita-se que as 

informações levantadas sobre as metodologias, tornam-se importantes para que se desenvolva 

e aperfeiçoe as estratégias e as ações que norteiam a inclusão educacional.  

Esta revisão verificou, com base nas políticas públicas educação inclusiva do Brasil, as 

metodologias de ensino que foram adotadas para oferecer suporte ao aluno com necessidades 

educacionais especiais na rede regular de ensino. 
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2 OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral  

         Realizar levantamento de metodologias adotadas na prática da implementação da 

inclusão escolar, tendo como base as políticas públicas. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Realizar levantamento de dados sobre implementação de metodologias para a 

prática da inclusão escolar; 

 Verificar quais as metodologias mais utilizadas considerando as políticas 

públicas;  

 Discutir as implicações dessas metodologias adotadas para a implementação 

da inclusão escolar. 
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3 METODOLOGIA 

O presente estudo teve uma abordagem quantitativa e qualitativa, com carácter 

descritivo através de uma Revisão Bibliográfica, sobre a temática de metodologias adotadas 

na implementação da inclusão escolar na prática, tendo como base as políticas públicas. 

Fonseca (2002) citado por Gerhardt e Silveira (2009), afirma que:  

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 

analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, 

páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, 

que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém, 

pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando 

referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos 

prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta (FONSECA, apud 

GERHARDT E SILVEIRA, 2009, p. 37). 

A pesquisa bibliográfica, “para que seja realizada com sucesso, alguns passos podem ser 

seguidos com o objetivo de facilitar a dinâmica da recuperação da informação [...]” (PIZZANI 

et al, 2012, p.56). Isto posto, a presente pesquisa foi realizada nas bases de dados de 

abrangência multidisciplinar Science Direct, Springer Link, Web of Science, Wiley Online 

Library e Scopus, tendo como fonte de recuperação dos dados o Portal de Periódicos da 

CAPES, visto que as cinco bases são de acesso restrito. A pesquisa também foi realizada no 

SciELO, Lilacs, Biblioteca Digital de Monografias (BDM/UnB), Repositório Institucional da 

UnB, Biblioteca de Teses e Dissertações da USP e Nuteses (Núcleo Brasileiro de Teses e 

Dissertações em Educação, Educação Física e Educação Especial), sendo estas bases de 

acesso livre.  

Realizou-se a pesquisa nas bases de dados internacionais de acesso restrito, com a 

finalidade de ampliar o escopo dos resultados, no entanto, apenas a base de dados Scopus teve 

resultados disponíveis no idioma português. Considerou-se nesta pesquisa, das bases de dados 

internacionais e de acesso restrito apenas essa acima especificada.  

Para chegar aos resultados, seguiu-se uma linha condutora de busca nas bases de dados, 

que segundo Galvão (2010), é importante que seja registrada no próprio trabalho de conclusão 

de curso, por exemplo, pois assim o leitor terá conhecimento de qual foi o ponto de partida 

usado para a elaboração do levantamento bibliográfico. Ainda de acordo com este autor, ele 

pontua que, 
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Para empregar estratégias de busca baseadas nos assuntos dos documentos, uma etapa de 

grande importância é a consulta a terminologias especializadas ou a tesauros existentes e 

disponíveis nas bases de dados bibliográficos de melhor qualidade. Esta consulta é 

necessária a fim de que o pesquisador traduza [grifo do autor] o tema de pesquisa 

delimitado para termos e conceitos [grifos do autor] padronizados, ou seja, adotados pela 

maioria dos integrantes de uma ciência e adotados pela base (GALVÃO, 2010, p. 07). 

A pesquisa selecionou 3 palavras de vocabulário controlado (descritores), considerados 

a partir de consulta no Thesaurus Brasileiro da Educação (Brased), no site do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). E, considerando os 

diferentes processos de indexação nas bases de dados bibliográficas, e para ampliar a busca, 

também foi utilizado um termo livre que foi “inclusão escolar”. 

Desta forma, os três descritores utilizados foram: implementação, educação inclusiva, e 

políticas públicas e o termo livre, inclusão escolar. Galvão, afirma que, “se faz necessário o 

uso na base de dados a montagem de uma estratégia de busca [...] para a localização de 

informação” (GALVÃO, 2010, p. 07). Neste caso vale ressaltar que a estratégia utilizada 

contou com a combinação dos termos, e tal combinação seguiu nas pesquisas desta forma: 

implementação e (“educação inclusiva” ou “inclusão escolar”) e “políticas públicas”. Com 

exceção do SciELO e Lilacs, que devido ao quantitativo de resultados com essa estratégia, 

optou-se por utilizar o descritor políticas públicas, sem aspas. A estratégia adotada, nas bases 

de dados nacionais, foi utilizada em português e nas bases internacionais foi traduzida para o 

inglês.  

A coleta de dados foi realizada entre o dia 5 a 19 de julho de 2016. Os trabalhos 

incluídos nesta pesquisa foram aqueles escritos em português, que estivessem disponíveis em 

formato de texto completo e cuja abrangência temporal, quanto ao ano que foi escrito 

estivessem entre o ano de 2011 e 2015. Este recorte, considerou os 5 primeiros anos das metas 

e estratégias descritas no Plano Nacional de Educação (PNE), elaboradas no CONAE em 

2010. Este Projeto de Lei nº 8530/10, foi apresentado ao Congresso Nacional em dezembro de 

2010, e tem como vigência a duração de dez anos. Deste modo o PNE estabelece as metas a 

serem alcançadas pelo país até 2020 (BRASIL, 2011). Outro critério de inclusão adotado foi a 

existência dos descritores selecionados pela pesquisadora, nos resumos dos trabalhos. Quando 

estes filtros estavam disponíveis nas próprias bases de dados, eles eram selecionados. Os 

demais, foram feitos através da leitura de reconhecimento do material bibliográfico. Em um 

segundo momento foi realizado uma leitura exploratória que consiste em verificar se as 
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informações e os dados encontrados interessam de fato para o estudo (LIMA E MIOTO, 

2007), e então foram excluídos os trabalhos que se apresentaram indexados em mais de uma 

base de dados e aqueles que não se relacionavam com a abordagem e objetivo proposto. Sabe-

se ainda que os trabalhos selecionados não esgotam as produções científicas sobre a temática 

em questão. 

