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RESUMO 

 
 

A inclusão escolar no contexto social já é uma realidade. Os pais de crianças com 
necessidades educacionais específicas, respaldados na lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, na carta de Salamanca e, nas reinvidicações de pais e das pessoas com 
deficiências, têm matriculado ou lutado pelo ingresso  dos seus filhos em escolas 
regulares. A escola é direito de todos, essa premissa traz a tona a proposta de uma 
escola, inclusiva, dando um novo aspecto à educação e visando um olhar diferenciado 
sobre as singularidades humanas.  Nesse coxtexto são executados projetos que 
favorecem o desenvolvimento social, cultural, emocional e cognitivo dos alunos. A 
pesquisa teve como objetivo identificar a participação de alunos com deficiência nos 
projetos educacionais escolares realizados no ambiente escolar. É uma pesquisa de 
revisão bibliográfica em bases de acesso online nas Revista de Psicologia & Saberes  
(CESMAC), Revista Gepesvida (ICEP), Revista Interitórios (REDIB), Revista de 
Educação (EDUCARE), Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Google 
Acadêmico, publicados nos anos de 2013 a 2019, em português, que abordassem o 
objeto estudado. Foram selecionados 10 artigos para o desenvolvimento da pesquisa, 
onde percebeu-se ineficiência de estudos que abordam o tema e a necessidade de 
realização de mais projetos por parte da escola para que se realize a devida inclusão . 
Pode-se concluir que a inclusão dos alunos com deficiência nos projetos escolares ainda 
é muito precária, muitos são os projetos que visam fazer uma escola inclusiva e, poucos 
os que retratam a inclusão ocorrendo na escola. 
Palavras-chaves: Projeto na escola. Inclusão. Deficiência. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ABSTRACT 
 
 
School inclusion is a reality in society. Parents of children with specific educational 
needs, supported by the Education Guidelines and Bases Law, the Salamanca Charter 
and, in the claims of parents and people with disabilities, were able to enroll or  fought to 
enroll  their children's entry into regular schools. The school is everyone's right, this 
premise brings to light the proposal of a school, inclusive, giving a new aspect to 
education and aiming at a differentiated look at human singularities. For this reason, 
projects that favor the social, cultural, emotional and cognitive development of students 
are executed. The research aimed at identifying the participation of students with 
disabilities in school educational projects carried out in the school environment. It is a 
bibliographic review on online access bases in the Revista de Psicologia & Saberes 
(CESMAC), Revista Gepesvida (ICEP), Revista Interitórios (REDIB), Revista de 
Educação (EDUCARE), Scientific Electronic Library Online (SCIELO) and Google 
Scholar, published from 2013 to 2019, in Portuguese, which addressed the object 
studied. Ten articles were selected for the development of the research, where it was 
perceived inefficiency of studies that address the subject and the need for more projects 
by the school to achieve proper inclusion. It can be concluded that the inclusion of 
students with disabilities in school projects is still very precarious, many are the projects 
that aim to make a school inclusive and, few that portray inclusion occurring in school. 
Keywords: Project at school. Inclusion. Disability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A contemporaneidade, marcada pelas mais complexas e abrangentes 

mudanças, pede prática sociais adequadas e que sejam consequência das profundas 

reflexões críticas acerca das mudanças ocorridas nas ultimas décadas. As 

concepções de mundo, de homem e de educação vem tomando rumos ilimitados e 

inclui a todos. 

O princípio da inclusão é a certeza de que todos têm o mesmo direito, direito 

de pertencimento, da necessidade de se compreender e aceitar diferenças, ser 

solidário e querer construir uma sociedade com qualidade de vida para todos, 

erradicando os estígmas, preconceitos do passado e de criar um mundo novo, que 

não repita o concebido como errado no passado e que seja promotor de reais 

mudanças.  

 Conforme Parolin (2013) existe uma geração de pessoas com tendências a 

querer que tudo se homogenize, que tudo seja igual, apesar do exercício social de 

conviver e compartilhar e/ou relacionar-se com o diferente. Essa geração de pessoas  

exclui a pessoa com deficiência e o diferente dele mesmo. 

Viabilizar inclusão em uma sociedade tão excludente é um desafio e uma tarefa 

bastante difícil, mas nem por isso impossível. Assim, a escolha desse tema deu-se 

por perceber a necessidade de mostrar como ocorre a inclusão da pessoa com 

deficiência nos projetos educacionais realizados de forma inclusiva, pois entende-se 

que estar matriculado e não participar diretamente de todas as atividades 

educacionais ali desenvolvidas é exclusão. Assim, os educadores precisam criar 

meios de incluir todos os alunos independente de suas diferenças nas atividades 

realizadas. 

A metodologia utilizada consiste de revisão de literatura de caráter descritivo e 

abordagem qualitativa, realizada nas bases de acesso online, ou seja, material 

secundário como revista, artigos  etc, no recorte temporal de 2013 a 2019. 

Para melhor compreensão este estudo está dividido em duas seções, além da 

introdução que apresenta a estrutura desse trabalho. A primeira seção intitulada  

 “ Da escola comum para a escola inclusiva” discorre sobre a escola que teve origem 

no Brasil com os Jesuítas até a escola inclusiva, abordando a Legislação Brasileira, o 

papel do professor  na educação inclusiva, a formação de professor para o 
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atendimento educacional especializado, destacando projetos e práticas inclusivas. 

A segunda seção mostra o passo a passo na realização da metodologia, os 

resultados encontrados e a discussão dos dados encontrados. Em seguida vem as 

considerações finais respondendo ao objetivo elencado e trazendo algumas 

sugestões de projetos educacionais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 DA ESCOLA COMUM PARA A ESCOLA INCLUSIVA 

2.1.1 Escola: lugar de formação integração social  

 

A escola possui o papel de promover a socialização do aluno, atuando na 

formação moral e intelectual dos mesmos, fatores esses que impulsionam o 

desenvolvimento do indivÍduo. É o lugar que a criança se projetará na preparação e 

efetivação de suas propostas de vida, a qualidade da aprendizagem é condição 

necessária para garantir a formação tanto intelectual quanto moral da criança, 

garantindo assim o sucesso de seus projetos futuros. 

Para essa garantia acontecer os professores e toda comunidade escolar, 

precisam encaminhar e preparar o individuo para o convívio social, revelando com 

clareza as questões relacionadas à vida na sociedade.  

Uma escola com vistas à democracia deve atentar-se à qualidade interativa entre 

discentes, docentes, pais e demais funcionários, promovendo a cooperação e o 

diálogo mútuo, fatos esses, determinantes para o convívio democrático gerando 

conhecimento e informações para a construção da cidadania na escola. 

Portanto, seguindo a legislação que regulamenta o sistema educacional, a 

escola deve assumir o compromisso de transmitir e construir o conhecimento que se 

faz necessário para atender toda e qualquer necessidade comercial e ou tecnológica 

para o mercado do trabalho, sempre equilibrando a função sistemática de preparar 

cidadãos críticos  desenvolvendo suas qualidades e principalmente na resolução de 

problemas e melhor convivência social. 

2.1.2 Educação Brasileira  

 

A história vem monstrando constantemente que embora a luta do povo pela  

educação seja exaustiva, o Brasil tem procurado manter uma situação de 

independência dos demais paises acabando com aquele laço de dependência de 

Portugal.  

