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A inclusão escolar está articulada a 
movimentos sociais mais amplos, que 
exigem maior igualdade de mecanismos 
mais equitativos no acesso a bens e 
serviços. Ligada a sociedades 
democráticas que estão pautadas no 
mérito individual e na igualdade de 
oportunidades, a inclusão propõe a 
desigualdade de tratamento como forma 
de restituir uma igualdade  que foi 
rompida por formas segregadoras de 
ensino especial e regular. 
Fazer valer o direito à educação para 
todos não se limita a cumprir o que está 
na lei e aplicá-la, sumariamente, às 
situações discriminadoras. O assunto 
merece um entendimento mais profundo 
da questão de justiça. A escola justa e 
desejável para todos não se sustenta 
unicamente no fato de os homens serem 
iguais e nascerem iguais. [...], ser gente é 
correr o risco de ser diferente. 
 
 
 
 
 

Maria Teresa Eglér Mantoan  



 
 

RESUMO 
 
 

Este estudo tem o objetivo de aprofundar conhecimentos sobre o 
SIMAVE/PROALFA e sua efetividade no processo da educação inclusiva. O 
desenvolvimento social e humano recorrente da educação inclusiva acontece no 
fazer ativo de ensino e aprendizagem e esboça a prática dos profissionais da 
educação que atuam com alunos com deficiência que têm necessidades 
educacionais especiais – AD-NEE. A pesquisa foi realizada na cidade de Itamogi, 
cidade situada no Estado de Minas Gerais. Sendo o ambiente escolar o espaço 
privilegiado onde acontecem as ações dos professores e no qual se desenvolve o 
trabalho educacional e pedagógico junto aos alunos, alguns são os questionamentos 
que incitaram o estudo aprofundado sobre o tema em questão: Em que medida o 
trabalho educacional direcionado pelo SIMAVE atende ao desenvolvimento subjetivo 
dos educandos incluídos? O SIMAVE/PROALFA oferece orientações pedagógicas 
para a participação dos AD-NEE na avaliação censitária apresentada em suas 
diretrizes? É oferecido atendimento especializado para todos os AD-NEE incluídos 
no ensino regular de Itamogi? Qual a opinião dos pais, quanto ao processo inclusivo 
e ao processo de aprendizagem e seus desdobramentos, vivenciados por seu (a) 
filho (a) no contexto regular de ensino? Buscando respostas a essas indagações, 
desenvolvemos uma pesquisa exploratória, visando “aumentar a familiaridade do 
pesquisador com o ambiente”, podendo, assim, formular problemas, levantar novas 
hipóteses e conceituar as “inter-relações entre as propriedades do fenômeno” 
estudado (LAKATOS e MARCONI, 2012b, p. 71). Participaram da pesquisa 
professores, diretoras e mães de crianças com NEE. A amostra foi composta por 58 
professores da rede municipal de ensino (a totalidade dos atuantes no ensino 
fundamental), 3 diretoras e 3 mães, que aceitaram participar da pesquisa. Dois 
foram os instrumentos de coleta de dados. A entrevista semiestruturada, aplicada 
com apoio de roteiros de questões preparadas para a referida pesquisa e um 
questionário, composto de questões fechadas e abertas que trouxeram respostas 
ora objetivas, ora expressões livres de percepções e sentimentos, através das 
questões abertas. Os dados qualitativos foram avaliados por meio de análise de 
conteúdo, e os dados quantitativos foram analisados através do software SPSS 
(Statistical Package of Social Science) versão 11. Foram constituídas duas 
categorias de análise: 1) SIMAVE, a busca de desenvolvimento subjetivo dos 
incluídos, considerado um sistema que, apesar de objetivar a alfabetização de 
todas as crianças até os 8 anos de idade, de oferecer para isso orientações 
pedagógicas gerais quanto às habilidades que devem ser desenvolvidas nas escolas 
regulares e indicações de como os alunos serão avaliados pelo Programa de 
Avaliação da Alfabetização – PROALFA, não disponibiliza aos professores do 3º ano 
do Ensino Fundamental orientações detalhadas e específicas sobre como deve ser a 
participação dos AD-NEE nessa avaliação. Cabe salientar que as mães revelaram 
pouco conhecimento em relação ao que ocorre no 3º ano do Ensino Fundamental, e 
a maioria ignora a forma como seus filhos são avaliados pela prova deste sistema, o 
PROALFA. 2) INCLUSÃO, expectativas, desafios e projetos, avaliada como uma 
possibilidade para os AD-NEE e, de acordo com a percepção das  mães, o 
atendimento especializado oferecido pela escola de Educação Especial é bom, e 
tanto o trabalho dessa escola como o da escola regular é favorável ao 
desenvolvimento e à construção da autonomia de seus filhos, havendo a expectativa 



 
 

de que vençam desafios e, como cidadãos, tenham condições de estarem 
integrados à sociedade, podendo contribuir conforme suas possibilidades. 

 
 
Palavras – chave: políticas públicas; SIMAVE; inclusão educacional; 

desenvolvimento humano; desenvolvimento social. 



 
 

ABSTRACT 
 

 
This study aims to increase knowledge about SIMAVE/PROALFA and its 
effectiveness in inclusive education. The recurrent social and human development of 
inclusive education happens in assets making of teaching and learning and outlines 
the practice of education professionals working with student(s) with disabilities who 
have special educational needs. The research was conducted in the city of Itamogi, 
city located in the state of Minas Gerais. Considering the school environment as the 
privileged space where the actions of teachers take place and where educational and 
pedagogical work with students is developed, some are the questions that prompted 
the depth study on the subject in question: to what extent the educational work 
directed by SIMAVE meets the subjective development of the included students? 
Does SIMAVE/PROALFA offer pedagogical guidelines for the participation of 
student(s) with disabilities who have special educational needs in the census 
evaluation presented in their guidelines? Is it offered specialized care to all of the 
student(s) with disabilities who have special educational needs included in regular 
education in Itamogi? What is the opinion of parents, regarding the inclusion process 
and the learning process and its consequences, experienced by his/her child in 
regular education setting? Seeking answers to these questions, we developed an 
exploratory research, “to increase the familiarity of the researcher with the 
environment”, and can thus formulate problems, raise new hypotheses and 
conceptualizes “the interrelationships between the properties of the phenomenon” 
studied. (LAKATOS and MARCONI, 2012b, p. 71). Teachers, principals and mothers 
of children with special educational needs participated in the survey. The sample 
consisted of 58 teachers of municipal schools (all of acting in Elementary School), 3 
principals and 3 mothers who agreed to participate. There were two data collection 
instruments. A semi-structured interview, applied with the support of scripts of 
questions prepared for such research and a questionnaire with open and closed 
questions that brought either objective answers or free expressions of perceptions 
and feelings, through the open questions. Qualitative data were analyzed by content 
analysis, and quantitative data were analyzed using SPSS software (Statistical 
Package of Social Science) version 11. Two categories were established: 1) 
SIMAVE, the search for subjective development of the included, considered a 
system that, despite objectify literacy for all children up to 8 years of age, to provide 
for that reason some general teaching guidelines regarding the skills that should be 
developed in regular schools and indications of how students will be evaluated by the 
Literacy Assessment Program – PROALFA, it does not offer detailed and specific 
guidance on how the participation of students with disabilities who have special 
educational needs should be in this review to teachers in the 3rd grade of Elementary 
School. It should be emphasized that mothers showed little knowledge about what 
occurs in the 3rd grade of Elementary School, and the majority unknowns how their 
children are assessed by the test of this system, PROALFA. 2) INCLUSION, 
expectations, challenges and projects, evaluated as a possibility for student(s) 
with disabilities who have special educational needs and, according to the perception 
of the mothers, specialized care offered by the Special Education School is good, 
and both the work of this school as the regular school is conducive to development 
and the construction of autonomy of their children, there is the expectation that their 
children may overcome challenges, and as citizens, will be able to be integrated into 
society and can contribute according to their possibilities. 



 
 

 

Keywords: public policy; SIMAVE; educational inclusion; human development; social 
development.     
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo o Sistema Mineiro de 

Avaliação da Educação Pública – SIMAVE e o desenvolvimento de alunos com 

algum tipo de deficiência que tenham necessidades educacionais especiais – NEE 

que neste estudo serão nomeados pela sigla AD-NEE1.  

Elaboramos a sigla AD-NEE porque a expressão NEE pode ser utilizada 

para referir-se a crianças e jovens que possuem dificuldades de aprendizagem, seja 

em virtude de sua elevada ou restrita capacidade para aprender e não está 

vinculada à deficiência (BRASIL, 1998).    

Em virtude disso, novos olhares passam a influenciar o processo de 

ensino e aprendizagem que trata da ação pedagógica em salas de aula, espaços 

privilegiados, onde se espera contribuir para o efetivo desenvolvimento do aluno. Daí 

a possibilidade gradativa na construção da personalidade cidadã que uma sociedade 

democrática exige.  

Nesse contexto, a preocupação de como trabalhar as mediações entre 

as capacidades cognitivas, físicas e emocionais dos AD-NEE e os conteúdos de 

ensino regular, que não se configuram como sendo uma transmissão mecânica de 

informações, mas sim, uma construção ativa de conhecimento que exige da prática 

docente uma reciprocidade com os objetivos e metas da educação atual, direciona a 

reflexão das contribuições da socialização e aprendizagens planejadas 

pedagogicamente no desenvolvimento humano dos AD-NEE. 

O fato é que as modificações apresentadas pelas especificidades 

expostas nas bases legais destinadas à inclusão escolar no sistema educacional 

geram impactos no âmbito escolar, o que exige dos profissionais da educação 

mudanças que levam tempo para se concretizarem. Essas são consequências de 

acontecimentos históricos que apresentam a gradativa busca e as conquistas dos 

AD-NEE mediante o desenvolvimento de capacidades individuais de aprendizagem 

e da inserção social que cada tipo de deficiência demonstra. 

Todos estes fatores passaram a constituir inquietudes para nós, que 

cresceram desde 2000, quando a Secretaria do Estado de Educação de Minas 

                                            
1
 AD-NEE – Alunos com Deficiência que têm Necessidades Educacionais Especiais. 
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Gerais – SEE/MG implantou o SIMAVE, o qual orienta a ação pedagógica nas 

escolas públicas. Esse sistema passou por vários aperfeiçoamentos ao longo dos 

anos a fim de não apenas orientar, mas, também, diagnosticar o desenvolvimento 

dos alunos mineiros. 

Nesse ínterim, a partir de 2004, o Ensino Fundamental passou a ter a 

duração de nove anos no Estado de Minas Gerais, e uma das finalidades básicas da 

ampliação do período de permanência da criança na escola foi a criação de maiores 

oportunidades para a aprendizagem dos alunos, notadamente no que diz respeito à 

alfabetização.  

Para acompanhar o efeito dessa mudança, a SEE/MG instituiu um 

conjunto de avaliações de desempenho dos alunos, dentre elas o Programa de 

Avaliação da Alfabetização – PROALFA, considerando como meta prioritária para os 

primeiros anos do Ensino Fundamental, que toda criança esteja alfabetizada aos oito 

anos. O objetivo do PROALFA é fornecer informações ao SIMAVE e aos 

professores, de forma a orientar a construção de estratégias de acompanhamento e 

intervenção para o alcance dessa meta. Assim sendo, o PROALFA avalia, por meio 

de testes, alunos da rede pública em seu 3º ano de escolaridade sem e com NEE de 

igual maneira. 

A existência de uma escola inclusiva em que os AD-NEE sejam 

atendidos no âmbito pedagógico, delineado pelo Sistema Mineiro de Avaliação da 

Educação Pública – SIMAVE tem nos trazido inquietações, levando às indagações a 

seguir:  

 Em que medida o trabalho educacional direcionado pelo 

SIMAVE atende o desenvolvimento subjetivo dos educandos incluídos?  

 O SIMAVE/PROALFA oferece orientações pedagógicas para a 

participação dos AD-NEE na avaliação censitária apresentada em suas diretrizes? 

Essas informações são de conhecimento de todos os docentes contratados e 

efetivos? 

 É oferecido atendimento especializado para todos os AD-NEE 

incluídos no ensino regular de Itamogi? E os professores, estão preparados para 

atuar no processo de inclusão? 

 Qual a opinião dos pais, quanto ao processo inclusivo e o 

processo de aprendizagem e seus desdobramentos, vivenciados por seu filho no 

contexto regular de ensino? 
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Tendo em vista o exposto, foram elaborados os objetivos deste estudo.  

Objetivo geral: 

 aprofundar conhecimentos sobre o SIMAVE/PROALFA e sua 

efetividade no processo da educação inclusiva.   

Objetivos específicos:  

 identificar e discutir como ocorre o processo de aprendizagem e 

inclusão dos AD-NEE no SIMAVE/PROALFA;  

 verificar se os professores conhecem e utilizam as orientações 

pedagógicas referentes aos AD-NEE enviadas pela SEE/MG sobre o 

SIMAVE/PROALFA;   

 conhecer as percepções e sentimentos dos pais a respeito dos 

diferentes aspectos da realidade vivenciada pelo filho(a) com deficiência na escola 

regular e a participação na prova censitária do SIMAVE/PROALFA. 

As relações entre o SIMAVE e a inclusão dos AD-NEE no contexto 

regular de ensino acabaram por influenciar este estudo. Observamos que essas 

relações constituíam problemáticas em nossas próprias salas de aula, e nas salas 

de outros docentes do contexto do Ensino Fundamental, especificamente no ciclo 

inicial de alfabetização2. A realidade vivenciada por nós como docente municipal dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental apresenta dúvidas quanto às orientações do 

SIMAVE e às especificidades de aprendizagem dos AD-NEE no ano 3º ano do 

Ensino Fundamental que são avaliadas pelo PROALFA. 