A análise de dados iniciou concomitantemente à última semana de levantamento de 

dados e aconteceu até o final do mês de julho de 2016. Os resultados obtidos foram 

submetidos a uma leitura seletiva, no qual determinou os trabalhos que contemplavam o 

objetivo desta pesquisa.  Os dados bibliográficos que não eram pertinentes e relevantes eram 

descartados. Os trabalhos que não foram descartados, e estavam de acordo com a pesquisa, 

foram lidos na íntegra e interpretados a partir do ponto de vista crítico desta pesquisadora, a 

fim de sumarizar as informações obtidas, conforme Lima e Mioto (2007), recomenda ser em 

seu artigo “Procedimentos metodológicos na construção do conhecimento cientifico: a 

pesquisa bibliográfica”.  

O levantamento de dados e todo material bibliográfico selecionado foi organizado nas 

seguintes variáveis tipo, ano em que foi escrito, local de publicação e ainda quanto ao método 

utilizado para implementação da inclusão escolar. Desse modo, foi possível considerar as 

referências quanto a semelhanças dos métodos encontrados. Utilizou-se nesta ocasião uma 

planilha e os demais recursos oferecidos pelo programa Excel 2013. Tal prática auxiliou na 

sistematização dos conteúdos, bem como facilitou no momento da construção dos resultados e 

discussão pesquisa.  

4 RESULTADOS 

Para facilitar a visualização dos leitores, as informações a respeito dos trabalhos 

encontrados e das metodologias adotadas para implementação da inclusão escolar foram 

criados tabelas e gráficos das referências encontradas. Foram encontrados os seguintes 

resultados da busca: na base de dados do SciELO 6 trabalhos, onde apenas 1 foi selecionado. 

No Lilacs foram encontrados 4 resultados, no entanto os que obedeciam aos critérios 

estabelecidos, se repetiam com relação aos resultados anteriores, sendo então excluídos. Na 

base Scopus, 2 resultados, não selecionados, pois um também se repetia com relação aos 

achados na primeira base e o outro não contemplava os objetivos desta pesquisa. Na 

Biblioteca Digital de Monografias (BDM/UnB) foram encontrados 12 trabalhos, destes foram 

selecionados 6, visto que os demais não tinham relação direta com a temática desta pesquisa. 
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No Repositório Institucional da UnB, de um total de 5 resultados obtidos nenhum foi 

considerado já que, 4 não contemplavam o recorte temporal estabelecido e o único restante 

não atendia os objetivos aqui propostos. Na Biblioteca de Teses e Dissertações da USP, foi 

onde localizou-se o maior número de trabalhos, totalizando 13. Deste total foram excluídos 

10, 4 por não se enquadrarem no recorte temporal e outros 6 por não respondiam aos objetivos 

propostos. Os 3 trabalhos restantes foram selecionados. No site de busca Nuteses não foi 

selecionado nenhum trabalho por não contemplarem ao recorte no tempo. 

Feita esta submissão dos resultados aos critérios de inclusão e exclusão e realizada a 

análise de dados, constituíram esta pesquisa um total de 10 estudos, sendo estes 

potencialmente relevantes para a revisão bibliográfica. 

Os resultados selecionados foram organizados de acordo com ano em que foram 

escritos, o tipo de trabalho e local de publicação, facilitando a visualização do leitor.  

Considerando os resultados obtidos dentro do limite temporal estabelecido como critério 

de inclusão nesta pesquisa, foi possível quantificar que o ano de 2011 houve uma prevalência 

maior de publicações a respeito do tema com relação aos outros 4 anos. Na tabela 1 é possível 

visualizar esse dado numérico, bem como observar que neste caso não se encontrou 

publicações referentes aos anos de 2013 a 2015. 

Tabela 1 – Resultados selecionados a partir da busca nas Bases de Dados, de acordo com os 

anos - Brasília, 2016. 

ANO QUANTIDADE DE ESTUDOS 

2011 8 

2012 2 

2013 0 

2014 0 

2015 0 

TOTAL 10 
               FONTE: próprio autor. 

A educação inclusiva e os seus diversos segmentos tem sido discutido e trabalhado há 

algum tempo. Parte dessas discussões sobre a temática, principalmente aquelas que envolvem 

as políticas públicas de educação inclusiva concentram-se em trabalhos de finalizações de 

graduações, especializações e demais títulos. A pesquisa bibliográfica realizada neste estudo, 

identificou uma maioria de trabalho do tipo monografia, como pode ser visto na tabela 2. 
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Tabela 2 – Resultados selecionados a partir da busca nas Bases de Dados, de acordo com o 

tipo de trabalho - Brasília, 2016. 

TIPO DE TRABALHO QUANTIDADE DE ESTUDOS 

Artigo 1 

Monografia 6 

Dissertação 3 

TOTAL 10 

                                   FONTE: próprio autor.  

Verificou-se também o local de maior prevalência dos trabalhos selecionados com 

relação ao local que foram publicados. A tabela 3 mostra a distribuição das referências 

segundo os locais de publicação, sendo Brasília o local de maior prevalência dos trabalhos 

selecionados para a presente pesquisa. Este fato pode ser devido ao maior número de 

trabalhos encontradas em bases de dados das Bibliotecas Virtuais da Universidade de São 

Paulo – USP e da Universidade de Brasília – UNB. Apesar de ser encontrado maior número 

de pesquisas com os descritores na BV da USP, o maior número de trabalhos selecionados 

com a temática foram os encontrados na BV da UNB. 

Tabela 3 – Resultados selecionados a partir da busca nas Bases de Dados, de acordo 

com os locais de publicação - Brasília, 2016. 

LOCAIS QUANTIDADE DE ESTUDOS 

Brasília – DF 6 

São Paulo – SP 3 

Curitiba – PR 1 

TOTAL 10 
                                             FONTE: próprio autor.  