A história da educação brasileira mostra que esta nasceu pelo ensejo de 

catequização; em 1549 os Jesuítas desembarcaram na Bahia com a missão de educar 

os índios, por meio da música, da poesia e do teatro. Os jesuítas foram os 

responsáveis pela educação brasileira por pouco mais de dois séculos (1549-1759). 
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Segundo Sales (2012, s/p): 

 

No Brasil, a educação só passou a ser debatida no inicio do seculo XX a partir 
das discusões surgidas com os intelectuais brasileiros que passaram a 
analisar a educação de forma mais profunda. Isto começou com o movimento 
escolanovista na década de 20, que surgiu como uma critica à educação 
tradicional [...]. 
 

 
 

Essa debate buscava acima de tudo universalizar o ensino no país, 

recomendava uma nova escola onde o aluno fosse ouvido e, defendia ainda que por 

meio da educação se formasse um novo homem.  

Com o passar do tempo a escola atravessa diversas mudanças, a fim de 

agregar a todos que buscam se escolarizar, tornar-se cidadão por meio da educação. 

Isso tem exigido da escola um novo perfil, trabalhar em todas as frentes. Segundo 

Parolin( 2013, p.33): 

 

A escola como todas as instituições, é um sistema que opera através de 
padrões que estabelecem e constituem sua função social. A função social da 
escola, é dentre um rol de tarefas, relacionada a construção de 
conhecimento: repasse de informações, socialização e instrumentalização 
para o exercicio da cidadania, promoção da democracia e, 
fundamentalmente, ser democrática. A instituição deve ser capaz de mudar, 
de flexibilizar seus padrões internos sempre que necessário para garantir o 
seu espaço social. 
 

 

Percebe-se na citação acima que, a fim de exercer sua função maior que é a 

de formar cidadão, a escola precisa mudar sua prática e sua forma de pensar, para 

assim atender  a demanda social no espaço em que ela está inserida. 

No estudo da estrutura da escola, observa-se a coexistência de dois grupos 

distintos: os educadores e os educandos. Os primeiros consistem de gestores, 

professores, orientadores e auxiliares. No segundo grupo estão os alunos, crianças, 

adolescentes, jovens e adultos que, se associam e formam os grupos de 

aprendizagem, ou seja, quem ensina aprende e quem aprende ensina.  

É pertinente lembrar, conforme Pilleti (1999) que a partir de 1964, a educação 

brasileira, da mesma forma que os outros setores da vida nacional, passou a ser vitíma 

do autoritarismo que se instalou no país. Reformas foram efetivadas em todos os 

níveis de ensino, impostas de cima para baixo, sem a participação dos maiores 

interessados: alunos, professores e outros setores da sociedade. Os resultados são 
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os vistos em todas as escolas: elevados índices de repetência e evasão escolar, 

escolas com deficiência de recursos materiais e humanos, professores pessimamente 

remunerados e sem motivação para trabalhar, além e diversas taxas de 

analfabetismo. 

Em 1968 veio a reforma universitária com o objetivo de abrir mais vagas, 

ampliar o corpo docente, aumentar verbas e recursos, criar cursos básicos para 

integração de toda universidade, instaurar os departamentos com seus colegiados ( 

PILLETI, 1999). 

2.1.3  Escola Inclusiva  

 

Partindo da premissa de que a escola é direito de todos, a proposta de uma 

escola inclusiva abrange um olhar diferenciado sobre as singularidades humanas. A 

escola inclusiva pressupôe oportunidades de acesso igualitário a todos independente 

de suas diferenças. 

Segundo Ribeiro ( 2019, p. s/p): 

 

O papel da escola durante o processo de inclusão é de vital importância, já 
que cabe aos gestores os principais reforços e investimentos para que ela 
aconteça. Fortalecer a formação  de professores e criar uma rede de apoio 
entre alunos, docentes, familias e profissionais da saúde é um dos principais 
passos que precisam ser implantados  para o pleno desenvolvimento da 
educação especial na perspectiva de uma escola inclusiva. 

 
 
 

Sendo assim, todo o pensar pedagógico deve ser feito levando em 

consideração que a escola é um lugar de integração social e para que isso ocorra é 

preciso dialogar com todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. 

A escola com foco inclusivo vem questionar, discutir e reconstruir as práticas 

que por diversos fatores insistem na exclusão dos diferentes.  A escola comum se 

torna inclusiva, conforme Ropoli ( 2010) quando reconhece as diferenças dos alunos 

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

novas práticas pedagógicas.  

Sabe-se que não é fácil e imediato a mudança dessas práticas, pois essas vão 

além da escola e da sala de aula. Para que essa escola se efetive é pertinente o 

desenvolvimento de novos conceitos e aplicação de práticas pedagógicas que 

estejam de acordo com a inclusão.  
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A escola assim como a educação inclusiva é fundamentada no tripé: 

acessibilidade, mobilidade e materialidade. Para Boy ( 2018, p.4): 

 

Acessibilidade: refere-se ao acesso a aprendizagem. Ensino de braile, libras, 
confecções de materias diferenciados são ações que visam promover o 
acesso dos educandos à aprendizagem; mobilidade: se refere ao 
deslocamento, rampas guias de cego são voltadas para a facilitação da 
movimentação e estão ligadas à mobilidade das pessoas com deficiência; 
materialidade: refere-se a qualquer instrumento necessário ao educando para 
que ele possa ser incluído e participar no desenvolvimento das ações 
realizadas na escola. 
 
 

A escola tem que se tornar um espaço onde todos tenham acesso, sendo assim 

a escola  tem que mudar e encontrar soluções para os problemas apresentados, essas 

mudanças devem estar explicitadas no Projeto Político Pedagógico ( PPP), atrelando 

teoria à prática. 

A educação inclusiva considera a escola como um espaço de todos, onde os 

alunos aprendem de acordo com suas capacidades, expressam suas ideias 

livremente, participam ativamente das tarefas de ensino e se desenvolvem como 

cidadãos nas suas diferenças. 

Nas escolas inclusivas, ninguém se conforma com padrões que identifiquem os 

alunos como especiais e normais, comuns. Todos se igualam pelas suas diferenças 

(ROPOLI, 2010).  A inclusão escolar impôe uma escola em que todos os alunos 

estejam inseridos sem quaisquer condições pelas quais possam ser limitados em seu 

direito de partcipar ativamente do processo escolar, segundo suas capacidades, e 

sem que nenhuma delas possa ser motivo para uma diferenciação que os excluirá das 

suas turmas. 

Muito mais do que incluir, a escola deve integrar, tanto socialmente, quanto em 

seu programa curricular, todas as crianças com deficiência ou não. Em um sentido 

mais amplo, o ensino inclusivo propõe uma prática pedagógica que promova a 

inserção de todos os indivíduos em escolas onde todas as suas necessidades devem 

ser satisfeitas. Para Parolin ( 2013, p.111), impôe-se, então um desafio: 

 

Considerar que a diversidade que se verifica entre os educandos nas 
instituições escolares requer medidas de flexibilização e dinamização do 
currículo para viabiizar a todos, indiscriminamente, o acesso à aprendizagem, 
ao conhecimento e conjunto de experiências curriculares disponibilizadas no 
ambiente educacional, o despertar das necessidades diferenciadas que 
possam apresentar. 
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Os projetos educacionais de uma escola para se tornarem inclusivos, devem 

ser criados pensando na participação da comunidade escolar como um todo, onde 

cada aluno deve participar de acordo com sua limitação. A escola já exclui por meio 

de diferentes aspectos, fazendo uso de sua função e objetivo, já foi a favor da família 

imperial, em detrimento do povo, já serviu, para atender uma determinada raça, cor 

ou, religião, já se proprôs a selecionar, valorizando a inteligência, entre outros. Hoje, 

conforme Parolin (2013) o apelo da sociedade é para que a escola se inclua como 

movimento de oposição à exclusão, esquecendo-se de que os dois movimentos fazem 

parte de uma unidade dialética. A valorização da inteligência, por exemplo, fez com a 

escola desenvolvesse o culto ao certo. O que podemos dizer desse pensamento é 

que o modelo de escola exclusiva vem sendo combatido, dando lugar a um novo 

modelo que busca incluir todos sem nenhuma forma de exclusão. 