Daí o sentido de uma pesquisa situada na linha do desenvolvimento 

social e políticas públicas. Nossa opção foi a pesquisa exploratória, a qual envolveu 

estudo bibliográfico e pesquisa de campo. 

O estudo bibliográfico permeou todo o processo de construção da 

pesquisa, dando suporte às reflexões e aos encaminhamentos. 

A pesquisa de campo foi conduzida na cidade de Itamogi/ MG, envolveu 

diretores, professores e pais. Os dados foram coletados através de questionário e 

entrevistas, sendo que os dados qualitativos foram analisados através da análise de 

conteúdo e os dados quantitativos através do software SPSS (Statistical Package of 

Social Science)  versão 11. 

                                            
2
 Corresponde aos três primeiros anos do Ensino Fundamental de nove anos (MINAS GERAIS, 

2004d). 



23 
 

Para a apresentação, este trabalho foi estruturado em cinco capítulos, 

sendo que o primeiro aborda aspectos voltados ao desenvolvimento social no Brasil, 

às políticas públicas e sociais para o desenvolvimento e às políticas públicas do 

processo da educação inclusiva no contexto histórico e atual. O conhecimento social 

e o desenvolvimento político são dois aspectos que cada vez mais surgem ao 

desvendarem-se como instrumentos de emancipação e autonomia do indivíduo que 

deseja entender a sociedade e atuar como autor, construtor e reconstrutor de 

realidades. Por sua vez, as transformações sociais, culturais e educacionais 

almejam garantir a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, conforme o 

primeiro artigo da Constituição Federal – CF.  

O segundo capítulo trata do desenvolvimento humano decorrente da 

educação inclusiva, e são apresentadas as considerações iniciais dos AD-NEE, as 

especificidades de seu atendimento, considerações sobre o currículo, as 

expectativas de alfabetização e aprendizagem e a avaliação como instrumento de 

diagnóstico às práticas pedagógicas. 

O terceiro capítulo apresenta o SIMAVE, suas relações com o Ensino 

Fundamental e a Educação Inclusiva no terceiro ano do ensino regular, bem como 

as especificidades do desenvolvimento desse ano escolar no que tange ao processo 

de alfabetização. 

No quarto capítulo, são expostos os procedimentos metodológicos, 

nomeando o tipo de pesquisa, o lócus da pesquisa que situa a realidade municipal 

onde a coleta de dados ocorreu, os instrumentos de coleta de dados e os 

procedimentos de coleta e análise dos mesmos e, ainda, os aspectos éticos.  

No quinto capítulo, são analisados e interpretados os dados a fim de 

responder aos objetivos da pesquisa. 

E, por fim, é apresentada a conclusão da pesquisa que expõe as 

reflexões as quais tornaram possível responder aos questionamentos propostos. 
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1 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, POLÍTICAS PÚBLICAS E 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Educação e desenvolvimento social 

As orientações traçadas durante a Cúpula3 devem ser 

recordadas, pois esclarecem bem a dimensão social das 

políticas educativas. Os Estados participantes 

comprometeram-se, de fato, a promover o acesso universal e 

equitativo a um ensino de qualidade [...] Comprometeram-se 

ainda a respeitar e promover as culturas comuns e 

particulares, e a reforçar o papel da cultura no processo de 

desenvolvimento J. DELORS. 

 

1.1 DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

 
O pós 2º Guerra Mundial, ocorrido no século XX, fez surgir grandes 

conflitos sociais, as solicitações de respeito aos seres humanos e reinvindicações 

sociais e estatais passaram a fazer parte das reflexões diárias das sociedades 

contemporâneas. As novas contradições e confrontos, desse período, exigiram 

respostas no sentido da garantia e proteção das liberdades e da vida. 

Devido a isso, desenvolveram-se os direitos dos povos que são ao 

mesmo tempo individuais e coletivos, porque interessam a toda a humanidade. 

Estes partiram de uma classificação que se distingue entre os direitos da liberdade, 

os direitos da igualdade e os direitos da solidariedade.  

De acordo com o exposto, iniciou-se uma nova era para a humanidade 

mundial. Junto a isso, a valorização de um ideal democrático que buscava o inverso 

vivenciado pelo terror de inspirações fascistas, como as ditaduras de Hitler, 

Mussolini e Hiroito, estas revelaram as grandes violações de direitos humanos 

(DORNELLES, 2006). 

De acordo com o autor supramencionado, essa nova época vivenciada 

pela humanidade, iniciada em 1945, trouxe consigo o fantasma da Guerra Fria, 

vivida após a explosão das bombas atômicas em Hiroxima e Nagasáqui, as quais 

marcaram a era nuclear e a conscientização de como o conhecimento e a ciência 

podem ser utilizados para o exercício ilimitado do poder. O ser humano passou a 

                                            
3
 Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Social, realizada em Copenhague em março de 1995.  
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viver não mais apenas com a ameaça de guerras convencionais, mas sob o signo da 

destruição completa.  

Sendo assim, “as novas relações internacionais do pós-guerra 

apresentaram novos atores, com o processo de descolonização da Ásia e da África, 

propiciando o surgimento do movimento dos não-alinhados a partir da Conferência 

de Bandung em 1945” (DORNELLES, 2006, p 34-35). 

A nova divisão internacional do trabalho possibilitou o surgimento do 

período da acumulação econômica de capital, que vai de 1945 até 1960, marcado 

por um grande impulso econômico com base no capital das grandes multinacionais e 

com o aumento do uso das fontes de energia e dos recursos naturais. Esse modelo 

de desenvolvimento requereu grande exploração da natureza, processo que afetou,  

principalmente, o terceiro mundo. 

Segundo Dornelles (2006, p. 35): 

 
Toda essa nova e complexa realidade nascida no bojo do pós-guerra 
colocou na ordem do dia uma série de novos anseios e interesses 
reivindicados por novos movimentos sociais. São direitos a serem 
garantidos com o esforço conjunto do Estado, dos indivíduos, dos diferentes 
setores da sociedade e das diferentes nações.  

 

Assim, pautado nos anseios e nas novas necessidades humanas, pode-

se destacar: 1) o direito à paz, embalado pela Guerra Fria e a Guerra do Vietnã; 2) o 

direito ao desenvolvimento e o direito à autodeterminação dos povos, moldado pela 

autodeterminação política de cada nação, sem interferência de Estados 

estrangeiros; 3) o direito a um meio ambiente saudável e ecologicamente 

equilibrado, impulsionado pela exploração desordenada da natureza; 4) o direito à 

utilização do patrimônio comum da humanidade, que está relacionado ao direito ao 

meio ambiente, e à constituição de uma nova base de convivência internacional 

solidária entre os povos (DORNELLES, 2006). 

Em relação ao conceito de desenvolvimento, têm sido utilizados dois 

sentidos diferentes “o primeiro diz respeito à evolução de um sistema social de 

produção à medida que este, [...] eleva a produtividade do conjunto de sua força de 

trabalho” (FURTADO, 2000, p. 21). A divisão social do trabalho, os meios de 

produção em larga escala e as relações diretas e indiretas entre quem produz, quem 

utiliza o instrumento produzido e quem retém o lucro maior dessa produção ficam 

evidenciados na fala do autor citado.  
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A ideia de desigualdade social, tão discutida em momento posterior ao 

surgimento da revolução das máquinas industriais, já se encontra presente neste 

discurso e é reforçado pelo segundo sentido “em que se faz referência ao conceito 

de desenvolvimento relaciona-se com o grau de satisfação das necessidades 

humanas” (FURTADO, 2000, p. 21).  

Porém, os dois conceitos não se desenvolvem separadamente, mas são 

interligados, pois a produção de bens capitalistas é um movimento social que 

envolve pessoas que ora trabalham na produção e, noutro momento, são 

consumidoras de tais produtos, movimento que garante o desenvolvimento criativo e 

empreendedor das pessoas e o próprio sistema capitalista. Dessa forma, Furtado 

(2000, p. 22) afirma que: 

 
A rigor, a ideia de desenvolvimento possui pelo menos três dimensões: a do 
incremento da eficácia do sistema social de produção, a da satisfação de 
necessidades elementares da população e a da consecução dos objetivos a 
que almejam os grupos dominantes de uma sociedade e que competem na 
utilização de recursos escassos. A terceira dimensão é, certamente, a mais 
ambígua, pois aquilo a que aspira um grupo social pode parecer para outros 
simples desperdício de recursos. Daí que essa terceira dimensão chegue a 
ser percebida como tal se incluída num discurso ideológico. 

 

Contudo, o momento relatado pelos dois conceitos abordados e as três 

dimensões carecem de definição do que é crescimento econômico e o que é 

desenvolvimento social e, sobretudo, que um depende do outro para o 

desenvolvimento sólido de qualquer país. “Assim, a concepção de desenvolvimento 

de uma sociedade não é alheia à sua estrutura social, e tampouco a formulação de 

uma política de desenvolvimento e sua implantação são concebíveis sem 

preparação ideológica” FURTADO (2000, p. 22).     

Apesar de tal relação ser debatida à luz da redemocratização do país e 

até os dias atuais, faz-se importante lembrar que não havia, desde o início de 1960, 

a necessidade de distinguir claramente desenvolvimento social de crescimento 

econômico, já que a realidade das nações desenvolvidas e ricas, devido ao 

processo de industrialização, reafirmava o conceito de desenvolvimento agregado à 

riqueza econômica. Corroborava com esse conceito a situação de 

subdesenvolvimento de países pobres nos quais o processo industrial iniciava com 

discrição ou longe se encontrava tal realidade industrial pungente, exclusiva e 

lucrativa (VEIGA, 2006).  
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1.1.1 Desenvolvimento social no Brasil 

 
A ideia de acúmulo de riquezas criou a ilusão de desenvolvimento, 

evidências sociais demonstraram, durante o crescimento econômico ocorrido a partir 

de 1930 em diversos países, inclusive o Brasil, que tal crescimento distante estava 

de sanar as necessidades da maioria da população em ter acesso aos bens 

capitalistas, condições dignas de vida entre as quais podemos citar o acesso à 

saúde e à educação. Tais fatores deram origem a reflexões que questionavam a 

colocação de desenvolvimento e crescimento econômico como sendo meramente 

sinônimos (VEIGA, 2006). 

No Brasil, após a década de 1930, tida como a revolução industrial 

brasileira, firmou-se o primeiro pilar de desenvolvimento “o econômico”, apresentado 

pelo crescimento dos mecanismos de produção industrial e o crescimento gradual do 

Produto Interno Bruto – PIB. O desenvolvimento surgiu pautado no crescimento 

econômico, remetendo-nos à revolução industrial brasileira ocorrida a partir de 1930, 

que tem como consequências uma colonização exploratória, uma sequência 

desastrosa de escravidão, que, nessa época, apresentava pouco mais que quatro 

décadas de liberdade sem assistência política e social, enfim, um Brasil agrário com 

um contingente assustador de analfabetos, dentre os quais se encontravam pobres 

brancos e descendentes afros (FERREIRA JR., 2009).  

O segundo pilar “o político”, que aponta para o desenvolvimento da 

estabilidade política, vem acontecer com a promulgação da Constituição Federal de 

1988 e somente a partir de 1990, firmou-se o terceiro pilar “o social” quando o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) lançou o Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH (GHIRALDELLI JR, 2000, VEIGA, 2006, 

FERREIRA JR, 2009). 

Assim, o IDH abordou três vertentes que direcionam a medição do 

desenvolvimento humano: o índice da educação, a longevidade e a renda. Com isso 

a incoerência em continuar a insistir na simples identificação do desenvolvimento 

quantitativo, ou seja, econômico, perdeu força e buscou-se agregar outros 

indicadores fincados no desenvolvimento qualitativo e social.  As situações de 

mudanças que se instauraram no âmbito no qual há a concentração de estudo sobre 

o desenvolvimento expõem relações de conflito social (VEIGA, 2006). 

Gadotti (2001, p. 74) assevera que: 
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[...] uma sociedade entra em fase de conflito quando as contradições 
existentes no seu interior rompem os laços orgânicos que as mantinha em 
equilíbrio. Toda sociedade sobrevive graças a esse equilíbrio de forças 
opostas (contradições). 

 

Em nossa realidade social, o desenvolvimento qualitativo enfrenta 

desafios históricos de desigualdade, e o combate a essa realidade “...requer que se 

removam as principais fontes de privação de liberdade: a pobreza e tirania, carência 

de oportunidade econômica, destituição social sistemática, negligência dos serviços 

públicos...” (VEIGA, 2006, p. 34).  

Desse modo, há discussão em torno de um sistema bem planejado de 

educação, que garanta o desenvolvimento humano, com o qual concordamos,  

juntamente com a opinião de Freire (1996, p. 110),  de que “... como experiência 

especificamente humana, a educação é uma forma de intervenção no mundo” e 

social, que, entre os direitos desta natureza, está o direito ao trabalho, direito à 

educação gratuita e o direito de acesso à cultura. Esses dois tipos distintos e 

intimamente ligados de desenvolvimento passam por momentos de avanços e 

retrocessos no que diz respeito a uma educação de qualidade que garanta a 

equidade. Segundo Dornelles (2006, p. 30), “trata-se, portanto, não apenas de 

enunciar direitos nos textos constitucionais, mas também, de prever os mecanismos 

adequados para a viabilização das suas condições de satisfação”.  

A realização, no que diz respeito ao direito de uma educação gratuita, de 

qualidade para todos, passou por desafios estruturais, sociais, políticos e legais, que 

tornou evidente o processo de desigualdade não só econômico, mas, acima de tudo, 

cultural e educacional. Um dos fatores desta realidade é o analfabetismo e seus 

altos índices que permearam a pós-Segunda Guerra Mundial, a Ditadura Varguista, 

a Ditadura Militar, a Redemocratização e a promulgação da Lei 9394/96, que 

estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB.  