Para melhor visualização, além das tabelas, também foram inseridos gráficos 

apresentando as porcentagens dos resultados selecionados para esta pesquisa de acordo com o 

ano, tipo de trabalho e local de publicação: 
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Gráfico 1 – Demonstração gráfica em porcentagem dos resultados selecionados a partir da 

busca nas Bases de Dados, de acordo com o ano - Brasília, 2016. 

  

                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                       FONTE: próprio autor. 

Gráfico 2 – Demonstração gráfica em porcentagem dos resultados selecionados a partir da 

busca nas Bases de Dados, de acordo com o tipo de trabalho - Brasília, 2016. 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                      FONTE: próprio autor. 

Gráfico 3 – Demonstração gráfica em porcentagem dos resultados selecionados a partir da 

busca nas Bases de Dados, de acordo com o Local de publicação - Brasília, 2016. 
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Com relação as metodologias utilizadas para a inclusão escolar, observou-se que os trabalhos 

encontrados consideraram variadas formas de promover qualidade no ensino da criança com 

deficiência em sala de aula. Os resultados mostram que existem pontos positivos e negativos 

nas metodologias, e há muitos métodos sendo experimentados, considerando as políticas de 

educação inclusiva e a Política Nacional de Educação (PNE). É fundamental que se pense em 

metodologias para a inclusão escolar considerando os âmbitos da educação, das deficiências e 

das dificuldades e também das potencialidades de cada Aluno com Necessidades 

Educacionais Especiais (ANEE). Conhecendo os objetivos pode-se definir uma prática 

pedagógica pautada numa metodologia eficiente e eficaz para esses alunos.  

 Optou-se por organizar um quadro para inserir informações dos resultados referentes as 

metodologias adotadas e para haver um uma melhor compreensão ao leitor foram inseridos 

também o título, o autor, ano, tipo de trabalho e local e publicação. Desta possibilitou a 

visualização de algumas semelhanças e posteriormente, os estudos foram descritos.   

Quadro 1 – Metodologias adotadas para implementação da inclusão escolar de acordo com as 

referências encontradas. 

 

TÍTULO 

AUTOR, ANO, TIPO DE 

TRABALHO E LOCAL DE 

PUBLICAÇÃO 

 

METODOLOGIA 

ADOTADA 

Formação inicial e continuada para a inclusão 

pelo docente da educação profissional. 

(ARAUJO, 2011); 

Monografia; Brasília – DF 

Formação Inicial e 

Continuada 

Políticas públicas para inclusão escolar de 

alunos surdos em Vitória: possibilidades e 

desafios. 

(CAMPOS, 2011); 

Monografia; Brasília – DF 

Projeto de Educação 

Bilíngue 

A importância das tecnologias assistivas para a 

inclusão do aluno com deficiência visual. 

(LIMA, MANOELA, 2011); 

Monografia; Brasília – DF Tecnologias assistivas 

Jogos e brincadeiras na inclusão escolar de uma 

criança com síndrome de Asperger. 

(LIMA, MARIANA, 2011); 

Monografia; Brasília – DF 
Jogos e Brincadeiras 

Atendimento educacional especializado: 

ressignificando o ensino: aprendizagem numa 

perspectiva inclusiva no Centro de Ensino 

Fundamental Santos Dumont. 

(SANTOS, 2011); 

Monografia; Brasília – DF 

Atendimento Educacional 

Especializado (Lei nº 

2698/2001) 

Aspectos legais e socioculturais: reflexos na 

prática pedagógica e na inclusão escolar. 

(SIMÕES, 2011); 

Monografia; Brasília – DF 
Aspectos socioculturais 

Programa Educação Inclusiva direito à 

diversidade - proposição implementação no 

município de Feira de Santana – BA. 

(SOTO, 2011); Dissertação; 

São Paulo – SP 
 

Programa Educação 

Inclusiva: direito à 

diversidade 

Educação especial na perspectiva da educação 

inclusiva: desafios da implantação de uma 

política nacional. 

(KASSAR, 2011); Artigo; 

Curitiba – PR 

CONTINUA 
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Redes de apoio e a política de inclusão escolar no 

município de São Paulo. 

(BENDINELLI, 2012); 

Dissertação; São Paulo – SP 
Redes de Apoio 

A educação especial na perspectiva da educação 

inclusiva ajustes e tensões entre a política federal e a 

municipal. 

(FAGLIARI, 2012); 

Dissertação; São Paulo – SP 

Adequação da 

Política Municipal 

FONTE: próprio autor. 

Diante da leitura dos resumos dos trabalhos, verificou-se que as metodologias para efetivação 

da inclusão escolar variam entre recursos, projetos e programas, educação continuada aos 

professores e adequação de políticas. 

 Araújo (2011), descreve sobre a importância da formação continuada dos professores de 

ANEE, como forma de impulsionar e orientar os processos de inclusão a esses profissionais. 

Afirma que o professor no seu exercício profissional, de praxe, necessita de amplos 

conhecimentos a respeito de outras áreas, que não a sua de formação. Visto que é explícito a 

multiplicidade das funções e atividades atribuídas a ele, isto interfere negativamente o seu 

papel, perdendo a própria identidade. Por isto, o autor descreve em seu artigo, ser 

fundamental repensar as práticas. A conclusão deste trabalho é que a formação de professores 

é fator primordial para o desenvolvimento dos processos educacionais, visto que a 

permanência no mercado de trabalho está atrelada à capacidade de manter-se em permanente 

atualização. 

 Campos (2011), estudou a inclusão alunos surdos no ensino fundamental, na ótica da 

política pública voltada para o ensino bilíngue na Educação de Jovens e Adultos (EJA) em 

uma escola da rede municipal de Vitória, implicando uma mudança cultural na escola, para 

que todos os alunos tenham suas especificidades atendidas. Na pesquisa os professores se 

mostraram adaptados e valorizaram a presença dos alunos surdos em suas salas de aulas, 

consideraram a inclusão benéfica para todos os envolvidos, porém, revelaram, ainda, 

dificuldades na comunicação com eles, mesmo com a presença dos intérpretes, apontando 

para o fato de terem pouca formação para este atendimento especializado. 