Parolin (2013) cita ainda três tipos de escola: aquela que apresenta uma 

dinâmica na qual o aluno fica indiferenciado, aprende em massa e só consegue 

diferenciar-se quando  se destaca pelo lado negativo ou quando é supervalorizado 

como o “ melhor”. Nessa escola estará incluido aquele que embora se destaque não 

o faz em conformidade com a sociedade. 

Um outro tipo de escola propôe a construção do conhecimento, luta pela 

aprendizagem dos alunos, em oposição à reprodução do conhecimento e ensino em 

massa. Aqui estarão incluidos aqueles alunos que não se submeterem, que não 

repitam simplesmente, aqueles que são capazes de pensar, questionar, criticar, 

discutir e organizarem em equipe o conhecimento aprendido (PAROLIN, 2013). 

E, por último, conforme a psicopedagogia e mestre em psicologia da educação, 

Parolin ( 2013) há a escola que luta pela igualdade de direitos humanos pela 

diversidade cultural. Uma escola que acredita que todos podem tornar-se cidadãos  a 

partir daquilo que desenvolvem na escola. Estará incluído aquele que for capaz de 

respeitar os seus iguais.  

 

A escola inclusiva para Sassake ( 1997), citada por Piccoli ( 2010, p.24): 

 

É um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir em seus 
sistemas sociais pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, 
estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade. [...] incluir é 
trocar, entender, respeitar, valorizar, lutar contra exclusão, transpor barreiras 
que a sociedade criou para as pessoas. É oferecer o desenvolvimento da 



18  

 

autonomia, por meio da colaboração de pensamentos e formulação de juízo 
de valor, de modo a poder decidir, por si mesmo, como agir nas diferentes 
circunstâncias da vida. 

 
 

A educação inclusiva é uma força renovadora na escola quando trabalha a 

igualdade e permite a participação dos diferentes alunos na instituição escolar 

trazendo valor á cultura da escola, o trabalho do professor e as políticas vigentes na 

escola.  

No ensino para todos e de qualidade, as ações educativas se pautam por 

solidariedade. A escola é o alicerce para esse fato. Nesse sentido, ela deve se 

preparar para trabalhar com a diversidade, valorizando todos os indivíduos como 

seres singulares e capazes de vivenciar  e construir  uma sociedade diferente, onde 

todos tenham direitos e deveres com um objetivo único: o conhecimento.  

2.1.4 Educação Inclusiva e Legislação 

 

 Para que se apontem nortes acerca da educação inclusiva, é necessário 

discorrer sobre a exclusão da pessoa com deficiência em uma etapa anterior à 

educação especial.  

Segundo Mazzotta (1999), citado por Parolin ( 2013) pode-se constatar que até 

o século XVIII, o atendimento educacional das pessoas com deficiência era isento de 

base científica, pois as noções de deficiência eram basicamente ligadas ao misticismo 

e o cultismo. Até a religião segregava a pessoa com deficiência. Como não se 

conheciam as causas das deficiências e a ideia segregacionista era muito forte, a 

sociedade era pessimista com relação ao possível desenvolvimento dessa pessoa 

“diferente”. 

No Brasil, a década de 70 constitui a fase da integração, em que só era possível 

a junção dos alunos com deficiência se estes pudessem se adaptar ao regime escolar. 

Nos anos 80, de acordo com Araújo (2005, p.05): 

 

Surgiu a ideia de adaptar o sistema escolar às necessidades dos alunos, 
desde que a inclusão propiciasse uma educação de qualidade e igualitária 
para todos, aceitando as diferenças individuais como atributo, e não como 
obstáculo, e valorizando a diversidade para o enriquecimento das pessoas. 
 
 

Conforme Araújo (2005), para que ocorresse a educação inclusiva em uma 

escola era preciso não somente uma adaptação física na escola, mas sobretudo o 
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psicológico que pudesse entender as diferenças aliadas a práticas educativas. 

 São considerados documentos importantes no processo de inclusão:     

  Declaração de Salamanca (1994); 

  Carta para o terceiro milênio (1996); 

  Convenção de Guatemala (1999); 

  Declaração das Pessoas Deficientes (2006); 

  Declaração Internacional de Montreal sobre inclusão (2001); 

  Constituição Federal de 1988; 

 Lei n° 9.394 de 20 de Dezembro de 1996 (dispõe sobre as Diretrizes e 

Bases da Educação) 

  Lei n° 8.069 de 13 de Julho de 1990 (dispõe sobre o Estatuto da Criança 

e do Adolescente); 

 Politica Nacional de Educação Especial (1994); 

  Decreto n°3.298 (1999), lei n°10.172 (2001); 

  Resolução CNE/CEB n°2 (2001); 

  Lei n°10.. 436 (2002), Decreto 5.626 (2005); 

  Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (2006), PDE (2009); 

 Politica Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva (2002); 

 Resolução n°4 CNE/CEB (2009); 

 Decreto n° 10.502 Política Nacional de Educação Especial (2020). 

A Declaração de Salamanca e o Plano de Ação para Educação de 

Necessidades Especiais são os mais completos dos textos sobre inclusão na 

educação. Seus parágrafos enfatizam que a educação inclusiva não se refere apenas 

aos deficientes, e, sim, a todas as pessoas (SASSAKI,1997) com necessidades 

educacionais especiais em caráter  temporária, intermitente ou permanente. Isso está 

de acordo com a filosofia da inclusão, na medida em que essa não permite exceções, 

todas as pessoas devem ser incluídas, pois todas tem direito a educação, conforme a 

Declaração de Salamanca (1994, s/p):   
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Toda criança possui caracteristicas, interesses, habilidades e necessidades 
de aprendizagem que são únicas [...], escolas regulares que possuem tal 
orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de combater atitudes 
discriminatórias, criando-se comunidades mais acolhedoras, construindo 
uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos. 

 
 
 

O texto lido acima mostra a importância da inclusão para diminiuir o preconceito 

e as desigualdades. Mas para que isso aconteça tem que ter realização de um 

trabalho em equipe, família e escola, porque não adianta realizar um trabalho 

individual, para se ter um bom resultado. 

As políticas inclusivas que vem surgindo buscam garantir para todos uma 

educação de qualidade, cidadã, que permita a participação do aluno não apenas no 

contexto da escola, mas, também no ambiente escolar de forma ampla, oportunizando 

a interação em todas as práticas pedagógicas.  

A LDB, lei n° 9.394/96, no capítulo V da Educação Especial, se constrói um 

novo olhar para a educação especial, viabilizando uma prática inclusiva que enfatiza, 

no art. 58, que a educação especial pode ser entendida, “para os efeitos desta lei, a 

modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de 

ensino, para educando com necessidades  especiais” ( BRASIL,1996, s/p). 