No ambiente pós-Ditadura Militar e movimento mundial pelos direitos 

humanos, os termos democracia e cidadania surgem, no Brasil, a partir de uma 

necessidade cunhada na desigualdade educacional existente, tanto para alunos sem 

ou com NEE quanto no social, isto é, o reflexo do poder político do qual o país 

emergia e que podemos definir da seguinte forma: para uma sociedade controlada, 

uma educação controlada, carente de recursos planejados que destinam a inclusão 

das diferenças e diminuição das desigualdades.  Segundo Bittar (2004, p. 121): 
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A inserção brasileira no debate dos direitos humanos é recentíssima, uma 
vez que somente com a redemocratização (1985) e com a promulgação da 
Constituição Cidadã (1988) foi possível consolidar-se um texto de inspiração 
francamente aberta para os desafios dos direitos humanos.  

 

São legitimados, através da Constituição Federal de 1988, mediante o 

artigo 3º, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que se 

apresentam organizados em quatro incisos:  

 
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; II garantir o 
desenvolvimento nacional; III erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV promover o bem de todos, 
sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. 

 

A democracia não configura a participação restrita do voto, mas possui 

seguimento mais amplo. Contempla, portanto, a participação autônoma dos 

indivíduos de diversos segmentos da sociedade, e para tanto, faz-se necessário que 

os sujeitos participantes da sociedade sejam preparados para atuarem com 

independência. O processo de democratização é uma espiral crescente e não linear 

de conquistas individuais que possibilitam conquistas coletivas sucessivamente 

(OLIVEIRA, 1999). 

Explicita, portanto, que o preparo para agir num contexto democrático 

implica agir e não apenas conhecer o discurso das demandas democráticas. Suas 

práticas mobilizam-se nas relações sociais, requerendo práticas políticas variadas, 

cotidianas e conscientes.  

Quanto à produção da democracia na escola, Oliveira (1999) assevera 

que, apesar do condicionamento estabelecido na estrutura educacional, é possível 

estabelecer momentos de reflexão que permitam questionamentos políticos, que 

indaguem o sistema social vivenciado e as diferenças, as quais levam em conta as 

diversidades de interesses individuais dos variados grupos. Pondera, entretanto, 

que: 

 
[...] a democratização das práticas sociais envolve, necessariamente, 
transformações no campo da ação pedagógica. A revalorização das 
relações interpessoais de solidariedade e de cooperação, o reconhecimento 
do caráter coletivo dos processos de tessitura de conhecimentos e de 
construção de identidade, além disso, da atribuição de uma prioridade  
pedagógica ao desenvolvimento da autonomia intelectual, psíquica e 
social requer, sobretudo, ações concretas em termos de metodologias 
de ensino (OLIVEIRA, 1999, p 31 – grifos nossos).   
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Ao considerar a educação, a aprendizagem e o desenvolvimento social 

no Brasil, Demo (1999, p. 63) afirma que: “sobretudo, é importante resgatar o sentido 

da aprendizagem reconstrutiva como estratégia crucial de edificação da cidadania 

das pessoas e sociedade”. O autor supradito afirma que “a educação é o fator mais 

decisivo do desenvolvimento, desde que este se defina pela marca humana e a 

concepção seja de teor estratégico e interdisciplinar”.  

Contudo, na busca de não tornar tais ações como “fantasiosas” e que 

tenham fins contrários à contextualização das práticas de formação para o 

desenvolvimento, faz-se prioritária a prática de uma educação com “... tessitura 

política, ligada à formação de um sujeito capaz de história própria, individual e 

coletiva, ou seja, emancipatória” (DEMO, 1999, p. 63,).  

 
E, quando se fala de cidadania, não se quer falar em mero conjunto de 
direitos e deveres legais ou constitucionais, mas em cidadania ativa e 
participativa, interativa e crítica, libertadora e autoconsciente, produtiva e 
dinâmica. Ademais da consciência cívica, para o exercício de direito e 
deveres públicos, a educação tem em vista a formação da consciência 
nacional, uma vez que fortalece os laços históricos, éticos, comunitários e 
restabelece ligações com o passado e as tradições culturais de um povo 
(BITTAR, 2004, p. 108). 

 

A educação para a cidadania ultrapassa o discurso de postulação de 

direitos humanos, pois sua articulação ampla possibilita aos indivíduos em formação, 

“em suas ações ordinárias, em casa, no trabalho, ou onde quer que se encontrem, a 

participação ativa no tecido social, assumindo responsabilidades relativamente aos 

interesses e ao sentido de toda a coletividade” (MACHADO, 1997, p. 47).  

De acordo com Severino (2009, p. 92,): 

 
Quando falamos de cidadania estamos nos referindo a uma qualificação da 
condição de existência dos homens. Trata-se de uma qualidade de nosso 
modo de existir histórico. O homem só é plenamente cidadão se 
compartilhar efetivamente dos bens que constituem os resultados de sua 
tríplice prática histórica, isto é, das efetivas mediações de sua existência.  
Ele é cidadão se pode efetivamente usufruir dos bens materiais necessários 
para a sustentação da sua existência física, dos bens simbólicos 
necessários para a sustentação de sua existência de subjetiva e dos bens 
políticos necessários para a sustentação de sua existência social.  

 

As relações pessoais são fatores fundamentais nessas experiências, 

pois o homem é um ser social que mantém, ao longo de sua vida, relações que 

sofrem influências familiares, culturais e políticas. Essas relações apresentam-se 



31 
 

inseridas em embasamentos legais que moldam a sociedade em que este participa 

(KRUPA, 2001).  

Nas regras legais de uma sociedade, podemos encontrar a hierarquia do 

poder de atuação dos indivíduos. Essas relações existentes fundamentam-se no 

saber adquirido durante a formação de cada um. Ela reforça a equidade que há na 

sociedade democrática, mas também demonstra a desigualdade das capacidades 

culturais de buscar oportunidades. 

Além disso, é importante salientar que a “educação inclusiva é uma ação 

política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos 

os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando sem nenhum tipo de 

discriminação” (BRASIL, 2008, p. 1, online). De acordo com o documento, o 

paradigma educacional da inclusão, na concepção de direitos humanos, propende à 

ideia de equidade a partir da democratização da escola, que evidenciou a 

contradição entre inclusão e exclusão, documento sobre o qual ainda podemos 

enfatizar que: 

 

A partir da visão dos direitos humanos e do conceito de cidadania 
fundamentada no reconhecimento das diferenças e na participação dos 
sujeitos, decorre uma identificação dos mecanismos e processos de 
hierarquização que operam na regulação e produção das desigualdades. 
Essa problematização explicita os processos normativos de distinção dos 
alunos em razão de características intelectuais, físicas, culturais, sociais e 
linguísticas, entre outras, estruturantes do modelo tradicional de educação 
escolar (BRASIL, 2008, p. 1, online).  

 

Diante do exposto, o sistema educativo tem por meta a preparação de 

indivíduos à atuação social. Assim, a educação inclusiva “conforme define a nova 

LDB, trata de uma modalidade de educação escolar, voltada para a formação do 

indivíduo, com vistas ao exercício da cidadania” (BRASIL, 1998, p. 21). Nas 

sociedades atuais, os projetos comuns vão além da ordem do político em sentido 

rigoroso. É na prática diária, nas atividades profissionais, familiares e sociais que 

cada indivíduo assume suas responsabilidades em relação aos outros (DELORS, 

2006). 

O mesmo autor ainda considera que constituir capacidades de atuação 

na vida cidadã é, para a educação, missão de caráter geral, visto que os princípios 

democráticos se expandiram pelo mundo. Tal tarefa, no ensino inicial, consiste em 

desenvolver uma alfabetização política a fim de subsidiar uma “...prática democrática 
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que leve as crianças a compreender, a partir de problemas concretos, quais são os 

seus direitos e deveres, e como o exercício da sua liberdade é limitada pelo 

exercício dos direitos e da liberdade dos outros” (DELORS, 2006, p. 61).     

De acordo com o texto do Marco Político Legal da Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2010a), a educação é um direito político 

porque a participação na vida pública exige que os indivíduos estejam informados, 

saibam analisar posições divergentes, elaborar críticas e se posicionar, tenham 

condições de fazer valer suas reivindicações por meio do diálogo e de assumir 

responsabilidades e obrigações, habilidades essas que cabem à escola desenvolver.  

 
1.2 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
A evolução histórica4, política e social do país impôs a presença e a 

necessidade urgente de se organizarem políticas públicas destinadas a atender às 

demandas da sociedade; com isso, nas “... ultimas décadas o ressurgimento da 

importância do campo de conhecimento denominado políticas públicas, assim como 

das instituições, regras e modelos que regem sua decisão, elaboração, 

implementação e avaliação” (SOUZA, 2007, p. 65) começaram a ser percebidas com 

maior frequência. 

De acordo com o autor, vários fatores contribuíram para que as políticas 

públicas tivessem maior destaque nos países em desenvolvimento, como o Brasil. 

Foram, de início, adotadas políticas restritivas de gastos, alguns gestores passaram 

a direcionar suas políticas públicas ao controle econômico: ajuste fiscal, equilíbrio 

orçamentário entre receita e despesas, restrição à intervenção do Estado na 

economia e transformar as políticas sociais de universais em focalizadas. “Essa 

agenda passou a dominar corações e mentes a partir dos anos 80, em especial em 

países com longas trajetórias inflacionárias como os da América Latina...” (SOUZA, 

2007, p. 65). 

                                            
4
 Ao analisar o contexto histórico brasileiro frente às Políticas Públicas, com enfoque nas Políticas 

Sociais, percebe-se que, desde o período Brasil-Colônia, seus governantes não estavam 
preocupados com o bem-estar da sociedade e nem em implementar políticas em benefício do social. 
[...] A formulação de Políticas Públicas com fins sociais, instituídas pelo Estado brasileiro, aconteceu 
somente na segunda República, mais precisamente a partir de 1930, na era Vargas, e se 
desenvolveu em três campos: na Previdência e na legislação trabalhista; na Saúde e na Educação; 
no Saneamento básico, Habitação e Transporte (PIMENTEL, 2010, p. 22-23).  
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O outro fator estava diretamente ligado aos países em desenvolvimento 

onde já havia um Estado democrático5 ou este era recente, os quais citam os da 

América Latina, de forma a esclarecer que não possuíam formas de relacionar 

políticas capazes de impulsionar o desenvolvimento econômico e de incluir a maioria 

de sua população. A relação entre os problemas sociais e as políticas públicas 

dependia de atores internos e externos e esses fatores contribuíram para que as 

atenções se voltassem para a área de políticas públicas (SOUZA, 2007). 

Em relação às definições para políticas públicas, o autor supracitado 

afirma que não existe uma única ou melhor definição para política pública, mas 

complementa dizendo que a política pública pode ser resumida como área do 

conhecimento “... que busca, ao mesmo tempo, colocar o ‘governo em ação’ e/ou 

analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças 

no rumo ou curso dessas ações (variável dependente)” (SOUZA, 2007, p. 68). 

No tocante à análise da definição que se busca, Secchi (2010, p. 2) afirma 

que “uma política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema 

público”. E, ainda, que “é uma orientação à atividade ou à passividade de alguém; as 

atividades ou passividades que decorrem dessa orientação também fazem parte da 

política pública” (SECCHI, 2010, p. 2). Contudo, delibera que possui elementos 

fundamentais voltados à intencionalidade pública que corresponde ao tratamento ou 

à resolução de um problema coletivo e relevante. 

Secchi (2010) afiança que a literatura nas quais se apresentam estudos 

sobre políticas públicas, alguns autores defendem a abordagem estatística, que 

considera as políticas públicas monopólio de atores estatais; e outros defendem a 

abordagem multicêntrica, a qual considera como protagonistas na elaboração de 

políticas públicas não só os atores estatais, mas também, organizações privadas e 

não governamentais e organismos multilaterais. 

Conforme Secchi (2010, p. 3): 

 

A abordagem estatística admite que atores não estatais até têm influência 
no processo de elaboração de políticas públicas, mas não confere a eles o 
privilégio de estabelecer e liderar um processo de política pública. Já 
acadêmicos da vertente multicêntrica admitem tal privilégio a atores não 
estatais. 

                                            
5
 O artigo 1º da Constituição Federal define que “A república Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constituem-se em Estado democrático de 
direito e tem como fundamentos: I – a soberania; II – a cidadania; III – a dignidade da pessoa 
humana; IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V – o pluralismo político”. 
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Em busca de ampliar as definições para Políticas Públicas, foram 

inseridas na discussão as afirmações de Pimentel (2010), que, dentre os vários 

contextos nos quais o termo política é utilizado atualmente, considera importante 

destacar e diferenciar algumas expressões de maior relevância, que são: Ciência 

Política (refere-se ao estudo do fenômeno político), Filosofia Política (diz respeito ao 

campo filosófico que se ocupa da política e das relações humanas), Decisão Política 

(é a escolha dentre um leque de alternativas) e Política Pública (pode ser entendida 

como nexo entre a teoria e a ação, relacionada a questões de liberdade e igualdade, 

ao direito à satisfação das necessidades básicas, como emprego, saúde, habitação, 

acesso à terra, meio ambiente e transporte). 

Pimentel (2010, p. 20-21) corrobora, definindo política pública como 

sendo: 

[...] o conjunto de planos e programas de ação governamentais voltados 
à intervenção no domínio social, por meio dos quais são traçadas metas 
a serem fomentadas pelo Estado. [...] visam o desenvolvimento da 
sociedade em diversos campos, tais como: econômico (Política Fiscal, 
Monetária, Externa, de Rendas), tecnológico (de Ciência e Tecnologia), 
estrutural (em infraestrutura – saneamento básico, setores elétricos e de 
água, estradas, ferrovias, portos), social (Política de Assistência Social, 
Saúde, Educação, Assistência ao trabalhador), ambiental (Política 
Nacional de Educação Ambiental), entre outras. (grifos nossos) 

 

E quanto à política social, afirma que “as políticas que asseguram os 

direitos sociais recebem o nome de Políticas Sociais” e ainda que “... objetivam, em 

princípio, a redistribuição dos benefícios sociais, com vista à diminuição das 

desigualdades estruturais produzidas pelo desenvolvimento econômico” 

(PIMENTEL, 2010, p. 21). 