 No estudo de Lima Manoela (2011), foi considerado como um método inovador o uso 

das Tecnologias Assistivas (TA) para os alunos com deficiências visuais. O autor descreve 

que o uso de recursos de tecnologia assistiva é importante para a prática pedagógica no 

aprendizado de alunos com deficiências visuais, inclusive as mais severas, além de ser um 

meio concreto de inclusão social. Destaca ainda que as Tecnologias Assistivas vão muito 

além de um auxílio para realizar a tarefa e que estes recursos permitem, que o aluno seja o 
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protagonista do seu desenvolvimento, fazendo-o pertencente das atividades da turma e 

participando das ações escolares. 

  Lima Mariana (2011), em sua pesquisa sobre o uso de jogos e brincadeiras com uma 

aluna com diagnóstico de Síndrome de Asperger, concluiu que o lúdico possibilita um 

movimento dialético entre o pensamento, a linguagem e o afeto, além de promover tempo e 

espaços de diálogo com a diversidade. Ele conclui em sua pesquisa que as respostas obtidas 

com os jogos e brincadeiras possibilitam uma reflexão sobre a educação escolar inclusiva. 

Além de destacar a importância da ludicidade para a inclusão escolar, este trabalho também 

problematiza a banalização do brincar pelos profissionais, caracterizado como um momento 

livre e descontraído. Relata que estes momentos são importantes, mas nem sempre é visto 

como um instrumento de intervenção pedagógica. 

Santos (2011), contextualiza o atendimento educacional especializado (AEE) dentro das 

premissas das políticas públicas de inclusão escolar e certificou em seu trabalho que os fatores 

que dificultavam o ensino e aprendizagem realizado nas salas de AEE, está ligado diretamente 

ao desconhecimento por parte dos educadores sobre as leis que dão regulamentação a esse 

tipo de atendimento. Finaliza o estudo afirmando que,  

É possível ressignificar o processo ensino e aprendizagem com vistas numa melhoria da 

qualidade de ensino voltada para os alunos com necessidades educacionais especiais 

quando o profissional passa a realizar uma reflexão crítica pedagógica de suas próprias 

concepções atitudinais frente à inclusão [...] (SANTOS, 2011).  

 O trabalho de Simões (2011), tem por objetivo identificar as concepções construídas por 

docentes acerca da relação entre inclusão escolar e a prática pedagógica com os aspectos 

legais e socioculturais da comunidade escolar da qual participam. Simões relata que a 

discriminação e desigualdade sociocultural são um paradoxo da inclusão e influenciam 

diretamente no ensino e aprendizagem do ANEE. A pesquisa conclui que a lei deve ser vista 

como norteadora das mudanças histórico-cultural e as políticas públicas devem estar acima 

dos problemas de qualificação e atuação da gestão pública. 

 Kassar (2011), e Soto (2011), analisaram o Programa Educação Inclusiva: direito à 

diversidade implantado no país em 2003 pelo Ministério da Educação (MEC) e pela 

Secretaria de Educação Especial (Seesp), já extinta. O objetivo deste projeto era de “promover 

a formação de gestores e educadores para efetivar a transformação dos sistemas educacionais 

em sistemas inclusivos” (BRASIL, 2005 apud em SOTO, 2011).  
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 Soto (2011), define como um de seus objetos de estudo, caracterizar as políticas de 

educação especial, voltadas para o público alvo do município, com ênfase no período de 

implantação do programa. Apresentou em seus resultados que o programa ao definir as 

cidades polos, não valorizou particularidades e especificidades das cidades e municípios, 

fazendo com que não atingisse um melhor resultado com a implantação do programa. Conclui 

que mesmo não apresentando os resultados esperados, o programa no município polo de Feira 

de Santana proporcionou espaços de formação continuada sobre educação especial, 

preenchendo espaços que existiam no que tange às políticas de formação dos professores do 

município (SOTO, 2011). 

 Kassar (2011), em seu trabalho afirma que “faz-se necessário olhar dentro da escola e 

identificar diferentes desafios”. O caso apresentado nesta pesquisa discorre sobre uma escola 

de um município polo integrante do Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade. 

Escolheu um aluno do 3° ano que não apresentava problemas de interação. Ao expor trechos 

do diário de campo, observou-se que as atividades de sala de aula desse aluno eram 

improvisadas, que o aluno esperava por essas atividades enquanto os demais iam realizando, e 

que acontecia dele não participar das aulas. Apesar deste autor não escrever o estado e nem 

mesmo o município elucidado, confirma que o caso “faz-nos perceber que os desafios da 

implantação de uma política nacional de “educação inclusiva” são muitos” (KASSAR, p.75, 

2011). Ao fim de seu trabalho, Kassar (2011), aponta que muitas vezes as escolhas para a 

implementação da inclusão escolar são incompatíveis para a garantia dos direitos dos ANEE. 

 A pesquisa de Bendinelli (2012), verificou que alguns locais se configuraram como 

redes de apoio para os alunos da secretaria de educação especial. A metodologia de rede entre 

os serviços possibilita os alunos com deficiência a desfrutar de seus direitos com mais 

qualidade. Uma de suas conclusões foi que as redes de apoio devem se configurar como 

política pública de Estado, e não devem ser passíveis de modificações a cada nova gestão 

pública.  

 Flagliari (2012), investigou como o município de São Bernardo do Campo ajustou a sua 

política local à política do governo Federal com base no documento Política Nacional de 

Educação especial na perspectiva da Inclusão (PNEE-EI/2008), e os demais documentos 

orientadores. Flagliari desenvolveu seu estudo com base no novo plano de governo e 

identificou que as propostas do Plano de Governo Municipal tinham divergências do que era 

preconizado pela política federal. Ao fim, vai pontuando o que foi positivo e o que foi 



22 
 

 

 

negativo, não só de acordo com os próprios resultados, mas também de acordo com a própria 

opinião de mestres na área. 