Então, de acordo com a LDB, os alunos têm o direito a educação assegurado 

por lei, inclusive na rede regular de ensino como qualquer outro aluno, todavia, é 

preciso garantir competências para favorecer formação cognitiva, afetiva e social.  

A lei exige que haja uma adaptação na escola como um todo, com o objetivo 

de tornar a inclusão real, ela propõe que os currículos atendam às necessidades 

especiais, pois não adiantaria o agrupamento das crianças com deficiência na escola 

regular se esta não atendesse às suas verdadeiras necessidades. 

Uma condição importante para a prática inclusiva é contar com um currículo 

amplo, flexível e aberto, que não considere somente capacidades do tipo cognitivo, 

mas conteúdos e capacidades relacionadas com o social, com o afetivo – emocional. 

A escola das diferenças é a escola na perspectiva inclusiva, e sua área 

pedagógica tem como norte questionar, contrapor-se, discutir e reconstruir as práticas. 

Segundo Ropoli( 2013. p.9),  
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A escola comum se torna inclusiva quando reconhece a diferença dos alunos 
diante do processo educativo e busca a participação e o progresso de todos, 
adotando novas pràticas pedagógicas. Não é fácil e imediato a adoção 
dessas práticas, pois ela depende de mudanças que vão além da escola e da 
sala de aula. Para que essa escola possa se efetivar, é potente a necessidade 
de atualização e desenvolvimento de novos conceitos, assim como a 
redefinição e a aplicação de alternativas e pràticas pedagógicas e 
educacionais compaíveis com a inclusão. 

 
 
 

Todas as instituições de ensino regulares deveriam identificar logo no ato da 

matricula qual o tipo de deficiência que cada aluno apresenta, para que se planeje 

projetos que satisfaça a inclusão de todos, garantindo assim o ensino aprendizagem. 

Para atender a todos e bem, a escola precisa mudar em muitas frentes. As 

mudanças não acontecem por acaso e nem somente por decretos, mas fazem parte 

da vontade política do coletivo da escola, explicitadas no seu Projeto Político 

Pedagógico  

(PPP) e vividas a partir de uma gestão consciente. 

Educação inclusiva demanda ação politica e social, visa propiciar educação a 

todos, sem nenhum tipo de preconceito. Educar de forma inclusiva tem como, principal 

objetivo dar a todos a oportunidade de crescer socialmente em um mundo onde todos 

possamos respeitar as diferenças sem nenhuma forma de exclusão. 

Nesse sentido a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, em sua primeira 

versão procurava preservar os direitos dos alunos com deficiência de acessar o 

currículo igual aos demais alunos, como forma de garantir o pleno acesso à cidadania 

favorecendo práticas pedagógicas adequada a todos, através de currículos flexíveis. 

Antonovicz ( 2019) citado por Mercado, Fumes (2017,p.41), enfatiza que  

 

a flexibilização curricular compreende as modificações necessárias 
realizadas em diversos elementos do curriculo básico para adequar as 
diferentes situações, grupos e pessoas. Ou seja, são estratégias de 
planejamento e de atuação docente, voltada às necessidades de 
aprendizagem de cada estudante, fundamentados em uma série de critérios 
para guiar a tomada de decisão com respeito ao que se deve aprender como 
e quando e qual é a melhor forma de organizar o ensino para que todos 
possam ser beneficiados. 
 

 
 

Essa flexibilidade curricular é de grande importância, já que são muitas as 

deficiências, por isso é fundamental que os gestores escolares planejem com 

antecedência quais ações educacionais serão desenvolvidas na escola para que haja 
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a devida inclusão de todos. 

A Politicia Nacional de Educação Especial (PNEE), buscando garantir o 

atendimento aos alunos com deficiência, transtorno do espectro autista e aqueles com 

altas habilidades ou superdotação (BRASIL, 2020). Com a PNEE, não somente os 

alunos são beneficiados, e os profissionais serão capacitados para que se tenha um 

melhor desempenho de suas funções. Porque não adianta criar decretos, leis e 

normas se os profissionais, que desenvolvem um papel fundamental na educação 

inclusiva, não tiverem a devida qualificação, o que será falado a seguir. 

2.2 Papel do Professor na Educaçao Inclusiva 

 

O professor sempre foi visto como fonte e distribuidor de conhecimento. 

Entretanto, as mudanças ocorridas nos últimos tempos mostram que não se pode 

esperar de um professor que ele favoreça todo seu conhecimento para atender às 

necessidades de cada aluno de forma individual.  

O professor como mediador buscará promover um ensino igualitário e sem 

desigualdade, pois quando se fala em inclusão, não se concebe apenas pessoas com 

deficiência, mas também a escola, onde a diversidade se promove por sua 

singularidade, buscando formar cidadãos conscientes para a sociedade.   

A forrmação dos professores encontra–se, hoje, em profundas mudanças tanto 

do ponto de vista de conceito e valores como de práticas. A  este fato, não é de se 

estranhar que as competências que se esperam que o professor domine se mostrem 

cada vez mais complexas e diversificadas. Segundo Rodrigues (2010, p.8). 

 

Espera-se que o professor seja competente num largo espectro de dominio 
que vão desde o conhecimento cientifico que ensina a sua aplicação 
pedagógica, bem como em metodologia de ensino, de animação de grupos, 
atenção ao adversidade etc.  
 
 
 

Nesse sentido, não se considera as grandes expectativas que existam sobre o 

que o professor deve promover ao aluno no contexto educacional como a educação 

para a cidadania, sexual, comunitária e outros. 

Nas mudanças  que vêm ocorrendo na formação do professor, talvez que exija 

ou seja o maior desafio refere-se a educação inclusiva, que é “ uma educação que 

promove a educação conjunta  de todos os alunos independente das suas 
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capacidades. A educação inclusiva tem por objetivo alterar as práticas tradicionais, 

removendo as barreiras à aprendizagem e valorizando as diferenças dos alunos” 

(RODRIGUES,2010,p.9). 

A educação inclusiva organiza e promove um conjunto de práticas e valores 

que buscam responder a uma situação existente e problemática de preconceito, 

seleção, abandono escolar e evasão favorecendo a heterogeneidade em vez de 

homogeneidade  de saberes no lugar da mera transmissão, a promoção de sucesso 

para todos os alunos. 

Percebe-se que a escola não foi pensada buscando atender os diferentes. Toda 

a estrutura e funcionamento da escola regular é mais cômoda ao conceber a 

homogeneidade do que a diferença entre os alunos, embora a heterogeidade continue 

crescendo na instituição escolar. 

Dessa forma a Proposta de Diretrizes para a formação de professores da 

Educação Básica ( MEC, 2000, P. 05) assim se expressa sobre o papel do professor. 

 

Orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos alunos, assumir e saber 
lidar com a diversidade existente entre os alunos; incentivar atividades de 
enriquecimento curricular; elaborar a execução projetos para desenvolver 
conteúdos curriculares; utilizar novas metodologias, estratégias e material de 
apoio; desenvolver hábitos de colaboração e trabalho em equipe.  
 

 

A LDB 9.394/96, em seu artigo 59, reconhce a importância da formação de 

professores especializados para trabalhar com pessoas diferentes, sob qualquer 

modalidade de ensino ( PLETSCH, 2010, p.3) os sistemas assegurarão: 

 

[...] III – professores com especialização adequada em nível médio ou 
superior  para atendimento especializado, bem como professores do ensino 
regular capacitados para a integração ( inclusão)  deses alunos nas classes 
comuns. 
 