Portanto, exclusão, desigualdade e injustiça são vertentes de uma mesma 

circunstância histórico-social dos cidadãos brasileiros, enfim, área onde se 

desenvolveram políticas públicas e sociais que buscam garantir direitos a todos e 

acesso à educação, à formação profissional e à participação social.  

Voltemo-nos, então, para a expressão exclusão, desfavorável ao 

desenvolvimento humano das habilidades autônomas dos educandos com 

deficiência para sua atuação como pessoa verdadeiramente cidadã, que pode 

abranger os campos políticos, econômico e social. “Muitas privações e violações de 

direitos humanos de fato assumem a forma da exclusão de prerrogativas individuais 
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elementares que deveriam ser dadas como certas, como o acesso à justiça ou à 

liberdade de expressão” (SEN, 2010, p. 33).   

 

1.3 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AS POLÍTICAS PÚBLICAS DO PROCESSO DA 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Portanto, faz-se propício aprofundar-nos no social, na área da educação, 

mais especificamente no processo de inclusão de pessoas com deficiência com o 

intuito de ressaltar o âmbito social, a área educacional e a exclusão/inclusão de AD-

NEE. Esses membros da sociedade estão inseridos num processo de inclusão “... 

gradual, interativo e culturalmente determinado, que requerendo a participação do 

próprio aluno na construção do ambiente escolar que lhe seja favorável” (BRASIL, 

1998, p. 18). 

 

De acordo com Mazzotta (2011, p. 15): 

 
A defesa da cidadania e do direito à educação das pessoas portadoras de 
deficiência é atitude muito recente em nossa sociedade. Manifestando-se 
através de medidas isoladas, de indivíduos ou grupos, a conquista e o 
reconhecimento de alguns direitos dos portadores de deficiências podem 
ser identificados como elementos integrantes de políticas sociais, a partir de 

meados deste século
6
.  

 

 Até o século XVIII, as noções a respeito das deficiências eram 

baseadas no misticismo e ocultismo e não havia referências científicas que 

respaldassem o “[...] desenvolvimento de noções realísticas...” (MAZZOTTA, 2011, 

p. 16).  

As pessoas com deficiência eram marginalizadas, ignoradas e 

afastadas, pois essa situação de diferença causava medo entre a população que 

compunha a sociedade da época. A condição física e/ou mental desses indivíduos 

induziu a total omissão da sociedade no que diz respeito à disposição de políticas 

públicas que atendessem às necessidades específicas desses indivíduos.   

 
A própria religião, com toda sua força cultural, ao colocar o homem como 
“imagem e semelhança de Deus”, ser perfeito, inculcava a ideia da condição 
humana como incluindo perfeição física e mental. E não sendo “parecidos 
com Deus”, os portadores de deficiência (ou imperfeições) eram postos à 
margem da condição humana (MAZZOTTA, 2011, p. 16). 

                                            
6
 Meados do século XX. 
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Em momento posterior, o advento do Cristianismo aferiu-lhes a condição 

de filhos de Deus, colocando-os, no entanto, isolados em grandes asilos e abrigos, 

longe dos olhares das pessoas normais. Destarte, mediante as mudanças sociais e 

culturais, é que essa população conseguiu espaço de participação na sociedade. 

Mazzotta (2011, p. 16) afirma que: 

 
[...] somente quando o “clima social” (conjunto de crenças, valores, ideias, 
conhecimentos, meios materiais e políticos de uma sociedade em um dado 
momento histórico) apresentou as condições favoráveis é que determinadas 
pessoas, homens ou mulheres, leigos ou profissionais, portadores de 
deficiência ou não, despontando como líderes da sociedade em que viviam, 
para sensibilizar, impulsionar, propor, organizar medidas para o atendimento 
às pessoas portadoras de deficiência. Esses líderes, enquanto 
representantes dos interesses e necessidades das pessoas portadoras de 
deficiência, ou com elas identificados, abriram espaço nas várias áreas da 
vida social para a construção de conhecimento e de alternativas de atuação 
com vista à melhoria das condições de vida de tais pessoas. 

 

É oportuno destacar que, na área da medicina, o “momento de 

construção de conhecimento e de alternativas de atuação com vistas à melhoria das 

condições de vida de tais pessoas”, é exposto por Menicucci (2011, p. 2), que visava 

atender oferecendo qualidade de vida mais apropriada aos sujeitos com deficiência.  

Nesse ínterim, desenvolveram-se ações que levaram as pessoas com 

deficiência da condição asilar à condição de doentes que deveriam ser tratados em 

hospitais e internatos em âmbito de isolamento. “Baseado em um modelo médico, a 

deficiência era vista como uma doença crônica, e o deficiente um ser inválido e 

incapaz, que pouco poderia contribuir para a sociedade, devendo ficar aos cuidados 

do resto da população...” (MINAS GERAIS, 2006, p. 12 -13). 

 “A partir da segunda metade do século XX, principalmente com o 

desenvolvimento de diferentes áreas de conhecimento, começaram a surgir 

experiências educacionais alternativas de atendimento a essa população.” (MINAS 

GERAIS, 2006, p. 12 -13). ). Já que a escola regular não se abria para a maioria das 

crianças e jovens considerados doentes, surgiram, principalmente em países 

desenvolvidos, as escolas e as classes especiais, como espaços exclusivos para 

aqueles cuja deficiência motivara a rejeição da escola regular, sob a justificativa da 

necessidade de um atendimento médico e clínico especializado, porém não 

pedagógico (MINAS GERAIS, 2006). 
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Em âmbito nacional não foi diferente, e a organização de políticas 

públicas destinadas ao atendimento às pessoas com deficiências ocorreu de 

maneira gradativa. 

No Brasil, a criação das escolas especiais, de cunho educacional, 

representa um esforço inicialmente empreendido pelas famílias dessas crianças, 

como tentativa de assegurar-lhes o direito à educação. Quanto a isso: 

 
Em 1954, foi criada a primeira Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais
7
 (APAE), ainda no Rio de Janeiro, organização que tem se 

expandido ao longo de todos esses anos. Na década de 1960, as APAES, 
ao lado da Sociedade Pestalozzi, apoiadas pelo MEC, promoveram a 
Campanha Nacional de Educação e Reabilitação de Deficientes Mentais 
(MINAS GERAIS, 2006, p.13). 
 

A iniciativa dos familiares não foi um fato isolado e pioneiro, apesar de 

fundamental para o surgimento de ambientes preocupados em oferecer atividades 

educacionais que preparassem seus alunos para a autonomia social. O Quadro 1 a 

seguir mostra a trajetória das políticas públicas educacionais que tiveram o objetivo 

de atender aos alunos com deficiência. 

 

 

Quadro 1 – Início de atendimento a deficientes – 1854 a 1956 

 

1854 Decreto Imperial n. 1.428 Instituto dos Meninos 
Cegos 

Rio de Janeiro 

1890 Decreto n. 408 Instituto Nacional dos 
Cegos 

 

1891 Decreto n. 1320 Instituto Benjamin Constant 
(IBC) Nomes do mesmo 
instituto do Rio de Janeiro 

 

1857 Lei n. 839 Imperial Instituto dos 
Surdos-Mudos 

Rio de Janeiro 

1957 Lei n. 3198 Instituto Nacional de 
Educação de Surdos 
(INES) Cem anos depois 
ocorre a mudança de nome  

 

1928 - Instituto de Cegos Padre 
Chico 

São Paulo 

                                            
7
 Termo usado até 1970 para referir-se aos indivíduos com deficiências. 
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1929  - Instituto Santa Terezinha 
(Atendimento a deficientes 
auditivos) 

Campinas - SP 

1946 - Fundação para o livro do 
Cego no Brasil 

São Paulo 

1951 - Escola Municipal de 
Educação Infantil e de 1º 
grau para Deficientes 
Auditivos Helen Keller 

 

1954 -  Instituto Educacional São 
Paulo (IESP) Instituição 
especializada no ensino de 
crianças deficientes da 
audição. 

 

1943 - Lar-escola São Francisco  

1950 - Associação de Assistência 
à Criança Defeituosa 
(AACD) 

 

1926 - Instituto Pestalozzi de 
Canoas (Deficientes 
Mentais) 

Rio Grande do Sul 

1935 - Instituto Pestalozzi de 
Minas Gerais (Deficientes 
Mentais) 

Belo Horizonte 

1952 - Sociedade Pestalozzi de 
São Paulo (Deficientes 
Mentais) 

 

1954 - Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
(APAE)  

Rio de Janeiro 

Fonte: MAZZOTTA, 2011, p. 28 - 49 

 
“O atendimento educacional aos excepcionais foi explicitamente 

assumido, em nível nacional, pelo governo federal, com a criação de Campanhas 

especificamente voltadas para este fim” (MAZZOTTA, 2011, p 52). 

 
 
 
 
 

QUADRO 1 cont. 
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Quadro 2 – Iniciativas oficiais do âmbito nacional – 1957 a 1993 

1957 Decreto Federal n. 42.728 Campanha para a Educação 
do Surdo Brasileiro 

1958 Decreto n. 44.236 Campanha Nacional de 
Educação e Reabilitação de 
Deficientes da Visão 

1960 Decreto n. 48.252 (Impõe mudanças nas 
características da campanha de 1958) 

Campanha Nacional de 
Educação de Cegos (CNEC) 

1960 Decreto n. 48.961 Campanha Nacional de 
Educação e Reabilitação de 
Deficientes mentais 

Fonte: MAZZOTTA, 2011, p. 52 - 55 

 

 

Após 1960, as políticas públicas ocorreram no cerne educacional 

mediante a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 

4024/61, que esclarece os direitos dos “excepcionais” à educação, 

preferencialmente dentro do sistema geral de ensino (BRASIL, 2008, online).  

Em 1971, a Lei nº 5692/7 altera a LDB de 1961, ao definir tratamento 

especial para os alunos com deficiências física e mental, os alunos com atraso 

quanto à idade regular de matrícula e os superdotados. “Não promove a organização 

de um sistema de ensino capaz de atender às NEE e acaba reforçando o 

encaminhamento dos alunos para as classes e escolas especiais...” (BRASIL, 2008, 

p.2, online). 

Com a criação, em 1973, do Centro Nacional de Educação Especial – 

CENESP8, foram estimuladas ações educacionais voltadas às pessoas com 

deficiência e às pessoas com superdotação, mas, conforme o documento estudado, 

essas ações foram consideradas assistencialistas e consistiam em iniciativas 

isoladas do Estado (BRASIL, 2008, online). 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, através de seu 

artigo 3º e inciso IV, reforçaram-se as tendências inclusivas educacionais mediante 

os seus objetivos, dos quais destacamos o que se mostra diretamente contrário à 

desigualdade, pois objetiva “... promover o bem de todos, sem preconceito de 

                                            
8
Responsável pela gerência da educação especial no Brasil (BRASIL, 2007, p. 2). 



40 
 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação...”  

(BRASIL, 1988, online). 

 
É importante ter-se presente que, em 1988, foi aprovada a nova 
Constituição Brasileira, considerando um grande avanço do ponto de vista 
da incorporação no plano jurídico dos direitos humanos das diferentes 
gerações e, em 1990, foi promulgado o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, reconhecido como dos mais avançados em relação à proteção 
e promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes (CANDAU, 2000, 
p. 76). 

 

Evidenciando o cerne dos direitos humanos, de acordo com a 

Constituição Federal de 1988, podemos confirmar, no artigo 205, “a educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família [...], visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”. E, em seu artigo 206, inciso I, esclarece que o ensino 

será ministrado com base no princípio de “... igualdade de condições para o acesso 

e permanência na escola...”, dentre outros. Também, no artigo 208, prevê que o 

dever do Estado, no que se refere à educação inclusiva, será efetivar “... 

atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino...”. 

As influências nacionais e internacionais deram continuidade ao 

desenvolvimento de políticas públicas da educação inclusiva, tais como: 

 
O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 8.069/90, no artigo 
55, reforça os dispositivos legais supracitados ao determinar que “os pais ou 
responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede 
regular de ensino”. Também nessa década, documentos como a Declaração 
Mundial de Educação para Todos (1990) e a Declaração de Salamanca 
(1994) passam a influenciar a formulação das políticas públicas da 
educação inclusiva (BRASIL, 2008, p. 2, online).  

 

No que diz respeito à Declaração Mundial de Educação para Todos – 

1990, em Jomtien (Tailândia) informam que “... há mais de quarenta anos, as nações 

do mundo afirmaram, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que toda 

pessoa tem direito à educação...”, mas, até aquele momento, um grande número de 

crianças, mulheres e adultos, em geral, não faziam parte da perspectiva dos direitos 

humanos estabelecidos no campo da educação, além dos problemas sociais e 

ambientais que assolavam o mundo. 

Firmou-se, então, no que diz respeito à educação inclusiva, que as 

necessidades básicas dos AD-NEE requerem atenção especial e que medidas 
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precisam ser tomadas para que o atendimento educacional desses sujeitos seja de 

igual acesso como parte integrante do sistema educativo. O artigo 4, ao concentrar a 

atenção na aprendizagem, afirma que: 

 
A tradução das oportunidades ampliadas de educação em desenvolvimento 
efetivo - para o indivíduo ou para a sociedade - dependerá, em última 
instância, de, em razão dessas mesmas oportunidades, as pessoas 
aprenderem de fato, ou seja, apreenderem conhecimentos úteis, 
habilidades de raciocínio, aptidões e valores. Em consequência, a educação 
básica deve estar centrada na aquisição e nos resultados efetivos da 
aprendizagem, e não mais exclusivamente na matrícula, frequência aos 
programas estabelecidos e preenchimento dos requisitos para a obtenção 
do diploma (ONU, 1990, p. 15). 