5 DISCUSSÃO  

Na leitura e reflexão do material levantado nesta pesquisa, notou-se que a história da 

inclusão escolar no Brasil, ainda apresenta a necessidade de evolução e de está sendo 

direcionada para um caminho de ações positivas quanto às metodologias para a otimização do 

aprendizado dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

O apanhado de documentos oficiais que discorrem sobre a inclusão educacional, 

vislumbra a mudança dos ambientes escolares, das práticas escolares, de mudanças 

curriculares, adaptações e recursos para as atividades pedagógicas e acessibilidade dos 

espaços para que se tornem inclusivos. Pode ser observado que estas ações estão ocorrendo 

gradativamente, ao longo dos anos, especialmente após a Declaração de Salamanca, em 1994. 

Embora tenha aumentado nos últimos anos os investimentos e a preocupação com a educação 

brasileira, sabe-se que este fato não é uma prática muito comum do nosso governo. Os 

investimentos são significativamente baixos, frente aos desafios que temos (CAIADO E 

LAPLANE, 2009). Segundo Araújo (2011, p. 53), “essa mudança é um desafio considerável 

para o sistema de ensino brasileiro, pois requer além da vontade política, potencial instalado 

de recursos humanos, condições de trabalho e de políticas públicas de continuidade”. 

Para a implementação dos propósitos da inclusão nas escolas, faz-se necessário o 

planejamento e a organização de como isto vai ocorrer na prática, ou seja, quais as ações e 

quais os métodos serão adotados para que se tenha sucesso. De acordo com Caiado e Laplane 

(2009, p.313), “o direito à educação não cabe em reformas pontuais e sim em um projeto 

político pedagógico (PPP) [...]”. Outros autores como Rosa (2011), também defende a 

modificação no PPP, considerando este como um conjunto de objetivos e metas que definem 

os caminhos e os meios para concretizar as ações e as práticas. Os estudos possibilitaram a 

compreensão de quais as metodologias que alguns locais têm adotado, tendo como base, o 

PNE e as demais políticas públicas de inclusão, para implementar a tão sonhada escola 

inclusiva.  

As metodologias adotadas variaram em uso de recursos, mudanças de projetos, 

inserção em programas, educação continuada dos professores e adequação de políticas nos 

municípios. Este estudo pôde verificar que não existe um modelo ou metodologias 

normatizadas para serem aplicadas a fim de se obter sucesso na inclusão escolar. O Brasil 
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ainda está no período de experiências no campo da inclusão em escolas regulares, 

principalmente, sendo este um valioso passo para que tenha êxito futuramente. Flagliari 

(2012), e Soto (2011), corroborando com esta ideia, relatam ser de suma importância 

considerarmos as especificidades. Segundo estes autores, estas especificidades são referentes 

a localização em que se pretende efetivar a inclusão escolar, analisando as características, as 

particularidades e as demandas das cidades, dos municípios e das escolas. Com isso é 

necessário que antes mesmo que se pense e se defina a metodologia que poderá facilitar a 

inclusão escolar, observar a realidade do local, para que os resultados sejam mais positivos 

que negativos.  

Foi verificado que os métodos encontrados no material de pesquisa apresentaram êxitos, 

mas também dificuldades. Lima (2011), num estudo sobre as dificuldades enfrentadas pelos 

professores diante da proposta da inclusão escolar aponta as principais barreiras que podem 

dificultar as práticas inclusivas, como as condições de trabalho, as atitudes dos professores 

diante da perspectiva inclusiva e a preocupação com a própria formação. Concordando com o 

autor anterior, Araújo (2011), relata que a formação de professores é um fator primordial para 

o desenvolvimento dos processos educacionais como, também do próprio país.  

Bendinelli (2012), acredita que só haverá sucesso na inclusão escolar quando houver 

fortalecimento das políticas e dos serviços direcionados aos ANEE através do estabelecimento 

de redes de apoio, o que diminuiria o “desamparo” do educador. 

Embasado nas informações dos trabalhos, verificou-se que só as políticas não são 

suficientes para a reforma. Os documentos legais por si só não instalam a educação inclusiva, 

assim como também não se efetiva inclusão escolar com metodologias sem os reais objetivos 

traçados. Nessa lógica, esta pesquisa identificou que o êxito da inclusão de ANEE em escolas 

regulares só ocorrerá com o conjunto de políticas, metodologias e práticas. Vale ressaltar que 

de acordo com Coelho apud Araújo (2011), “a inclusão deve ser compreendida como um 

complexo e continuado processo em que novas necessidades e mudanças são exigidas”, ou 

seja, ainda que este seja um exemplo de caminho preciso, ele deve ser flexível a mudanças, 

principalmente se considerarmos as transformações sociais. 

O conhecimento dos documentos legais sobre o assunto pelos profissionais envolvidos 

na área é uma questão relevante. É fundamental que os profissionais saibam que o país 

apresenta um conjunto de legislação que orientam e definem as práticas da educação 

inclusiva, ainda que estas individualmente não respondam a inclusão. Santos (2011), e Matos 

(2008), descrevem que em sua pesquisa, esta foi uma das dificuldades identificadas. Santos 
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(2011), afirma que “o desconhecimento dos princípios básicos e os aportes significativos 

frente à inclusão escolar, bem como as leis que a regulamentam [...]” foi um dos 

dificultadores da prática adequada aos ANEE. Matos (2008), numa investigação de como 

estava a efetivação da educação inclusiva em Manaus - MA, observou que o desconhecimento 

de políticas, ações e programas referentes a educação inclusiva não eram tratadas pelos 

profissionais dentro das premissas da inclusão. Para Araújo (2011), o educar e o conhecer 

estão presentes nas diferentes ações, biológicas, intelectuais, culturais, sociais e familiares, 

sendo o professor e a escola os responsáveis para que essa teia de relações existentes se 

consolide entre todas as ações.  

Os trabalhos pesquisados evidenciam que na maioria das vezes a complementação entre 

as diferentes metodologias aplicadas formam um exitoso trabalho que se torna singular na 

implementação e na construção de espaços inclusivos, fortalecendo a prática e os resultados 

no âmbito da inclusão escolar. A fim de contribuir com este pensamento Araújo (2011), relata 

que essas diferentes ações ao serem incorporadas se congregam de forma muito importante. 