 

Para um bom desenvolvimento dentro da escola inclusiva, o professor deve  

procurar capacitações, agregar conhecimentos para que o mesmo desenvolva um 

trabalho de qualidade e inclusivo em suas ações pedagógicas realizadas em sala de 

aula. 
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2.2.1 Formação de Professor para o Atendimeto Educacional Especializado  - 

AEE 

 

Para atuar no AEE, os professores, conforme Ropoli (2010) devem ter 

formação específica para este exercício, que atenda aos objetivos da educação 

especial na perspectiva da educação inclusiva. Nos cursos de formação continuada, 

de aperfeiçoamento ou de especialização, indicados para essa formação, os 

professores atualizarão e vão repassar seus conhecimentos em conteúdos 

especificios do AEE,  e assim melhor atender seus alunos. 

A formação de professores consiste em um dos objetivos do Projeto Político 

Pedagogico (PPP), um dos seus aspectos fundamentais é a preocupação com a 

aprendizagem permanente de professores, demais profissionais que atuam na escola 

e também dos pais e da comunidade onde a escola se insere ( ROPOLI, 2013)  

Neste documento, apresentam-se as ações de formação, incluindo os aspectos 

ligados ao estudo das necessidades específicas dos alunos com deficiência, 

transtorno globais do desenvolvimento e altas habilidades / superdotação. Esse 

estudo perpassa o cotidiano da escola e não é exclusivo dos professores que atuam 

no AEE. 

2.3 Projetos e Práticas Inclusivas  

 

Os projetos e as práticas pedagógoicas inclusivas são expressões de 

atividades rotineiras desenvolvidas no contexto do cenário escolar, onde pode-se 

desenvolver atividades planejadas, com o objetivo de possibilitar a transformação 

teórico em saber  

(LIMA e ROCHA , 2012). 

Para esses autores, a prática pedagógica é realizada pelos professores na sala 

de aula, junto aos alunos com deficiência e demais alunos, visa uma inclusão 

significativa, ela vai além da esfera escolar e origina o ato educativo. 

Segundo Picciano ( 2015, p.2)  

 

a educação inclusiva busca assegurar a todos os alunos igualdades de 
oportunidades educativas, proporcionando espaço para o desenvolvimento 
integral dos mesmos, levando em consideração suas potencialidades e 
especificidades, favorecendo a construção de uma sociedade mais 
democrática  e flexível. 
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Como vimos acima, incluir é garantir que todos participem das atividades 

propostas pela escola, desde aulas regulares às atividades extras como: gincanas, 

sarau, passeios e entre outros. 

De acordo com Ramos ( 2016, p.30) sobre projetos: 

 

A escola inclusiva tem que ser de todos e para todos, numa perspectiva de 
partilha, interação, cooperação e de responsabilização mútua de cada um, 
quer seja da própria escola, dos professores, especialistas de educação 
especial e principalmente dos pais dos alunos. 
 
 

Ao se falar em projetos, adentra-se em uma dimensão do planejamento, a 

mediação, que contempla vários outros elementos, como a metodologia. Segundo 

Lessa (2008), o professor, ao elaborar e planejar sua ação concreta, precisa escolher 

um tipo de metodologia, expositiva, projetos ou outros que inclua todos os alunos, 

alicerçado no paradigma da construção do reconhecimento do aluno. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL  
 

 Identificar a participação de alunos com deficiências nos projetos educacionais 

escolares realizados no interior do ambiente escolar. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Mapear as atividades inclusivas dos projetos educacionais desenvolvidos na 

escola;  

 Descrever como é possível a inclusão de alunos com deficiência nos projetos 

escolares;  

 Identificar as dificuldades das pessoas com deficiência nas atividades 

realizadas nos projetos educacionais escolares.     
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4 METODOLOGIA 
 

O presente estudo consiste de revisão de literatura, que é uma busca 

sistemática no sentido de mapear o que se tem pesquisado na área, e possibilita ao 

pesquisador a oportunidade de acessar diretamente as produções teóricas referentes 

ao objeto de pesquisa. Esta pesquisa teve caráter quantitativo do tipo descritivo. A 

pesquisa dos estudos foi realizada, por meio do acesso online, na Revista de 

Psicologia e Saberes (CESMAC), Revista Gepesvida (ICEP), Revista Interitórios 

(REDIB), Revista de Educação (EDUCARE), Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO) e Google Acadêmico. Essas bases são de grande relevância para educação 

porque as mesmas abordam diversas temáticas sobre conteúdos atualizados, e são 

bases bem avaliadas no contexto acadêmico. 

Para a busca dos estudos primários nas respectivas bases de dados, foram 

utilizados os seguintes descritores: projeto educacional na escola, inclusão, 

deficiência. A fim de conseguir uma maior quantidade de estudos sobre o tema, foram 

pesquisadas publicações ao recorte temporal de 2013 a 2019. Como critérios de 

inclusão foram selecionados artigos em português, que fizesse parte do recorte 

temporal e tratasse dos temas objeto do estudo e que são desenvolvidos na escola. 

E como critérios de exclusão, não ser em português, não fazer parte do recorte 

temporal. 

Logo após a verificação dos descritores em cada base de dados selecionada  

( Quadro 01), identificou-se um total de 300 artigos, que após a execução dos critérios 

de inclusão e análise temática inclui-se para estudo um total de 10, conforme amostra 

detalhada no quadro  02. 

 

Quadro 01- Estratégias de busca dos artigos selecionados. 

Base de Dados Detalhes da Busca 

Revista de Psicologia e Saberes 

(CESMAC) 

Filtro: Projeto educacional na escola ( 0) 

          Inclusão (09) 

           Deficiência (04) 

Revista Gepesvida ( ICEP) Filtro: Projeto educacional na escola ( 01) 

          Inclusão (12) 

           Deficiência (04) 
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Revista Interitórios ( REDIB) Filtro: Projeto educacional na escola ( 539) 

          Inclusão (5.688) 

           Deficiência (4.980) 

Revista de Educação ( EDUCARE) Filtro: Projeto educacional na escola ( 10) 

          Inclusão (10) 

           Deficiência (5) 
 

Scientific Electronic Library Online ( 

SCIELO) 

Filtro: Projeto educacional na escola ( 53) 

          Inclusão (2.731) 

           Deficiência (1.410) 
 

Google Acadêmico. 

 

Filtro: Projeto educacional na escola ( 

20.200) 

          Inclusão (224.000) 

           Deficiência (96.200) 
 

Fonte: Revista de Psicologia e Saberes (CESMAC), Revista Gepesvida (ICEP), Revista Interitórios 
(REDIB), Revista de Educação (EDUCARE), Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Google 
Acadêmico. 
 

Quadro 02: Fluxograma de identificação, seleção e inclusão dos artigos. 

Neste são apresentados os resultados obtidos na pesquisa bibliográfica nas 

diversas bases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Revista de Psicologia e Saberes (CESMAC), Revista Gepesvida (ICEP), Revista Interitórios 
(REDIB), Revista de Educação (EDUCARE), Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Google 
Acadêmico. 
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Artigos encontrados após verificação dos 
descritores.

n = 300

Artigos excluidos após aplicação de critérios de 
inclusão e exclusão 

n= 274

Artigos excluidos após leitura dos titulos e 
resumos 

n= 26

Motivos da exclusão:

- Idioma em inglês;

- Não abordavam o assunto;

- Não discoriam artigos disponível na integra;

- publicados em período não selecionado.