 

Diante da busca de estabelecer aprendizagens significativas à vida 

social dos educandos foi elaborada, quatro anos depois, a Declaração de 

Salamanca (Espanha) versando sobre princípios, políticas e práticas na área das 

necessidades educativas especiais. Refere-se à inclusão e à participação de 

pessoas com deficiência como fatores essenciais à dignidade humana e ao desfrute 

e exercício dos direitos humanos. A igualdade de oportunidade é destinada ao 

campo da educação, que deve, para tanto, desenvolver estratégias que procurem 

alcançar esse fim. 

Conforme o documento a legislação nacional deve reconhecer os 

princípios de oportunidade dos AD-NEE em todas as etapas oferecidas da educação 

do país. E mesmo as que matriculadas em escolas especiais devem ser encorajadas 

a frequentar escolas de ensino regular em meio período. 

Devem, ainda, receber apoio pedagógico suplementar no contexto do 

currículo regular e não um currículo diferente. No entanto, para acompanhar a 

evolução de cada criança é preciso rever os processos de avaliação, sendo indicado 

que a avaliação formativa seja integrada no processo regular de ensino. 

Os diretores devem promover atitudes positivas envolvendo toda a 

comunidade educativa e colaborando com os professores regulares e com o pessoal 

de apoio. Deve-se fortalecer a coordenação entre as autoridades educativas e as 

que são responsáveis pelos serviços de saúde, emprego e ação social. A 

preparação de profissionais que participarão das ações pedagógicas deve acontecer 

mediante documentação escrita ou através de seminários, com o intuito de 

desenvolver capacidades de liderança nessa área. 
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E, por fim, dentre outras de igual importância, destaca-se que “o êxito da 

escola inclusiva depende muito da identificação precoce, da avaliação e da 

estimulação das crianças com necessidades educativas desde as primeiras idades” 

(ONU, 1990, p. 16). 

Embora esse documento tenha sido de suma importância na luta social 

para garantir acesso e educação de qualidade a todos os AD-NEE,  naquela década 

e nos dias atuais, registros informam que, em 1994, foi publicada a Política Nacional 

de Educação Especial, que apresentou movimento contrário ao da inclusão, pois 

demarca retrocesso das políticas públicas ao orientar o processo de: 

 

[...] integração instrucional que condiciona o acesso às classes comuns do 
ensino regular àqueles que [...] possuem condições de acompanhar e 
desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino comum, no 
mesmo ritmo que os alunos ditos normais (BRASIL, 2008, p 3, online).    

 

No entanto, a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Brasil, 1996), promulgada dois anos depois do Plano Nacional de Educação 

Especial, assegura, no capítulo 5, artigo 58, incisos 1º, 2º e 3º, que haverá, nas 

escolas regulares, quando necessário, atendimento especializado para atender os 

alunos com deficiência. Este acontecerá em escolas ou serviços especializados 

quando não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular, 

sendo dever do Estado oferecer a educação especial, a qual tem como início a faixa 

etária dos zero aos cinco anos, ou seja, durante a Educação Infantil. 

O currículo, por sua vez, assevera, em seu artigo 59, que este deverá, 

em conjunto com métodos, técnicas e recursos educativos ter uma organização 

específica com o propósito de atender os AD-NEE. Dispõe orientação quanto à 

terminalidade específica aos que, devido a suas deficiências, não puderem atingir o 

nível exigido para a conclusão do Ensino Fundamental e a aceleração para concluir,  

em menor tempo, o programa escolar para os superdotados. Em relação ao 

atendimento individualizado, prevê professores com especialização adequada em 

nível médio ou superior e professores regulares capacitados para a integração 

desses educandos nas classes comuns. 

Após 1996 várias políticas públicas visaram garantir a implantação do 

processo de inclusão nas escolas regulares, oferecendo esclarecimento e auxílio 

para tal fim, conforme mostra o Quadro 3: 
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Quadro 3 – Políticas públicas e a educação inclusiva: alguns dispositivos 

1999 Decreto nº 3.298 que 
regulamenta a Lei nº 
7.853/89 

Regulamentou 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. 

2001 Diretrizes Nacionais 
para a Educação 
Especial na 
Educação Básica 
(Resolução 
CNE/CEB nº 2/2001) 

Assevera que a educação é o principal alicerce da vida 
social. Esta transmite a cultura, estende a cidadania, 
constrói saberes para o trabalho. Esse documento 
determina que o ambiente escolar seja organizado de 
forma a assegurar a igualdade de oportunidade e a 
valorização da diversidade no processo educativo. 

2001 Plano Nacional de 
Educação – PNE, Lei 
nº 10.172/2001 

A meta 8 é destinada a dar diretrizes à educação 
especial. Dentre as quais destacamos que a formação de 
recursos humanos com capacidade de oferecer o 
atendimento aos educandos especiais nas creches, pré-
escolas, centros de educação infantil, escolas regulares 
de Ensino Fundamental, médio e superior, bem como em 
instituições especializadas e outras instituições é uma 
prioridade para o Plano Nacional de Educação. Não há 
como ter uma escola regular eficaz quanto ao 
desenvolvimento e à aprendizagem dos educandos 
especiais sem que seus professores, demais técnicos, 
pessoal administrativo e auxiliar sejam preparados para 
atendê-los adequadamente. As classes especiais, 
situadas nas escolas "regulares", destinadas aos alunos 
parcialmente integrados, precisam contar com 
professores especializados e material pedagógico 
adequado. 

2001  Decreto nº 
3.956/2001 

Promulga a Convenção Interamericana para a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas 
Portadoras de Deficiência. E, em seu artigo 2º, afirma que 
esta convenção tem por objetivo prevenir todas as formas 
de discriminação contra as pessoas com deficiência e 
propiciar a sua plena integração à sociedade. 

2002 Resolução CNE/CP 
nº1/2002 

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 
de Professores da Educação Básica, em nível superior, 
curso de licenciatura, de graduação plena. 

2004 Decreto nº 5.296/04 Estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida. 

2005 Decreto nº 5.626/05 
 

Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, 
define características da pessoa surda e todas as 
particularidades dessa deficiência na formação do 
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indivíduo surdo e do profissional que atuará como 
intérprete.  
 
 

2007 Decreto nº 6.253, de 
13 de novembro de 
2007. 

Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB, regulamenta a Lei no 11.494, de 20 
de junho de 2007 e, em seu artigo 9º, afirma que, para 
efeito da distribuição dos recursos do FUNDEB, será 
admitida a dupla matrícula dos estudantes da educação 
regular da rede pública que recebem atendimento 
educacional especializado (redação dada pelo Decreto nº 
7.611, de 2011). 
 
 

2007 Plano Nacional de 
Educação em 
Direitos Humanos 

O processo de elaboração do PNEDH teve início em 
2003, com a criação do Comitê Nacional de Educação em 
Direitos Humanos (CNEDH), por meio da Portaria nº 
98/2003 da SEDH/PR. É fruto do compromisso do Estado 
com a concretização dos direitos humanos e de uma 
construção histórica da sociedade civil organizada. 
Organizado pela Secretaria Especial dos Direitos 
humanos, pelo Ministério da Educação, pelo Ministério da 
Justiça e pela UNESCO.  Seu texto expõe que é dever 
dos governos democráticos assegurar a educação de 
pessoas com necessidades especiais, a 
profissionalização de jovens e adultos, a erradicação do 
analfabetismo e a valorização dos(as) educadores(as) da 
educação da qualidade da formação inicial e continuada, 
tendo como eixos estruturantes o conhecimento e a 
consolidação dos direitos humanos. 
 
 

2007 Plano de 
Desenvolvimento da 
Educação - PDE 

O Documento assevera que a razão de ser do PDE está 
precisamente na necessidade de enfrentar 
estruturalmente a desigualdade de oportunidades 
educacionais. E que não há como construir uma 
sociedade livre, justa e solidária sem uma educação 
republicana, pautada pela construção da autonomia, pela 
inclusão e pelo respeito à diversidade. Esse alinhamento 
exige a construção da unidade dos sistemas educacionais 
como sistema nacional – o que pressupõe multiplicidade 
e não uniformidade. A formação inicial e continuada do 
professor exige que o parque de universidades públicas 
se volte (e não que dê as costas) para a educação 
básica. Assim, a melhoria da qualidade da educação 
básica depende da formação de seus professores, o que 
decorre diretamente das oportunidades oferecidas aos 
docentes. 
 
 

2007 Decreto nº 6.094, de 
24 de abril de 2007. 
 

Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas 
Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal, 
em regime de colaboração com municípios, Distrito 

QUADRO 3 cont. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.253-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.253-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.253-2007?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7611.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7611.htm#art8
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.094-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.094-2007?OpenDocument
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Federal e estados, e a participação das famílias e da 
comunidade, mediante programas e ações de assistência 
técnica e financeira, visando à mobilização social pela 
melhoria da qualidade da educação básica. Em seu artigo 
2º, inciso IX, apresenta que o Plano de Metas 
deverá garantir o acesso e permanência das pessoas 
com necessidades educacionais especiais nas classes 
comuns do ensino regular, fortalecendo a inclusão 
educacional nas escolas públicas; 
 
 

2008 Política Nacional de 
Educação Especial 
na Perspectiva da 
Educação Inclusiva 

Consolida e expõe o contexto histórico da educação 
especial no Brasil como direito humano que ganhou força 
com as práticas da redemocratização da escola. 

2009 Decreto nº 6.949, de 
25 de agosto de 
2009. 

Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, 
assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. No 
qual relembra todas as conquistas legais das pessoas 
com NEE. 

2011 Decreto nº 7.611, de 
17 de novembro de 
2011. 

Considera-se público-alvo da educação especial as 
pessoas com deficiência, com transtornos globais do 
desenvolvimento e com altas habilidades ou 
superdotação, esclarece que o atendimento especializado 
deve integrar a proposta pedagógica da escola e envolver 
a participação da família para garantir pleno acesso à 
participação dos estudantes, assegura condições de 
continuidade de estudos nos demais níveis, etapas e 
modalidades de ensino, garante ações destinadas a 
desenvolver a formação continuada dos profissionais da 
educação, além de modificar os artigos 9ºA e 14º do 
decreto nº 6.253 de 2007. 

2011 Decreto nº 7.612, de 
17 de novembro de 
2011. 

Institui o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência – Plano Viver sem Limite, com a finalidade de 
promover, por meio da integração e articulação de 
políticas, programas e ações, o exercício pleno e 
equitativo dos direitos das pessoas com deficiência, nos 
termos da Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, 
aprovados por meio do Decreto Legislativo no 186, de 9 
de julho de 2008. 
 

2012 Lei 12.774 de 27 de 
dezembro de 2012.  

O art. 1o  desta Lei institui a Política Nacional de Proteção 
dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista e estabelece diretrizes para sua consecução. E o 
inciso § 2o afirma que a pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista é considerada pessoa com deficiência, 
para todos os efeitos legais.  

Fonte: ELABORADO PELA AUTORA  

 

QUADRO 3 cont. 
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http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.611-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.611-2011?OpenDocument
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De fato, todas as legislações listadas são significativas mudanças que 

favorecem o processo de inclusão em todo o país, mas consideramos que a prática 

dessas políticas públicas ainda não é satisfatória, porque o âmbito escolar não está 

adequado para essas grandes mudanças, fato que repercute na inclusão social 

desses indivíduos. Quanto a isso, Mantoan (2003, p. 33) assevera que: 

 
As instituições escolares, ao reproduzirem constantemente o modelo 
tradicional, não têm demonstrado condições de responder aos desafios da 
inclusão social e do acolhimento às diferenças nem de promover 
aprendizagens necessárias à vida em sociedade, particularmente nas 
sociedades complexas do século XXI.   

 

A nossa discussão inicial no que diz respeito às transformações sociais 

que fizeram surgir o respeito aos direitos humanos, ocorridas no século XX, ainda 

estão presentes em nossa sociedade através da desigualdade educacional e social. 

A redemocratização também é fator predominante à valorização do 

processo de inclusão escolar. Além de tudo que já foi mencionado, destacamos a 

igualdade de direitos e de oportunidades educacionais a todos. Todavia, a mudança 

e os valores das pessoas ainda se encontram em transição, tornando maiores os 

desafios da inclusão.  
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 2 DESENVOLVIMENTO HUMANO DECORRENTE DA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA 

 

 

Educação significa respeitar as especificidades de indivíduos e 

comunidades, incluir e preservar as diferenças, realizando a 

diversidade na igualdade como fundamento primeiro do ato 

educativo. Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE 

 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE OS AD-NEE 

 
Este capítulo aborda o processo da educação inclusiva no ensino regular 

dos AD-NEE e as especificidades do trabalho pedagógico desse universo que 

propende para a efetivação da inclusão dos referidos alunos. Pretendemos, com a 

discussão abaixo, mostrar que a educação possibilita o desenvolvimento humano 

através da ampla e rica socialização dos AD-NEE no âmbito regular de ensino. Este 

se encontra implícito nos tópicos de discussão: atendimento especializado, currículo, 

expectativas de alfabetização, aprendizagem e avaliação. 

 
A expressão necessidades educacionais especiais pode ser utilizada para 
referir-se a crianças e jovens cujas necessidades decorrem de sua elevada 
capacidade ou de suas dificuldades para aprender. Está associada, 
portanto, a dificuldade de aprendizagem, não necessariamente vinculada a 
deficiência(s) (BRASIL, 1998, p 23).    

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), o 

termo NEE surge no contexto da inclusão para caracterizar todos os indivíduos que 

necessitem de atenção específica em momento constante ou não e exigem 

intervenções e respostas específicas e adequadas, por exemplo, o reforço escolar 

extraclasse. 