Ao discorrer sobre a efetividade do afeto nas relações humanas dentro de ambientes escolares 

Oliveira (2011), acaba por somar estas ações, destacada por Araújo, à importância da 

afetividade considerando que a ação do afeto deve estar incluída em todos os momentos 

escolares, assim como na educação inclusiva. Essas ações não estão pautadas nas políticas 

públicas, nem é somente uma norma a ser seguida para que haja sucesso em metodologias, 

mas pode ser mais um facilitador para a efetividade da inclusão.  

Joaquim (2006), aponta que as relações interpessoais e a objetividade das ações podem 

gerar alternativas criativas de trabalho e ao mesmo tempo, criar situações pedagógicas e de 

tarefas coletivas entre professores A partir dessas colocações, acredita-se que o trabalho de 

educação com os ANEE, não devem se restringir somente aos alunos ou aos professores, 

compete compreendê-las juntas, considerando as políticas públicas de educação.   

É importante ressaltar que o trabalho e a colaboração de outros profissionais dentro da 

escola, incluindo aqui o terapeuta ocupacional. Tem função de agregar estratégias e 

metodologias que podem oferecer mediações importantes, facilitando a prática da inclusão 

escolar. Gomes (2012), aponta em seu estudo a importância em se desenvolver um trabalho 

multiprofissional no âmbito da educação. A inserção dos profissionais além dos professores, 

na escola, ainda é um assunto que está sendo debatido em vários estados e no Distrito Federal, 

e nas cidades que já é possível a colaboração de profissionais da saúde, por exemplo, vê-se a 

mudança que leva à educação inclusiva. Um desses profissionais que poderiam contribuir com 
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a inclusão de crianças com dificuldades escolares e/ou alunos deficiências na escola é o 

terapeuta ocupacional, que atualmente se encaixa nas esferas das áreas de saúde, educação e 

também área social. Para Rocha (2007), 

[...] a ação da Terapia Ocupacional na escola não é clínica, nem voltada a aspectos 

específicos dos estudantes com deficiência, tampouco de convencimento para atitudes 

corretas e, muito menos direcionada a rever questões pedagógicas e sim, um trabalho a ser 

desenvolvido com os educadores, os estudantes, os familiares e a comunidade, com a 

finalidade de facilitar apropriação das dificuldades, dos sentimentos, das emoções que 

permeiam o relacionamento destes com a proposta de inclusão[...] (ROCHA, 2007, p.125). 

Toyoda et al (2007), também descreve a importância e os resultados positivos do 

terapeuta ocupacional em parceria com os profissionais da escola, sendo “responsáveis pela 

solução de muitos dos problemas do cotidiano escolar”. A fim de corroborar com Toyoda, 

Rocha (2007), destaca que objeto do terapeuta ocupacional é o sujeito coletivo, ou seja os 

educadores, os estudantes com ou sem deficiência, os equipamentos escolares, os familiares e 

a comunidade.  

A reflexão sobre os resultados desta pesquisa não permite afirmar que existe a 

metodologia mais utilizada, entretanto é possível verificar que a implementação e o 

funcionamento das diversas metodologias acontecem na prática assim como a efetivação das 

diretrizes nacionais de educação inclusiva do país. As ações de educação inclusiva ainda 

precisam se expandir a fim de conhecer e intentar o que já foi obtido sucesso, para que assim 

tenham mais chances de atingirem bons resultados. 

A inclusão não apenas beneficia a pessoa com deficiência, mas também os envolvidos 

neste processe educacional, contudo para essa convivência cada um tem que cumprir com a 

sua parcela de contribuição. É possível deste modo almejar uma sociedade inclusiva que tenha 

respeito pela diferença e que valorizem a diversidade (LIMA MANOELA, 2011).   

6 CONCLUSÃO 

Essa pesquisa teve como propósito realizar um levantamento sobre as metodologias 

adotadas na prática para a implementação da inclusão escolar, tendo como base as políticas 

públicas. 

Em síntese, os dados e informações encontrados mostram que todas as metodologias 

apresentaram pontos positivos e negativos na implementação, porém conseguiram êxitos nas 

ações voltadas para o desenvolvimento da inclusão. Ao longo da confrontação dos discursos 
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sobre a inclusão, expôs-se que as metodologias para a implementação da inclusão na prática, 

são experimentadas e que os responsáveis, devendo considerar o governo, os gestores, os 

profissionais e os demais envolvidos, de alguma forma, tentam responder às demandas por 

mais qualidade nos sistemas de ensino. 

Notou-se que as dificuldades não são apenas em relação a implementação das 

metodologias, referem-se também ao desconhecimento das legislações pelos profissionais que 

lidam com a inclusão escolar. Existem também as dificuldades dos professores como a não 

capacitação e formação continuada. É fundamental que os gestores façam valer as políticas 

públicas e que também os profissionais de ensino procurem se atualizar para que possam 

satisfatoriamente oferecerem seus serviços com qualidade. No contexto desta reflexão, foi 

verificado que também há a falta monitoramento e fiscalização das ações inclusivas.  

Os resultados encontrados nesta pesquisa permitiram refletir que as políticas públicas 

inclusivas são importantes para nortear, orientar e respaldar o corpo docente em uma 

metodologia para a inclusão, mas não são os exclusivos responsáveis pelos avanços e 

mudanças na educação inclusiva. Não se pode deixar que engesse os processos de 

transformação dos sistemas educacionais inclusivos, com a ideia de que só a existência dos 

recursos legais efetivaremos a inclusão.  

Ficou evidente nas referências analisadas que é importante que as ações assegurem aos 

ANEE, a inclusão, para a garantia de um direito que é básico e comum a todos. É claro que se 

faz necessário, compreender que cada local se apropriará e colocará suas ações em prática de 

acordo com sua realidade. Outra questão não menos importante, é que as implementações das 

políticas inclusivas aconteçam e sejam constantes a fim de terem êxitos. Ressalta-se ainda que 

mudanças e reformas educacionais dependem de todos os atores inseridos nos sistemas de 

ensino diretamente ou indiretamente. 

Contudo, a reflexão que fica explícita após a realização da pesquisa, é a de que 

precisamos, enquanto seres humanos compreender primeiramente as diferenças e respeitar 

sem discriminações, assim teremos uma escola inclusiva, onde todos, se tornarão participantes 

da vida social. 