Estudo incluídos na revisão para análise final

n= 10
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5 RESULTADOS  
 
 

Foram selecionados 10 artigos para a elaboração deste estudo, os quais foram 

avaliados e inclusos, constando as devidas informações: descrição do autor, local, 

ano, metodologia e resultado.  

É pertinente informar que estudos sobre projetos educacionais inclusivos 

poucos foram encontrados, ou seja, existe a necessidade de que mais estudos sobre 

projetos inclusivos sejam elaborados, a fim de mostrar como a inclusão ocorre na 

escola por meio de projetos e práticas. 

 

Quadro 03 – Caracterização dos artigos conforme o autor, local, ano, metodologia e 
principais resultados 
 

Autor, Local e 
Ano 

Metodologia Principais 
resultados 

Práticas 
Pedagogicas e 
Inclusão: A 
Sobrevivência da 
Integração nos 
Processos 
Inclusivos. 
 
Hildete Pereira dos 
Anjos; Luciana 
Barbosa de Melo; 
Kátia Regina da 
Silva; Lucélia C. 
Cavlcante Rabelo; 
Marcelo Almeida 
Araújo. 
Local: Campinas 
(SP); Ano: 2013.  

Usa instrumentais da análise de 
discurso e da análise de conteúdo, 
analisa entrevista com professores de 
atendimento especializado, professores 
de sala comum e gestores. 

Há um longo caminho a ser 
percorrido, e isso só pode ser feito 
de forma coletiva, envolvendo 
pesquisadores, comunidade 
escolar e instâncias 
governamentais. Propõe investir 
na escola concreta, através de 
modelos de pesquisa interventivo- 
participativo, e refazer de outro 
ângulo as questões já formatadas 
sobre prática pedagógica 
inclusiva. Aponta o 
desconhecimento das 
especificidades de aprendizagem 
e dos potenciais dos sujeitos e 
grupos. 

Práticas 
Pedagógicas 
Inclusivas na Sala 
de Aula: Como 
Identificá-las? 
 
Amaralina Miranda 
de Souza; Leidyane 
de Souza Barbosa. 
 
Local: Universidade 
de Brasilia (UnB) 
Brasília (DF); Ano: 
2015. 

Metodologia de caráter qualitativo. 
Como estratégia utilizou-se a 
observação participante, aplicação de 
questionário  e a realização de 
entrevistas semiestruturadas com as 
professoras de duas salas (regular e 
multifuncional), com os gestores das 
escolas, com os coordenadores das 
respectivas escolas regionais de ensino 
e com os pais, utilizou-se a análise de 
documentos instrumentais e dos 
registros da trajetória de aprendizagem 
dos alunos com NEEs. 

Existe a necessidade de 
organização do trabalho 
pedagógico em equipe,  de forma 
colaborativa, para avançar no 
atendimento á diversidade de 
demandas educacionais de todos 
os alunos da escola , 
independente  das suas 
necessidades educacionais que 
devem ser consideradas sempre 
especiais. Os resultados apontam 
ainda para identificação  de alguns 
elementos que podem ser 
caracterizados como indicadores 
de praticas pedagógicas 
inclusivas. 
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Somos Iguais ou 
Diferentes? 
Projeto Inclusão – 
Ensino 
Fundamental. 
 
Edilene Pelissoli 
Picciano. 
 
Local: E. E. 
“Parque 
Residencial 
Almerinda Chaves” 
Município Jundiaí 
(SP); Ano: 2015. 
 

Relizou-se uma pesquisa sobre o 
asssunto por meio de livros e sites na 
internet, para o embasamento teórico e 
levantamento de possíveis dinâmicas 
de grupo. Projeto foi  realizado com 
turmas do 6°Ano do ensino fundamental  
e estendendo a outras turmas sempre 
priorizando as salas inclusivas. 
Sujeitos: professora especializada em 
educação especial e alunos. 
 
 
 
 
 
 
 

A inclusão vem contribuir para o 
desenvolvimento não apenas do 
aluno com necessidades 
especiais, mas principalmente na 
formação de valores positivos e na 
convivência coma diversidade. Os 
resultados apontam ainda para a 
indentificação de alguns 
elementos que podem ser 
caracterizados como indicadores 
de práticas pedagógicas 
inclusivas. 
  

Trabalho de 
Projeto: Educação 
Inclussiva, 
Politicas e 
Práticas.  
 
Alex Felipe Ramos. 
 
Local: Instituto 
Universitário de 
Lisboa (Portugal); 
Ano: 2016. 

Realizou-se um diagnóstico mais 
aprofundado a fim de conhecer a 
realidade a ser diagnosticada. 
Abordagem qualitativa, observação. 
Instrumento de coleta de dados, 
entrevista de natureza semiestruturada. 
Sujeitos: pais de alunos com NEE; 10 
professores de educação especial, na 
faixa etária entre 30 e 59 anos de 2° e 
3° ciclo escolar. Técnicos da educação 
especial da escola. 

A educação inclusiva tem um 
longo caminho a percorrer, é 
necessário que haja uma 
reestruturação das politicas e 
programas de educação inclusiva. 
Oportunidade de vivenciar a 
realidade no seu todo, 
formentando uma postura 
profissional, de acordo com os 
princípios éticos profissionais da 
educação. Permite a aquisição de 
novos conhecimentos sobre o 
tema como também a troca de 
experiências junto aos agentes 
educativos.  

Deficiência 
Intelectual e 
Tecnologias no 
Contexto da 
Escola Inclusiva. 
 
Teófilo Galvão 
Filho. 
 
Local: Curitiba 
(PR), 2016. 
 

É uma pesquisa bibliografica, onde é 
realizado um estudo mais detalhado a 
partir das reflexões encontradas nas 
pesquisas e referenciais considerado 
nesse estudo. 

As tecnologias utilizadas para o 
aprendizado desses estudantes, 
tendo como paradigma inclusivo 
situa-se no âmbito das tecnologias 
educacionais utilizadas como 
estratégias pedagógicas para 
esses processos, e não como 
recursos de tecnologia assistiva. É 
fundamental não esquecer que no 
contexto educacional, inclusivo, 
se parte da percepção da 
diversidade e não da uniformidade 
em relação ao desenvolvimento 
das funções cognitivas e do 
aprendizado. 

Inclusão e Prática 
Pedagógica: A 
Ação Docente 
Junto aos Alunos 
com Deficiência  
 
Solange de Freitas 
Branco Lima; 
Eucenir Fredini 
Rocha. 
 
Local: Escola 
Municipal de 

Estudo descritivo, com base nos 
subsídios da pesquisa qualitativa. 
Instrumento de coleta de dados foi à 
entrevista em uma escola municipal de 
ensino fundamental e o criterio de 
escolha foi ter alunos com deficiências. 
Sujeitos: 10 professores. 

A maioria dos professores 
apresenta dificuldade com relação 
à prática pedagógica; a educação 
tem papel de suma importância no 
processo de mudança social; não 
é possivel realizar mudanças sem 
que haja o compromisso de todos 
os sujeitos que estão envolvidos 
nessa área. A prática educativa 
consiste de afetividade, alegria, 
capacidade ciêntifica, dominio 
técnico a serviço da mudança ou, 
lamentavelmente, da 
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Ensino 
Fundamental. São 
Paulo; Ano: 2018. 

permanência de hoje. 
 