Sendo assim, busca-se evitar que as diferenças dos AD-NEE tenham 

efeito desfavorável na socialização que ocorre no “[...] contexto educacional – 

deficientes, excepcionais, subnormais, superdotados, infradotados, incapacitados 

[...] para referir-se aos portadores de deficiências cognitivas, físicas, psíquicas e 

sensoriais” (BRASIL, 1998, p. 23). Com isso objetiva-se reduzir a ênfase nas 

especificidades do aluno, que pode interferir na sua aprendizagem e escolarização, 

e direcioná-la às ações e resultados da escola para as necessidades que eles 
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apresentam. “É uma forma de reconhecer que muitos alunos, sejam ou não 

portadores de deficiências ou de superdotação, apresentam necessidades 

educacionais que passam a ser especiais quando exigem respostas específicas 

adequadas.” (BRASIL, 1998, p. 23). 

Em busca de uma socialização agradável Menicucci (2011, p. 13)  

pontua algumas dicas importantes de convivência com a diversidade: 

 
1 – Tenha sempre em mente que conviver com a diversidade é uma 
oportunidade importante na vida de cada um de nós. Aproxime-se das 
pessoas com deficiência, sem medo! 
2 – Faça sempre um esforço para enxergar sempre a pessoa e não a 
deficiência; ninguém gosta de ser visto pelo prisma das suas dificuldades. 
3 – Trate a pessoa com deficiência com a mesma consideração e respeito 
com que você trata as demais pessoas. 
4 – Quando quiser uma informação de uma pessoa com deficiência, dirija-se 
a ela e não ao seu intérprete ou acompanhante. 
5 – Quando puder oferecer ajuda, pergunte qual a melhor forma de ajudar. 
A própria pessoa auxiliará você quanto à melhor forma de ajudá-la. 
6 – Trate a pessoa com deficiência como alguém com limitações específicas 
da deficiência, porém com as mesmas qualidades e defeitos de qualquer 
Ser Humano. 
7 – Permita que a pessoa com deficiência desenvolva ao máximo suas 
potencialidades, ajudando-a apenas quando for necessário. 
8 – Chame a pessoa com deficiência pelo Nome, como se faz com qualquer 
outra pessoa. 
9 – Permita que a pessoa com deficiência, como qualquer Ser Humano, 
tenha o direito de expressar as suas emoções, qualidades e defeitos. 

 

De acordo com o texto do Parecer nº 17 (Brasil, 2001b), a educação tem 

hoje o desafio de proporcionar oportunidade igual a todas as pessoas ao acesso dos 

conteúdos básicos de aprendizagem, inclusive às pessoas deficientes com NEE - 

necessidades educacionais especiais.  

Historicamente, a exclusão e extinção de seres humanos considerados 

improdutivos era uma realidade comum, portanto, é imprescindível que tais práticas 

sejam eliminadas da sociedade, seja em forma de ação ou de preconceito. A 

dignidade humana não permite que se faça esse tipo de discriminação, e, também, a 

democracia estabelece as bases para viabilizar a igualdade de oportunidade e um 

modelo de sociedade que permite a expressão das diferenças. Logo, devem valer a 

liberdade, a tolerância e a sabedoria de conviver com a diferença. O texto do 

Parecer nº 17 ainda assevera que: 

 
A consciência do direito de constituir uma identidade própria e do 
reconhecimento da identidade do outro traduz no direito à igualdade e no 
respeito às diferenças, assegurando oportunidade (equidade), tantas 
quantas forem necessárias, com vistas à busca da igualdade. O princípio da 
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equidade reconhece a diferença e a necessidade de haver condições 
diferenciadas para o processo educacional (BRASIL, 2001b, p. 11).  

 

A igualdade de direitos e de oportunidades educacionais constitui a 

representação de valores simbólicos importantes, mas que ainda encontra sérias 

resistências, principalmente no que diz respeito à ideia de que todos devem ter 

acesso garantido à escola comum. A efetivação e obrigatoriedade das políticas 

públicas inclusivas por parte da sociedade brasileira reafirmam o direito público, que 

tem o intuito de atingir toda a educação básica. 

Acreditamos que a ideia de Mantoan (2006, p. 23) contribui para 

reafirmar a igualdade de direitos no que diz respeito a oportunidades de qualidade 

pautada nas políticas públicas do processo da educação inclusiva, pois explicita que 

a: 

[...] inclusão escolar tem sido mal entendida, principalmente no seu apelo a 
mudanças nas escolas comuns e especiais. Sabemos, contudo, que sem 
essas mudanças não garantiremos a condição de nossas escolas 
receberem, indistintamente, a todos os alunos, oferecendo-lhes condição de 
prosseguir em seus estudos, segundo a capacidade de cada um, sem 
discriminação nem espaços segregados de educação. 

 

De acordo com a orientação SD nº 01/2005 (Minas Gerais, 2005), o 

atendimento dos AD-NEE, decorrente de deficiência e condutas típicas caracteriza 

essa população da seguinte forma: condutas típicas: são manifestações de 

comportamento típico de síndromes e quadros psicóticos complexos, neurológicos 

ou psiquiátricos persistentes que ocasionam prejuízo no desenvolvimento e no 

relacionamento social; Surdez: leve/moderada ou severa/profunda; Deficiência física: 

conjunto de condições não sensoriais que afetam o indivíduo em termos de 

mobilidade, coordenação motora geral ou da fala; Deficiência mental: caracteriza-se 

pelo desempenho intelectual geral significativamente abaixo da média própria do 

período de desenvolvimento, concomitante com limitações associadas a duas ou 

mais áreas da conduta adaptativa ou da capacidade do indivíduo em responder 

adequadamente às demandas da sociedade; Deficiência visual: cegueira ou baixa 

visão; Deficiência múltipla: é a ocorrência, no mesmo aluno, de sérios e diferentes 

comprometimentos em seu nível de desenvolvimento. 

 A Figura 1 mostra como deve ser entendida a Educação Especial desde 

a Educação Infantil até o Ensino Superior, dadas as condições de construção da 

autonomia, retenção maior possível de conhecimento, profissionalização e exercício 

da cidadania. 
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Figura 1 – Como deve se entender e ofertar os serviços de educação especial 
Fonte: Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (Brasil, 
2001). 

A nosso ver, a seta que representa a educação especial passa, além da 

ideia dos direitos adquiridos em relação ao ensino regular aberto e organizado a 

todos, também a ideia de participação em sociedade que permeia todos os níveis de 

desenvolvimento humano no qual todo indivíduo passa ao longo da vida. “A inclusão 

escolar está articulada a movimentos sociais mais amplos, que exigem maior 

igualdade e mecanismos mais equitativos no acesso a bens e serviços” (MANTOAN, 

2006, p. 16). E ainda assevera que:  

 
[...] as sociedades democráticas que estão pautadas no mérito individual e 
na igualdade de oportunidades, a inclusão propõe a desigualdade de 
tratamento como forma de restituir uma igualdade que foi rompida por 
formas segregadoras de ensino especial e regular (MANTOAN, 2006, p. 16). 

 

Diante do exposto, evidencia-se um processo de inclusão preocupado 

com o sujeito incluído, com o ambiente que acolherá suas especificidades e com as 

definições e esclarecimentos de cada tipo de deficiência que este ambiente 

atenderá. Também discute a importância de realizar a inclusão dos AD-NEE 

preferencialmente no âmbito regular de ensino como direito humano adquirido por 

lei, atentando em todo o texto para o atendimento que garanta a dignidade humana 

dos educandos com NEE. 

 

2.2 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 
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Segundo o documento Orientações SD nº 01 (Minas Gerais, 2005), a 

modalidade educação especial deve ser oferecida aos alunos com deficiência e com 

NEE que estão incluídos em escolas de educação infantil, fundamental e médio 

concomitante a um conjunto de ações, recursos e serviços educacionais 

especializados. Esses alunos poderão necessitar de atendimento diferenciado, que 

será oferecido das seguintes formas de apoio: 1) Itinerância (sic) – configura-se por 

visitas periódicas e sistemáticas feitas pelo professor da escola especial à escola 

comum onde o aluno está incluído; 2) Interpretação de LIBRAS – compreende a 

alocação de profissional capacitado, com a formação de intérprete; 3) Instrução de 

LIBRAS – compreende o ensino de LIBRAS ministrado para alunos surdos, 

professores e demais alunos não surdos da rede regular de ensino; 4) Instrução de 

Códigos Aplicáveis – compreende o ensino ministrado por profissionais capacitados, 

do Sistema Braille Integral, do Código Matemático Unificado e de Código para a 

Comunicação Alternativa; 5) Orientação ou mobilidade – é desenvolver as 

habilidades nos alunos cegos, com baixa visão e surdocego (sic) para reconhecer e 

relacionar-se com o meio ambiente de maneira adequada; 6) Guia intérprete – 

oferece suporte na comunicação, orientação, mobilidade e organização de materiais 

didático-pedagógicos, na sala de aula, para atender o aluno surdocego (sic); 7) 

Professor de apoio – auxilia o aluno em sala de aula durante todo o período que ele 

estiver na escola regular. 

Ainda, será oferecida aos AD-NEE a complementação, que consiste no 

atendimento educacional especializado, realizado no contraturno da escolarização 

do aluno em salas de recursos localizadas em escola comum ou especial. Dessa 

forma o professor capacitado deverá oferecer a complementação ou suplementação 

curricular, ou oficinas pedagógicas de formação e capacitação profissional 

implantadas em escola comum ou especial; deve ser, por sua vez, orientado por 

seus respectivos professores habilitados e capacitados. Com isso, desenvolver-se-

ão com os AD-NEE atividades práticas e laboratoriais nas diversas áreas do 

desempenho profissional. 

Durante o horário em que os alunos com deficiência estudam, também 

será oferecida a substituição, que consiste no oferecimento do serviço educacional 

especializado no horário efetivo da escolarização, momento em que serão  

desenvolvidos processos de aprendizagem funcional com vistas à prática e de 
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convivência social para o aluno com grave deficiência múltipla, mental e condutas 

típicas. Efetivar-se-á através dos seguintes serviços: 

 
Classe especial – turma organizada, exclusivamente, em escola comum 
com espaço físico, material e sob a regência de professor especializado [...]. 
As  escolas deverão observar a necessidade de articulação das estratégias 
e procedimentos adotados para atender às deficiências e condutas típicas 
dos alunos e inscrevê-las no Plano de Desenvolvimento individual do Aluno 
– PDI. 
Escola especial – destina-se exclusivamente aos alunos com severas 
deficiências e condutas típicas. Sua proposta pedagógica será 
implementada por equipe de profissionais de diferentes áreas; a escola 
especial prestará, também, apoio especializado aos alunos incluídos e 
participará da capacitação de professores que atuam noutras escolas. 
(MINAS GERAIS, 2005) 

 

2.3 CURRÍCULO  

 
Cabe à escola ensinar o aluno conhecimentos considerados importantes 

dentro de uma determinada cultura, formá-lo para a cidadania e para o mundo social 

do trabalho. Para que isso ocorra, é preciso disponibilizar aos educandos meios 

pelos quais construam seus conhecimentos mediante a aprendizagem de 

determinados conteúdos.  

No entanto, para que isso aconteça, faz-se necessária a avaliação 

diagnóstica constante a fim de melhor definir os conteúdos curriculares, conhecer e 

tomar decisões em relação ao ensino e estabelecer estratégias a partir de atividades 

intencionais adaptadas às necessidades dos alunos. Por isso, o ambiente escolar 

inclusivo tem o anseio de:  

 
[...] além de ser capaz de identificar a aprendizagem dos alunos e as 
possíveis dificuldades apresentadas por alguns deles, os professores 
precisam saber o que fazer para que cada um aprenda da melhor maneira 
possível, ou seja, que aprenda com sentido. Aprender com sentido é um 
processo onde o aluno constrói significado, a partir das interações que 
desenvolve com os conteúdos da aprendizagem, com o professor e consigo 
mesmo (Pimentel; Correia, 2011, p.11). 

 
As dificuldades de aprendizagem ocorrem todos os dias em todas as 

salas, não sendo possível saná-las em sua totalidade e em todos os alunos, mas, de 

maneiras diferentes, os alunos regulares ou os AD-NEE estão em conflito constante 

na busca de entender os desafios do novo conhecimento. Isso posto, “inclusão e 

exclusão começam na sala de aula [...] são as experiências cotidianas das crianças 

nas salas  que definem a qualidade de sua participação e a gama total de 

experiências de aprendizagem oferecidas em uma escola” (MITTLER, 2003.p.139). 
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Além do que, as dificuldades não são privilégios dos AD-NEE, podem ocorrer com 

alunos que costumam ter facilidade cognitiva para a maioria das reflexões lançadas 

na sala de aula, destarte, “o processo de exclusão educacional começa quando as 

crianças não entendem o que um professor está dizendo ou o que se espera que 

elas façam” (MITTLER, 2003.p.139).  

Por isso, atender ao fluxo diário de dificuldades escolares requer 

respostas pedagógicas adequadas envolvendo adaptações curriculares. As 

dificuldades apresentam-se, desde situações mais leves até situações mais graves,  

que exigem respostas educacionais especiais. Nessas circunstâncias, as 

adaptações curriculares implicam a planificação pedagógica e as ações docentes 

fundamentadas em definição de critérios, aspectos considerados e características 

curriculares que facilitam o atendimento às NEE, melhor explicitadas no Quadro 4. 

 
Quadro 4 – Adaptações curriculares na planificação pedagógica 

Definição de critérios Aspectos considerados Características curriculares 
que facilitam o atendimento 

às NEE 
-O que o aluno deve 
aprender? 
-Como e quando aprender? 
-Que formas de organização 
do ensino são mais 
eficientes para o processo 
de aprendizagem? 
-Como e quando avaliar o 
aluno? 
 