 Acredita-se que a pesquisa conseguiu atingir os objetivos propostos, porém não se 

esgota o estudo do tema. Necessita-se que a educação inclusiva continue a se efetivar quanto à 

operacionalização das leis e das metodologias nos diferentes níveis de ensino. Apesar da 

pesquisa não esgotar as produções cientificas a respeito do assunto, conclui-se que ainda 
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estamos a buscar uma metodologia em que possamos afirmar que através dela conseguiu-se 

equiparar as oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

REFERÊNCIAS 

AGUIAR, J.S.; DUARTE, É. Educação inclusiva: um estudo na área da educação física. 

Revista Brasileira Educação Especial, Marília, v.11, n.2, p. 223-240, 2005. Disponível 

em:<http://www.scielo.br/pdf/rbee/v11n2/v11n2a5.pdf>. Acesso em: 06 jul. 2016.   

ARAUJO, M.L. Formação inicial e continuada para a inclusão pelo docente da educação 

profissional. 2011. 66 f. Monografia (Especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar) –Faculdade UAB, Universidade de Brasília, Universidade 

Aberta do Brasil, Brasília, 2011. 

BENDINELLI, R.C. Redes de apoio e a política de inclusão escolar no município de São 

Paulo. 2012. 224 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF. 

Senado Federal, 1988.  

______. Decreto n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de 

outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências. Diário Oficial {da} 

República Federativa do Brasil, Brasília DF, 20 dez. 1999. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm>. Acesso em: 06 jul. 2016. 

______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Documento subsidiário à 

política de inclusão. Brasília, 2005. 52p. Disponível 

em:<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/docsubsidiariopoliticadeinclusao.pdf>. 

Acesso em: 06 jul. 2016.   

______. Ministério da Saúde. Secretaria de atenção à saúde, Departamento de Ações 

Programáticas estratégicas. Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência no Sistema Único de 

Saúde. Brasília, 2009. 36p. Disponível 

em:<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_pessoa_deficiencia_sus.pd>. 

Acesso em: 06 jul. 2016. 

______. Câmara dos Deputados. Centro de Documentação e Informação. Plano Nacional de 

Educação (PNE. Brasília, 2011. 104p. Disponível 



29 
 

 

 

em:<http://www.unb.br/administracao/decanatos/dex/formularios/Documentos%20normativo

s/DEX/projeto_de_lei_do_plano_nacional_de_educao_pne_2011_2020.pdf>. Acesso em: 06 

jul. 2016. 

______. Ministério da Educação. Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (MEC/ 

SASE). Plano Nacional da Educação: Planejando a Próxima Década Conhecendo as 20 

Metas do Plano Nacional de Educação. Brasília, 2014. 63p. Disponível 

em:<http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf>. Acesso em: 06 jul. 

2016. 

CAIADO, K.R.M.; LAPLANE, A.L.F. Programa Educação inclusiva: direito à diversidade - 

uma análise a partir da visão de gestores de um município-polo. Educação e Pesquisa, São 

Paulo, v. 35, n.2, p. 303-315, 2009. Disponível 

em:<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-

97022009000200006&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 09 jul. 2016. 

CAMPOS, C.R.S.S. Políticas públicas para inclusão escolar de alunos surdos em Vitória: 

possibilidades e desafios. 2011. 55 f. Monografia (Especialização em Desenvolvimento 

Humano, Educação e Inclusão Escolar) – Faculdade UAB, Universidade de Brasília, 

Universidade Aberta do Brasil, Brasília, 2011. 

DUARTE, E.R. et al. Estudo de caso sobre a inclusão de alunos com deficiência no Ensino 

Superior. Revista Brasileira de Educação Especial, Marília, v. 19, n. 2, p. 289-300, 2013. 

Disponível em:< http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

65382013000200011>. Acesso em: 09 jul. 2016. 

FAGLIARI, S.S.S. A educação especial na perspectiva da educação inclusiva: ajustes e 

tensões entre a política federal e a municipal. 2012. 267 f. Dissertação (Mestrado em 

Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

GALVÃO, M.C.B. O levantamento bibliográfico e a pesquisa científica. Fundamentos de 

epidemiologia, 2010. Disponível 

em:<http://www2.eerp.usp.br/Nepien/DisponibilizarArquivos/Levantamento_bibliograficoCri

stianeGalv.pdf>. Acesso em: 06 jul. 2016.   

GERHARDT, T.E.; SILVEIRA, D.T. Métodos de pesquisa. 1 ed. Planejamento e Gestão para 

o Desenvolvimento Rural da SEAD/UFRGS – Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. 



30 
 

 

 

Disponível em:<http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf >. Acesso em: 

06 jul. 2016. 

 

GOMES, A.M.M. O psicólogo na rede pública de educação: possibilidades e desafios de uma 

atuação na perspectiva crítica. 2012. 106 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Instituto 

de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.  

GUERREIRO, E.M.B.R.; VILLELA, T.C.R. A Legislação Educacional Brasileira de 1930 a 

1961 com relação à Pessoa com Deficiência. Revista HISTEDBR On-Line. Campinas, v. 13, n. 

52, p. 183-197, 2013. Disponível 

em:<http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8640237/779>. 

Acesso em: 10 jul. 2016. 

JOAQUIM, R.C.V. A política de educação especial: um estudo sobre sua implementação nas 

escolas municipais de Campinas no período de 1989 a 2004. 2006. 215 f. Dissertação 

(Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, 

Campinas, 2006. Disponível 

em:<http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000383386>. Acesso em: 

10 jul. 2016. 

JONTIEM. Declaração Mundial Sobre Educação para Todos: Satisfação das Necessidades 

básicas de Aprendizagem. Conferência Mundial sobre Educação para Todos. Jontiem, 

Tailândia. 1990. [UNESCO, 1998?]. Disponível 

em:<http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf>. Acesso em: 10 jul. 

2015.   

KASSAR, M.C.M. Educação especial na perspectiva da educação inclusiva: desafios da 

implantação de uma política nacional. Educar em revista, Curitiba, n. 41, p. 61-79, 2011. 