 

Ações Inclusivas 
Mediacionais no 
Ensino de 
Ciências no 
Contexto de uma 
Escola Pública do 
DF. 
 
Heraldo Henrique 
de Carvalho dos 
Anjos 
 
Local: Uma Escola 
Pública de Brasilia 
(DF); Ano: 2018. 
 

Pesquisa qualitativa com base na 
pesquisa participante. Instrumento de 
coleta de dados: questionários. A 
pesquisa foi dividida em: exploratória 
interventiva e, preposição com 
entrevista semiestruturada na sala de 
aula regular e a prepositiva a partir de 
uma análise desenvolvida 
anteriormente. Sujeitos: na 1° fase dois 
alunos; na 2° fase 27 alunos e 30 
professores. 

Os alunos passaram a ter uma 
atitude positiva em relação a 
diversidade humana, 
reconhecendo que as 
particularidades/ diferenças de 
cada um faz parte do ser humano, 
em relação a inclusão, 
perceberam que alunos com 
deficiência são alunos como outro 
qualquer e os professores 
refletiram sobre suas atitudes em 
relação ás pessoas com 
deficiência e suas práticas 
pedagógicas. 

Práticas 
Pedagogicas na 
Educação 
Especial: O 
Curriculo 
Funcional Natural. 
 
Jéssica Sousa 
Mendes Vieira. 
 
Local: Fundação 
Catarinense de 
Educação Especial 
(FCEE), São José 
(SC); Ano: 2019. 

A pesquisa caracteriza como qualitativa 
bibliográfica. Instrumento de coleta de 
dados: entrevista. Sujeitos: alunos com 
QI ( quociente de interligência), na faixa 
de 40 a 54, com idade mental 
correspondente a de uma criança de 6 
a 9 anos de idade. E dois professores 
que possuem de 3 a 4 anos de 
experiência na aréa. 

Se a prática prática pedagógica do 
professor for pautada em uma 
concepção educacional que 
valorize as diferenças e a 
pontencialidade de cada 
educando, o professor poderá 
oportunizar um entendimento 
mais globalizado, sem os 
fragmentos da educação 
tradicional, podendo levar o aluno 
a entender as partes  e o todo, as 
causas e os defeitos , fazendo-o 
refletir sobre sua responsabilidade 
no professo de transformação da 
realidade circundante. 

As Ativdades 
Circenses nas 
Aulas de 
Educação Fisica 
Escolar e a 
Criança com 
Múltiplas 
Deficiências. 
 
Haunny Torisco 
Guimarães; Jair de 
Amorim Souza, 
Robson José de 
Lima, Victor Martins 
Leite; Daniela 
Matielo e Carvalho 
Eda; Leopoldo 
Ortega da Silva. 
 
Local: Escola 
pública do 
município de Mauá 
(SP); Ano: 2019. 

Estudo descritivo do tipo relato  de 
experiência e está pautada no campo 
qualitativo da produção do 
conhecimento humano uma experiência 
didático pegagógica. Sujeitos: 
professores  universitários e 01 aluno 
do 6° ano com multiplas patologia ( 
TEA, DI) e tinha 12 anos de idade e 
demais crianças da sala. 

O conteúdo circense nas aulas de 
educação fisica prioriza a 
diversidade e a inclusão, 
independente das limitações 
apresentadas e, é uma  
possibilidade de aula democrática 
com viés crítico. As aulas 
precisam de uma prática que 
respeite a diversidade dos 
estudantes que compõem a 
turma, favorecendo a superação 
individual dos envolvidos. 
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O Uso das 
Tecnologias 
Digitais 
Acessíveis como 
Estratégia de 
Aprendizagem no 
Atendimento 
Educacional 
Especializado – 
AEE. 
 
Mirian Mirna 
Becker; Iury José 
Sodré Medeiros; 
Vanessa Lima 
Lamazon. 
 
Local: Colégio de 
Aplicação da 
Universidade 
Federal de Roraima 
– CAP/ UFRR, 
Roraima (Boa 
Vista); Ano: 2019 

Revisão de literatura que norteia sobre 
o uso das tecnologias digitais 
acessiveis. Sujeito: uma professora do 
AEE, uma cuidadora escolar e duas 
bolsistas e alunos do atendimento 
educacional especializado, dentre eles 
autismo, deficiência auditiva, surdo e 
deficiência mental. 

O uso das tecnologias digitais 
acessíveis, promovem o 
desenvolvimento das habilidades 
funcionais dos alunos com 
deficiências, e consequentimente 
tornam-se mais independente, 
influencia na  qualidade de vida, 
desenvolvimento da 
aprendizagem, interação em sala 
de aula, fortalecendo o processo 
de inclusão escolar. Estas 
atividades objetivaram tornar o 
espaço da sala de recurso 
multifuncional um local de 
convivência e troca de 
experiências entre todos e com 
isso articular e influenciar no 
processo de inclusão escolar. 

  Fonte: Revista de Psicologia e Saberes (CESMAC), Revista Gepesvida (ICEP), Revista Interitórios (REDIB),    

  Revista de Educação (EDUCARE), Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Google Acadêmico. 

 

Os estudos dos artigos acima supracitados mostram a importância da 

realização de projetos educacionais no interior da escola objetivando incluir pessoas 

com deficiências e outros, acabando com o preconceito, a discriminação e a diferença 

no contexto escolar. 
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6 DISCUSSÃO 
 

Após a leitura e análise dos artigos percebeu-se a contribuição dos projetos 

realizados na escola favorecendo a inclusão, como coloca Picciano (2015) o projeto 

deve partir da necessidade de trabalhar o grupo na sala de aula como um todo, 

sensibilizando-o e proporcionando momentos de reflexão sobre as diferenças e o 

direito de todos à uma educação de qualidade, respeitando os direitos e deveres de 

cada um. A partir da inclusão de todos os alunos nas atividades escolares percebemos 

que realmente está acontecendo um ensino de qualidade e igualitário, proporcionando 

realmente o ensino aprendizagem. 

De acordo com Anjos (2018), o professor pode aproveitar qualquer situação em 

sala de aula ou fora dela para promover a valorização da diversidade e alertar os 

alunos sobre os fenômenos do preconceito e discriminação. Para tanto, é preciso que 

o docente se posicione como pesquisador de sua própria prática e observe com 

atenção as interações sociais que são estabelecidas em sala de aula. Para que a 

partir desse contexto o educador possa tornar sua aula bem  mais participativa, ou 

seja, com a integração de toda a turma. 

E para que se tenha uma educação cada vez mais inclusiva precisa-se do 

envolvimento da comunidade escolar, ou seja, os chamados agentes educativos, 

onde neste grupo inclui-se a família, a mesma tem fundamental importância na 

construção de uma educação inclusiva em qualquer ambiente escolar. Não adianta a 

família colocar seu filho em uma escola e deixá-lo por conta dessa instituição, sem 

nenhum acompanhamento familiar. Quem vai garantir que está acontecendo a devida 

inclusão desse aluno nas atividades escolares se a família não está acompanhando 

como deveria ser? 