 

-A preparação e a 
dedicação da equipe 
educacional e dos 
professores; 
-O apoio adequado e 
recursos especializados, 
quando forem necessários; 
As adaptações curriculares 
e de acesso ao currículo. 

-Atingir o mesmo grau de 
abstração ou de 
conhecimento, num tempo 
determinado; 
-Desenvolver as atividades, 
embora não o façam com a 
mesma intensidade, em 
necessariamente de igual 
modo ou com a mesma 
ação e grau de abstração. 

Fonte: BRASIL, 1998 

As adaptações curriculares apoiam-se nesses três critérios para atender 

às NEE dos alunos, buscando-se estabelecer uma relação harmônica entre as 

necessidades dos alunos e o programa curricular. Essa ação conjunta destina-se 

aos AD-NEE. 

As NEE dos alunos definem os ajustes e as adaptações curriculares a 

serem realizadas, e as respostas a essas necessidades devem estar previstas e 

respaldadas pelo Projeto Pedagógico da Escola – PPE. De acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais “o currículo, nessa visão, é um instrumento útil, 

uma ferramenta que pode ser alterada para beneficiar o desenvolvimento pessoal e 
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social dos alunos, resultando em alterações que podem ser de maior ou menor 

expressividade” (Brasil, 1998, p.34).   

 
2.4 EXPECTATIVA DE ALFABETIZAÇÃO E APRENDIZAGEM 

 
Incluir alunos com deficiência nas salas de aula da rede regular de 

ensino exige, como já vimos, adaptações curriculares. Demanda a organização de 

várias propostas de trabalho que busquem atender às especificidades da 

aprendizagem humana ocorridas nos contextos das diversas dificuldades de 

estrutura física da escola, pedagógicas, de relacionamento professor/aluno/aluno 

com deficiência/professor existentes no contexto escolar.  

A escola atenderá a três tipos de deficiência, sendo que uma delas se 

divide em duas, e outra é subdividida em vários graus que se fazem saber: 1) as 

deficiências físicas (de origem motora: amputações, malformação ou sequelas de 

vários tipos); 2) as deficiências sensoriais que se dividem em deficiência auditiva 

(surdez total ou parcial) e visual (cegueira também total ou parcial); 3) deficiências 

mentais (de vários graus, de origem pré, peri ou pós-natal). As deficiências múltiplas 

se definem pela existência de um ou mais tipos de deficiência em um mesmo 

indivíduo (MINAS GERAIS, 2006). 

A aprendizagem escolar e, especificamente a alfabetização, tem o intuito 

de “... provocar intencionalmente as aprendizagens necessárias para que se 

produzam desenvolvimentos que não teriam lugar espontaneamente...” (COLL, 

1995, p. 39). A pessoa com deficiência busca, nas interações com o outro, formas 

específicas de aprendizagem, utiliza outras formas de desenvolvimento, 

biologicamente pré-determinadas numa realidade comum. Procura novos acessos 

para participar do social a sua volta através de recursos mentais, materiais e 

tecnológicos. Cabe à escola, então, perceber as possibilidades de cada AD-NEE e 

“... provocar certos desiquilíbrios, não espontâneos e intervir no processo de 

reequilíbrio favorecendo-o ou, mais concretamente, mediando entre o conhecimento 

e o indivíduo...” (COLL, 1995, p. 39). 

É importante, durante a interação inicial do aluno com deficiência e a 

escola regular, diagnosticar o nível de apropriação do Sistema de Escrita Alfabética 

– SEA e, a partir daí, dar continuidade ao trabalho pedagógico. “a escola deve 

disponibilizar recursos e tecnologia assistiva (sic), a fim de promover condições de 
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acessibilidade assegurando, assim, plena participação e possibilidade de 

aprendizagem às crianças com deficiência...” (BRASIL, 2012, p. 08), da mesma 

forma que é oferecida aos outros alunos.  

 
No âmbito da teoria sócio-histórica (sic), uma educação inclusiva deve ser 
fundamentalmente de caráter coletivo e considerar as especificidades dos 
estudantes. Por meio das interações sociais, e pela mediação simbólica, dá-
se a reorganização do funcionamento psíquico de pessoas com e sem 
deficiência, favorecendo-lhes (sic) o desenvolvimento superior (BRASIL, 
2012, p. 08).   

 

Mas até que ponto a aprendizagem e a alfabetização, que é uma 

aprendizagem específica, podem contribuir para o desenvolvimento do AD-NEE? Em 

relação a isso, Vygotsky (2007) assevera que todas as concepções correntes da 

relação entre desenvolvimento da criança podem ser reduzidas a três grandes 

posições teóricas: 1) A primeira centra-se no pressuposto de que os processos de 

desenvolvimento da criança são independentes do aprendizado. Ou seja, o 

desenvolvimento ou a maturação é vista como uma pré-condição do aprendizado, 

mas nunca resultado, o aprendizado forma uma superestrutura sobre o 

desenvolvimento, deixando este último essencialmente inalterado; 2) A segunda 

grande posição teórica é a que postula que o aprendizado é desenvolvimento. Essa 

identidade é a essência de um grupo de teorias que, na sua origem, são 

completamente diferentes, dessa forma, os dois processos ocorrem 

simultaneamente, aprendizado e desenvolvimento coincidem em todos os pontos; 3) 

A terceira posição teórica sobre a relação entre aprendizado e desenvolvimento 

tenta superar os extremos das outras duas, simplesmente combinando-as. Para o 

autor, três aspectos nessa teoria são novos, a primeira, já citada, é a combinação 

dos extremos das duas teorias mencionadas, o segundo aspecto dessa posição 

teórica é que os dois processos, aprendizado e desenvolvimento, são interagentes e 

mutuamente dependentes, e o terceiro e mais importante aspecto é o amplo papel 

que a maturação atribui ao aprendizado no desenvolvimento da criança. Mas, de 

acordo com Vygotsky (2007, p. 94): 

 
Embora rejeitemos todas as três posições teóricas discutidas acima, a sua 
análise leva-nos a uma visão mais adequada da relação entre aprendizado 
e desenvolvimento. A questão a ser formulada para chegar à solução desse 
problema é complexa. Ela é constituída por dois tópicos separados: 
primeiro, a relação geral entre aprendizado e desenvolvimento; e segundo, 
os aspectos específicos dessa relação quando a criança atinge a idade 
escolar. 
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O referido autor nesse mesmo texto faz uma colocação que, na prática 

de sala de aula, constata-se a cada início de ano: “... o aprendizado das crianças 

começa muito antes de elas frequentarem a escola...” (VYGOTSKY, 2007, p. 94). No 

caso dos AD-NE, esse fato é ainda mais importante no que diz respeito ao 

diagnóstico precoce, ao atendimento especializado e à vivência dos AD-NEE em 

experiências sociais comuns na vida cotidiana de crianças sem deficiência.  

O ambiente escolar, como responsável por garantir a ampliação de 

conhecimentos organizadamente sistemáticos e habilidades, proporciona várias 

situações nas quais a criança se reporta a experiências anteriores. Segundo 

Vygotsky (2007, p. 94 - 95), “qualquer situação de aprendizado com a qual a criança 

se defronta na escola tem sempre uma história prévia [...] o aprendizado e 

desenvolvimento estão inter-relacionados desde o primeiro dia de vida da criança”. 

Fato que valoriza o diagnóstico do nível de aprendizado em que a criança da rede 

regular ou o AD-NEE se encontram ao iniciar sua participação na escola comum. 

“Porém, a sistematização não é o único fator; há o fato de que o aprendizado escolar 

produz algo fundamentalmente novo no desenvolvimento da criança...” 

(VYGOTSKY, 2007, p. 95). Esse autor pontua pelo menos dois níveis de 

conhecimento: 

O [...] nível de desenvolvimento real, isto é, o nível de desenvolvimento das 
funções mentais da criança que se estabelecem como resultados de certos 
ciclos de desenvolvimento já completados. [...]. A zona de desenvolvimento 
proximal [...] é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se 
costuma determinar através da solução independente do problema, e o 
nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de 
problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 
companheiros mais capazes (VIGOTSKI, 2007, p. 95-97). 

 

 Feitas as reflexões sobre os estudos de Vygotsky (2007, p.103) sobre 

aprendizado e desenvolvimento, o autor responde à indagação inicial de “até que 

ponto a aprendizagem e a alfabetização, que é uma aprendizagem específica, 

podem contribuir para o desenvolvimento do AD-NEE?”, quando assevera que “... os 

processos de desenvolvimento não coincidem com os processos de aprendizagem 

...” e ainda pontua que “... o processo de desenvolvimento progride de forma mais 

lenta e atrás do processo de aprendizado; desta sequência resultam, então, as 

zonas de desenvolvimento proximal...” Sendo assim, conclui-se que o aprendizado 

não é desenvolvimento, mas que o aprendizado adequado e organizado resulta em 
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desenvolvimento mental que movimenta vários processos de desenvolvimento os 

quais seriam impossíveis de acontecer sem o estímulo planejado. 

Dessa maneira, o conjunto de informações, adequadamente planejadas, 

que o processo de aprendizagem e alfabetização oferecido pela escola regular 

efetiva, contribui positivamente para o desenvolvimento pessoal e social do AD-NEE.   

Tacca (2004, p. 101) afirma que: 

 
Os momentos em sala de aula são inundados por situações interativas. [...] 
Nesses processos dinâmicos confirmam-se relações que se tornam 
constitutivas de desenvolvimento das pessoas presentes em cada situação. 
Como organizador e diretor das atividades escolares, está sempre na 
posição de confirmar o aluno como sujeito, devolvendo-lhe seu valor como 
pessoa e aprendiz. É o “outro social” essencial para o desenvolvimento 
intelectual, afetivo, social e de todas as outras dimensões e aspectos que 
integram o aluno como ser humano.  

   

As orientações para a proposta pedagógica para as pessoas com 

deficiência mental esclarecem que as situações interativas citadas por Tacca (2004) 

devem abolir os sentimentos de piedade, comiseração, superproteção e a descrença 

nas potencialidades a fim de incluir, de fato, esses alunos. A proposta pedagógica 

envolve atividades que lhes possibilitem a aquisição da leitura, da escrita, do cálculo 

e dos demais conteúdos escolares (MINAS GERAIS, 2006). 

 
A pessoa com deficiência é capaz de aprender. Dessa forma, o professor 
não deve considerar o laudo de deficiência intelectual como uma condição 
de incapacidade da aprendizagem, colocando a culpa [...] na deficiência 
dele (MINAS GERAIS, 2012, p. 17). 

  

No que diz respeito à aprendizagem dos alunos com deficiência física, o 

professor deve levar em consideração as limitações físicas do aluno e, sempre que 

este sentir insegurança para atender à solicitação do educando, deverá buscar ajuda 

de outro servidor da escola ou até mesmo a de um especialista de saúde.  

Toda escola deve observar a adequação do ambiente para facilitar o 

acesso da pessoa com deficiência física aos edifícios, eventos políticos, sociais e 

culturais. O professor não deve impor atividades diferenciadas se o aluno é capaz de 

realizar a mesma dos demais alunos (MINAS GERAIS, 2006). 

Tacca (2004, p. 105) declara que: 

 
[...] o meio social ou o outro social não ocupa apenas lugar de comunicar 
mensagens que levam à construção da identidade pessoal, mas que 
acontece um complexo processo de troca e participação ativa no convívio 
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social que gera e integra os processos de desenvolvimento que se fazem 
presentes na “constituição subjetiva” de cada um dos atores sociais. 

 

E Mazzotta e D’Antino (2010) asseveram aspectos que podem dificultar 

tanto a inclusão quanto o desenvolvimento dos AD-NEE: 

 
No entanto, situações como a quantidade de alunos por professor, ausência 
de recursos materiais e pedagógicos, precariedade de orientação e suporte 
das instâncias administrativas das redes de escolas públicas reforçam, em 
numerosos casos, dificuldade para a concretização da inclusão escolar de 
tais educandos e contribuem para o entendimento equivocado de que 
caberia exclusivamente aos professores especializados a educação de 
alunos com deficiências. 

 

No que concerne ao desenvolvimento da identidade pessoal dos alunos 

com surdez profunda, a interação com o meio social fica prejudicada causando 

impossibilidade de desenvolver a fala, “o momento de maior significado no curso do 

desenvolvimento intelectual, que dá origem às formas puramente humanas de 

inteligência prática e abstrata, acontece quando a fala e a atividade prática [...] 

convergem” (VYGOTSKY, 2007, p. 13). Para todas as crianças, a fala inicia nos 

primeiros dias de vida; por meio dela constitui-se a linguagem pela qual o homem é 

capaz de estruturar seu pensamento, expor seus sentimentos, registrar seus 

conhecimentos e comunicar-se com outros homens. 

Por isso, é importante que o quanto antes seja desenvolvida com a 

criança surda a educação bilíngue, que consiste em adquirir duas línguas, a Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS, como primeira língua do surdo e a segunda língua a 

Língua Portuguesa, modalidade oral e escrita, com professores e em momentos 

diferentes (MINAS GERAIS, 2006).  

De acordo com documento anteriormente mencionado a boa atuação 

escolar do aluno com surdez depende por parte da escola, dos professores e dos 

pais mudança de posição, porque o preconceito e a falta de informação contribuem 

para o fracasso dessas crianças no processo de socialização e aprendizagem.  

Na construção da identidade da criança surda, os estímulos precoces e 

corretos também são de suma importância, e a aquisição de LIBRAS, desde a 

infância, possibilita maior rapidez e naturalidade na expressão de seus sentimentos, 

desejos e necessidades. Além disso, permite a estruturação do pensamento e da 

cognição e ainda sua interação social. A interação do aluno surdo com a sociedade 

é falar de pessoas e “falar de pessoas é, portanto, falar de seus relacionamentos 
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nos diversos espaços relacionais: família, comunidade, associações, instituições [...] 

uma pessoa pode complementar a outra em diferentes sentidos” (TACCA, 2004, p. 