LIMA, E.A. As dificuldades enfrentadas pelos professores de uma escola pública do Distrito 

Federal diante da proposta de inclusão escolar. 2011. 53 f. Monografia (Especialização em 

Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Social) – Instituto de Psicologia, 

Universidade de Brasília, Universidade Aberta do Brasil, Brasília, 2011. 

LIMA, M.M.L.P. A importância das tecnologias assistivas para a inclusão do aluno com 

deficiência visual. 2011. 60 f. Monografia (Especialização em Desenvolvimento Humano, 



31 
 

 

 

Educação e Inclusão Escolar) – Faculdade UAB, Universidade de Brasília, Universidade 

Aberta do Brasil, Brasília, 2011. 

LIMA, M.A.C. Jogos e brincadeiras na inclusão escolar de uma criança com síndrome de 

Asperger. 2011. 67 f. Monografia (Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e 

Inclusão Escolar) – Faculdade UAB, Universidade Aberta do Brasil, Universidade de Brasília, 

Brasília, 2011. 

LIMA, T.C.S; MIOTO, R.C.T. Procedimentos metodológicos na construção do conhecimento 

científico: a pesquisa bibliográfica. Revista Katálysis, v. 10, n. 1, p. 37-45, 2007. Disponível 

em:<http://www.scielo.br/pdf/rk/v10nspe/a0410spe>. Acesso em: 07 jul. 2016. 

MANTOAN, M.T.E. Educação escolar de deficientes mentais: Problemas para a pesquisa e o 

desenvolvimento. Caderno CEDES. Campinas, v. 19, n. 46, p.1-8, 1998. Disponível 

em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32621998000300009>. 

Acesso em: 10 jul. 2016.   

MARINS, S.C.F.; PALHARES, M.S. Educação inclusiva: relato de uma experiência a partir 

da visão dos gestores municipais. Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCar. São Carlos, 

v. 15, n. 1, p. 69-90, 2007. Disponível 

em:<http://www.cadernosdeterapiaocupacional.ufscar.br/index.php/cadernos/article/view/155

/111>. Acesso em: 16 dez. 2015. 

MATOS, M.A.S. Cidadania, diversidade e educação inclusiva: um diálogo entre a teoria e a 

prática na rede pública municipal de Manaus. 2008. 229 f. Tese (Doutorado em Educação) – 

Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. 

Acesso em:< 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/14867/000669597.pdf?sequence=1>. 

Acesso em: 10 jul. 2016. 

OLIVEIRA, K.C. A importância do afeto na educação de alunos com necessidades 

educacionais especiais. 2011. 74 f. Monografia (Especialização em Desenvolvimento 

Humano, Educação e Inclusão Escolar) – Faculdade UAB, Universidade de Brasília, 

Universidade Aberta do Brasil, Brasília, 2011. 

OLIVEIRA, R.P.O Direito à Educação na Constituição Federal de 1988 e seu 

restabelecimento pelo sistema de Justiça. Revista Brasileira de Educação. São Paulo, n. 11, p. 



32 
 

 

 

61-74, 1999. Disponível em:<http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/30315-

31270-1-PB.pdf>. Acesso em: 07 jul. 2016. 

PIZZANI, L. et al. A arte da pesquisa bibliográfica na busca do conhecimento. Revista Digital 

de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Campinas, v. 10, n. 1, p. 53-66, 2012. 

Disponível em:<http://www.sbu.unicamp.br/seer/ojs/index.php/rbci/article/view/522>. 

Acesso em: 07 jul. 2016. 

ROCHA, E. F. A Terapia Ocupacional e as ações na educação: aprofundando 

interfaces. Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo. São Paulo, v. 18, 

n. 3, p. 122-127, 2007. Disponível 

em:<http://www.revistas.usp.br/rto/article/view/14015/15833>. Acesso em: 20 jul. 2016. 

ROSA, V.F. Políticas públicas educacionais, direitos sociais e democratização do acesso à 

escola: uma visão a partir da implantação da ação TECNEP da Rede Federal de Educação 

Tecnológica. 2011. 138 f. Tese (Doutorado em educação) – Faculdade de Filosofia e Ciências, 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Marília, 2011. Disponível 

em:<http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/104822/rosa_vf_dr_mar.pdf?sequenc

e=1&isAllowed=y>. Acesso em: 20 jul. 2016. 

SALAMANCA. Declaração de Salamanca: Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das 

Necessidades Educativas Especiais. Conferência Mundial de Educação Especial. Salamanca, 

Espanha. 1994. [UNESCO, 1994]. Disponível 

em:<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2016.   

SANTOS, S.M.D. Atendimento educacional especializado: ressignificando o ensino: 

aprendizagem numa perspectiva inclusiva no Centro de Ensino Fundamental Santos Dumont. 

2011. 137 f. Monografia (Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão 

Escolar) – Faculdade UAB, Universidade de Brasília, Universidade Aberta do Brasil, Brasília, 

2011. 

SANTOS, S.R. Políticas educacionais, educação inclusiva e direitos humanos. Lex Humana, 

Petrópolis, v.4 n. 2, p. 135-156, 2012. Disponível 

em:<http://seer.ucp.br/seer/index.php?journal=LexHumana&page=article&op=view&path%5

B%5D=271&path%5B%5D=190>. Acesso em: 10 jul. 2016.   



33 
 

 

 

SIMÕES, S.E.R. Aspectos legais e socioculturais: Reflexos na prática pedagógica e na 

inclusão escolar. 2011. 53 f. Monografia (Especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar) – Instituto de Psicologia, Universidade de Brasília, 

Universidade Aberta do Brasil, Brasília, 2011. 

SOTO, A.P.O.M. Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade-

proposição/implementação no município de Feira de Santana-BA. 2011. 153 f. Dissertação 

(Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2011 

TOYODA, C.Y. et al. O contexto Multidisciplinar da Prática da Terapia Ocupacional frente 

ao Paradigma da Inclusão Escolar. Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCar. São 

Carlos, v. 15, n. 2, p. 121-130, 2007. Disponível 

em:<http://www.cadernosdeterapiaocupacional.ufscar.br/index.php/cadernos/article/view/141

/98>. Acesso em: 20 jul. 2016. 

 