Os estudos de Becker et al ( 2019) mostram que quando a escola se torna 

inclusiva reconhece as diferenças dos alunos diante do processo educativo e busca a 

participação e o progresso de todos, adotando novas práticas pedagógicas, que 

corroboram para a rompimento dessas barreiras. Propondo uma mudança de valores, 

atitudes, práticas educacionais para atender a todos os alunos, sem nenhum tipo de 

discriminação. É muito importante que cada escola seja inclusiva, porque dessa forma 

o aluno terá maior sastifação em aprender, a conviver com as diferenças e o melhor 

de tudo é que o mesmo aprenderá na prática o trabalho em equipe sem nenhuma 

discriminação dentro e fora do ambiente escolar, mas para que tudo isso aconteça   a 
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família também precisa ser inserida nesse processo educativo, onde é fundamental o 

trabalho família / escola. 

Lima ( 2018) discorre de que a legislação referente à inclusão de pessoas com 

deficiência nas escolas de ensino regular contempla para esse grupo o direito de 

participação ativa no espaço educacional junto com os demais  alunos. Toda pessoa 

com deficência tem o direito de ser incluso em qualquer espaço educacional, 

independente de sua deficiência, e essas instituições de ensino tem por obrigação 

criar estratégias educativas que envolvam a participação de todos nas atividades, 

ocorrendo assim a devida inclusão, nesse momento o professor é peça fundamental 

para mediar a participação e inclusão integral de toda classe.  

Enquanto Vieira (2019) fala da importância do professor encontrar condições 

para que o estudante tenha o seu nìvel de aprendizado presente e preservado, pois 

as pessoas com deficiência, podem apresentar dificuldades para realizar algumas 

atividades, embora possa apresentar extrema habilidade para outras. Portanto, ao se 

relacionar com uma pessoa com deficência, respeite sua diferença sem acentuá-la. 

Nesse momento cabe ao educador criar meio e formas de trabalhar os conteúdos, 

buscando a inclusão de todos durante sua aula. 

Guimarães et al (2010) em seu relato de experiência mostra como se deu a 

participação de uma criança com múltiplas deficiências em atividades circense junto 

com outras crianças, mostrando que a criança com deficiência integrou-se ao grupo 

em todas as atividades, apresentando  que é possível uma inclusão em qualquer 

prática na escola. Seja visto que para que haja realmente uma inclusão escolar de 

qualidade  depende muito dos profissionais de cada instituição buscar qualificações e 

planejar suas atividades  de acordo com a necessidade de todos os alunos ali 

matriculados. 

Anjos et al ( 2013) no seu artigo intitulado “práticas pedagógicas e inclusão: a 

sobrevivência da integração nos processos inclusivos”, mostra que o conceito de 

inclusão continua em disputa e em elaboração. Em suas redes de sentidos se 

imbricam os enfrentamentos que são ao fim, os mesmos da educação como um todo: 

uniformização, fragmentação e imobilidade curricular; fragmentação de tarefas entre 

sujeitos, atribuindo a uns a função pensar e outros a função de fazer; idealização do 

aluno, do professor, da escola e etc. 

A falta de projetos educacionais inclusivos ainda é muito visível nas escolas 

regulares, com esse defict a inclusão propriamente dita não acontece, os gestores e 
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a equipe pedagógica das instituições devem planejar frequentemente atividades, 

projetos e várias outras formas de incluir todos os alunos, ocasionando assim uma 

aprendizagem igualitária a todos. 

Os estudos de Souza e Barbosa ( 2014, p.3), mostram a inquietação de 

Mantoan, quando se posiciona,  

 

[...] as escolas inclusivas, propõem a constituição de um sistema educacional 
que considera as necessidades de todos os alunos  e que é estruturado em 
razão dessas  necessidades. A inclusão não gera uma mudança de 
perspectiva educacional, pois não se limita a ajudar os alunos que 
apresentam dificuldades na escola, mas apoia a todos: professores, alunos e 
pessoal administraivo para que obtenham sucesso na escola convencional. 

 

 

No processo de inclusão escolar é fundamental a colaboração da familia, 

porque a mesma pode participar da construção das ações pedagógigas junto com os 

profissionais da referida instituição, na hora da elaboração dessas ações, não existe 

experiência melhor para ser ouvida do que a própria família que convive diretamente 

com a pessoa com deficência. O trabalho em equipe composto por responsáveis e 

família favorece o aumento na qualidade das ações com o aluno, fortalecendo o 

vínculo e o respeito contínuo, tornando parceiros os responsáveis por essa educação. 

Os estudos de Becker et al (2019) e Anjos (2018) corroboram entre si no 

tocante aos projetos inclusivos, é importante que os professores saibam trabalhar 

todos os momentos na escola, buscando realizar uma inclusão significativa onde a 

diferença não seja vista como objeto de exclusão por meio dos demais alunos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 A proposta da educação inclusiva vem conotando um novo olhar, um novo 

aspecto à educação, um olhar diferenciado sobre as singularidades humanas. 

O debate sobre a inclusão educacional de pessoas com deficiência resgata 

uma questão essencial à constituição de toda sociedade que se diz avançada, a forma 

como o ser humano vê e trabalha com as diferenças. Na medida em que avançam as 

formulações teóricas e o desenvolvimento conceitual sobre os processos de ensinar 

e aprender, motivando estudos e investigações nas áreas da educação. 

O respeito para com a diferença na escola ainda é exercício pouco praticado e 

muitos são os mecanismos dos quais tem se utilizado para ofuscar as expressões da 

diferença em seu cotidiano. 

O presente estudo propôs indentificar a participação dos alunos com 

deficiências nos projetos educacionais realizados no âmbito escolar. Projetos esses 

que buscassem a inclusão de todos os alunos, professores e, até mesmo a família. 

Mas, a revisão bibliográfica  mostrou que essa forma de inclusão ainda é precária, 

muitos são os projetos que visam fazer uma escola inclusiva, e poucos os que retratam 

a inclusão ocorrendo na escola. As escolas precisam planejar cada vez mais ações 

educacionais que envolvam toda a comunidade escolar para que se tenha uma 

educação inclusiva de qualidade. 

Sugestões de projetos que podem ser desenvolvidos na escola com a 

participação de todo a comunidade escolar de forma a inclusiva, temos:  

 Projeto Interdisciplinar Sarau da Cidadania, refere-se à necessidade de 

garantir a toda a comunidade escolar  a mesma dignidade e possibilidade de 

exercício da cidadania, nesse projeto todos os alunos participam de forma 

inclusiva, consciente sobre os direitos e deveres frente à dinâmica de 

convivência social. No mesmo é abordado temáticas do dia a dia como: 

violência contra a mulher, drogas,  entre outros. 

 Projeto Água, trabalhado de forma inclusiva uma temática que é 

fundamental para a vida do ser humano e envolve o ensino de ciências. No 

desenvolvimento desse projeto é abordado a concientização dos alunos em 

relação a cultura de preservação da água, mostrando suas múltiplas formas 

de uso, os ciclos da mesma e sua história para a vida na terra. 
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É conhecedor que os Projetos Escolares são exitosos na sua forma de 

estabelecer uma necessidade de inclusão, porém o que obervamos é a falta de uma 

integração maior das pessoas com deficiências sendo atores participativos nesses 

processos de inclusão. 

Portanto, partir do momento em que a escola buscar a interação de todos os 

alunos  nos projetos educacionais, a mesma não estará transmitindo somente 

conhecimento, mas dará a possibilidade para a construção da autonomia, dessa forma 

o aluno passa a ter um maior reconhecimento pela sociedade. 
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