102-103).   

Tendo em consideração os alunos cegos, é preciso que a escola 

assuma a consciência de que a aprendizagem de uma criança que nunca teve visão 

é diferente daquela que a perdeu após andar e falar, pois há conceitos que as 

crianças que perderam a visão desde bebê foram privadas, enquanto aquelas que a 

perderam após andar e falar se lembram de informações visuais anteriores (MINAS 

GERAIS, 2006). 

O documento sobredito afirma que: 

 
Tanto o educador de educação infantil, como o professor e os colegas 
podem facilitar a aprendizagem da criança com dificuldades de visão, dando 
explicações orais, ao mesmo tempo que a ajudam a copiar movimentos, 
pegando na sua mão, ajudando-a a tocar nos objetos ou nas pessoas para 
que ela aprenda a sequência das atividades (MINAS GERAIS, 2006, p. 67). 

  

Completando o exposto, a linguagem escrita da criança com deficiência 

visual é expressa mediante o uso do sistema Braile, formado por combinações de 

pontos sobre uma matriz de base 3X2, que são captados pela pele dos dedos.  

A estimulação do deficiente visual deve começar aos três meses de 

idade; no período seguinte, que se refere aos dois anos e seis meses de idade, 

deverão ser desenvolvidos conceitos como tamanho, percepção do espaço e cor, 

associando esta última a certos alimentos. 

Além disso, é importante transmitir as noções de dimensão, distância e 

lateralidade. Uma vez que o alfabeto Braille se divide em duas colunas verticais de 

três pontos, é essencial a noção de esquerda e direita. Essas noções devem estar 

bem apreendidas pela criança durante a educação infantil para constituir base 

importante para a aprendizagem do Ensino Fundamental, de modo a facilitar a sua 

inserção tanto no mundo da leitura quanto da escrita.  

Desenvolvidas essas habilidades iniciais, é imprescindível que se tenha 

claro que as necessidades do aluno com deficiência visual ou com baixa visão são 

as mesmas de todas as crianças: comunicação oral, socialização, orientação 

espacial, desenvolvimento dos sentidos, desenvolvimento de atividades de vida 

diária e vida prática e estímulo visual (MINAS GERAIS, 2006). 



60 
 

Contudo, segundo as orientações do Projeto Incluir (MINAS GERAIS, 

2006), elas demandam um tempo maior no que diz respeito a organizar e realizar 

atividades devido à exploração tátil pela criança cega, que exige uma quantidade de 

tempo muito maior em relação ao que necessita uma criança que usa a visão para a 

decodificação do ambiente e para a leitura e a escrita. 

Quanto às deficiências múltiplas independentemente das condições e 

limitações das deficiências combinadas, essas crianças precisam aprender e ser 

felizes e estimuladas. Para tanto “... a escola deveria fazer todo o esforço para 

emperrá-las nessa direção, para desenvolver nelas o que está intrinsecamente 

faltando no seu próprio desenvolvimento...” (VYGOTSKY, 2007, p. 13).  

 
Os alunos com deficiência múltipla podem apresentar alterações 
significativas no processo de desenvolvimento, aprendizagem e adaptação 
social. Possuem variadas potencialidades, possibilidades funcionais e 
necessidades concretas que precisam ser compreendidas e consideradas. 
(MINAS GERAIS, 2006, p. 74). 

 

Elas podem levar mais tempo para adquirir mecanismos de adaptação 

às novas situações, mas, com a mediação de professores e pais, elas poderão 

desenvolver boa autonomia pessoal, social e intelectual. Portanto, “... o atendimento 

especializado é recomendado na estimulação precoce, visando desenvolver 

habilidades e competências por meio de atividades de vida diária, desde a 

contextualização com o meio sociocultural em que a criança vive...” (MINAS 

GERAIS, 2006, p. 75).     

E, por fim, tendo em consideração as condutas típicas9: autismo, 

hiperatividade e altas habilidades, as observações oferecidas visam subsidiar o 

trabalho pedagógico das escolas. Os alunos que apresentam condutas típicas 

geralmente demonstram dificuldades nas interações sociais recíprocas e em 

padrões de comunicação, manifestando um repertório de interesse a atividades 

restrito, estereotipado e repetitivo, como no caso do autismo. 

                                            
9
 São manifestações de comportamentos típicos de síndromes e quadros psicóticos 

complexos, neurológicos ou psiquiátricos persistentes que ocasionam prejuízos no desenvolvimento e 
no relacionamento social, em graus que requerem respostas pedagógicas diferenciadas, que seu 
modo singular de aprendizagem exige. O aluno que apresenta essas manifestações poderá 
necessitar do uso de programas de comunicação alternativa, como por exemplo: Método de 
TEACCH, Sistema PECS, BLISS, REBUS e outros (ver Orientações SD nº 01/2005 – Secretaria do 
Estado de Minas Gerais) [...] As condutas típicas mais comuns são: distúrbios de atenção, 
hiperatividade, psicoses (Ex: autismo), agressividade, síndromes diversas (MINAS GERAIS, 2006, p. 
76).     
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Dessa forma, o texto referido apresenta a inclusão do autista como 

sendo um grande desafio, posto que a síndrome vai das formas mais brandas até as 

mais graves. Possui déficit de interação pessoal, padrões de comunicação 

específicos, sejam verbais ou não verbais, comportamento repetitivo e ritualístico 

nas suas atividades e relacionamento e possui tendência ao isolamento da 

realidade.  

Em relação à capacidade intelectual do sujeito hiperativo, seu potencial 

geralmente é normal; uma das características é o fato de que ele tem um 

vocabulário muito desenvolvido, mas tem dificuldade em escrever o que pensa. O 

trabalho com o aluno hiperativo requer que o professor seja tolerante à frustração e 

persistente, além de possuir algum conhecimento da deficiência e das 

características específicas da criança.  

Por fim, o Projeto Incluir refere-se às altas habilidades e à escola, 

consciente de que esses alunos não possuem as mesmas aptidões: 

 
[...] não necessitam apresentar todo um conjunto de características 
descritas. Observa com frequência um conjunto de indicadores, em 
componentes combinados de algumas características (comportamentais, 
aprendizagem, criatividade entre outros) (MINAS GERAIS, 2006, p. 86). 

 

Verifica-se que a expectativa de alfabetização e aprendizagem requer da 

escola como um todo e, especificamente do professor, “... clareza de vários aspectos 

constituintes da tarefa que realizará...” (TACCA, 2004, p. 102-103) durante o 

convívio com os AD-NEE.  

A expectativa de ensinar exige da escola a elaboração de objetivos 

previamente socializados com os pais e/ou responsáveis do AD-NEE, fato que 

estabelece papéis distintos ao aluno (com apoio familiar) e ao professor. Eles 

precisam ser preparados e orientados no decorrer do processo, no entanto, se 

estiverem em posições ou direções contrárias, o resultado será de frustração. “A 

realização de ambos só acontecerá se houver a disposição para o encontro, isto é, a 

perspectiva de criarem o “entre” [...] Encontro é, assim, a situação na qual a relação 

ocorre” (TACCA, 2004, p. 108 -109). 

O clima de aconchego disponível à aprendizagem ocorre em sala de 

aula sob a administração do professor, por isso, se ele “não se colocar de forma 

inteira no encontro com o aluno, e se este também não se mostrar em sua inteireza, 
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a relação não ocorre; o processo fica truncado, esvaziado, comprometido, não 

realizado plenamente” (TACCA, 2004, p. 108). 

A culminância desse encontro produz resultados, os quais precisam ser 

avaliados pelo professor para que possa dar continuidade à próxima etapa de 

aprendizado. Nesse ínterim, faz-se primordial a elaboração de meios adequados 

para analisar o produto desse encontro. 

2.5 AVALIAÇÃO 

 

Segundo o texto dos Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 2001), a 

avaliação não deve apresentar somente um resumo de facilidades e dificuldades do 

aluno, mas deve consistir em apoio fundamental para diagnosticar aspectos 

relevantes ao aprendizado do aluno e, ainda, ser ponto de partida para o 

replanejamento da ação bimestral do docente. Assim, a avaliação passa da 

abordagem estritamente quantitativa e classificatória para uma abordagem 

diagnóstica reconstrutiva da realidade do aluno. 

Sendo a avaliação suporte importante ao reconhecimento dos resultados 

do trabalho docente e da participação do aluno na construção do conhecimento, os 

AD-NEE que participam do ensino regular não se isentam dela, já que têm o direito a 

ela como cidadãos inseridos no contexto de igualdade de oportunidades de 

crescimento. Mas, de acordo com o texto dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(Brasil, 1988), o resultado da avaliação, além do suporte ao planejamento docente, 

ainda deve destacar: 

 
Quadro 5 –  Avaliação e promoção dos AD-NEE 

Quando relacionada ao aluno 
 

- o aspecto de desenvolvimento: biológico, intelectual, motor, emocional, social, 
comunicação e linguagem; 
- o nível de competência curricular: capacidades do aluno em relação aos conteúdos 
curriculares anteriores e a serem desenvolvidos; 
- o estilo de aprendizagem: motivação, capacidade de atenção, interesse acadêmico, 
estratégias próprias de aprendizagem, tipos preferenciais de agrupamentos que facilitam a 
aprendizagem e condições físico-ambientais mais favoráveis para aprender; 

Quando direcionada ao contexto familiar 
 

- as atitudes e expectativas com relação ao aluno 
- a participação na escola; 
- o apoio propiciado ao aluno e à sua família; 
- as condições socioeconômicas; 
- as possibilidades e pautas educacionais; 
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- a dinâmica familiar. 
 

Quanto à promoção dos alunos que apresentam necessidades educacionais 
especiais – NEE 

- a possibilidade de o aluno ter acesso às situações escolares regulares e com menor 
necessidade de apoio especial; 
- a valorização de sua permanência com os colegas e grupos que favoreçam o seu 
desenvolvimento, comunicação, autonomia e aprendizagem; 
- a competência curricular, no que se refere à possibilidade de atingir os objetivos e atender 
aos critérios de avaliação previstos no currículo adaptado; 
- o efeito emocional da promoção ou da retenção para o aluno e sua família. 
 

Fonte: BRASIL, 1998, 57-58 

Segundo o referido documento o processo avaliativo deve seguir os 

critérios adotados para todos os demais ou adotar adaptações, quando necessário e 

a decisão sobre a promoção deve envolver o mesmo grupo responsável pela 

elaboração das adaptações curriculares do aluno. Os responsáveis são os 

especialistas, professores, psicopedagogos e os profissionais especializados do 

Atendimento Educacional Especializado – AEE. 

Como visto, o processo da educação inclusiva tem suas particularidades 

legais que normatizam quem são os AD-NEE, como deve ser o atendimento 

especializado, as adaptações curriculares, as expectativas de alfabetização e as 

características avaliativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 5 cont. 
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3 SIMAVE – SISTEMA AVALIATIVO MINEIRO DA EDUCAÇÃO 

PÚBLICA  

O reconhecimento do outro, ou o reconhecer-me diferente do 

outro, não me condiciona, portanto, em qualquer sentido, a 

uma comparação entre mim e ele, da qual resultaria uma 

desigualdade, um “maior” e um “menor”. [...] situações 

onde a convivência de diferentes perspectivas é vital para a 

construção da autonomia, como é o caso dos processos escolares 

de avaliação. A redução das diferenças individuais a 

indicadores numéricos, quase sempre eivados de intenção de 

medida [...] é responsável, quase sempre, pelos diagnósticos 

catastróficos, do tipo “os alunos estão cada vez piores”, ou 

“os professores carecem de uma boa formação”, que 

invariavelmente expressam meias-verdades, e em decorrência, 

meias-mentiras. Nilson José Machado.  

 
    
3.1 CARACTERIZANDO O SIMAVE  

 
Neste capítulo, serão discutidos assuntos relacionados ao Sistema 

Avaliativo Mineiro da Educação Pública – SIMAVE, que visa especificar o 

desenvolvimento do Estado de Minas Gerais pontuado por este sistema com vistas à 

elaboração de políticas públicas, as quais objetivam a qualidade de ensino a todos 

os alunos com e sem NEE. 

O SIMAVE permeia o âmbito educacional mineiro desde 2000; a partir de 

então vem sendo aperfeiçoado e ampliado. Tem como intuito apontar “... as 

prioridades educacionais tanto para professores, especialistas e diretores quanto 

para os gestores do sistema, sendo fundamental na definição de ações e para 

subsidiar políticas públicas para uma educação eficaz... (SEE/MG, 2000)”  

Para que isso aconteça, o SIMAVE: 1) oferece orientações pedagógicas 

para a formação de leitores mediante orientações contidas nos cadernos do Centro 

de Alfabetização, Leitura e Escrita da Faculdade de Educação (UFMG/CEALE) –  

CEALE; 2); norteia o trabalho do Especialista (Supervisor Escolar) através do Guia 

do Especialista em Educação Básica; 3) regula a intervenção pedagógica, que tem 

como meta atender aos alunos com dificuldade comuns de aprendizagem e alunos 

com deficiência que apresentem dificuldades mais graves e também organiza planos 

de ações gerais, que buscam sanar todas as fragilidades diagnosticadas para o ano 



65 
 

letivo; 4) organiza o Projeto Incluir, que auxilia na relação satisfatória entre o ensino 

das escolas regulares, escolas de educação especial e APAEs; 5) disponibiliza o 

Sistema Mineiro de Administração Escolar – SIMADE para que seja feito o cadastro 

dos documentos da secretaria das escolas estaduais em rede online; 6) desenvolve 

“programas de avaliação cujos resultados forneçam informações importantes para o 

planejamento de ações em todos os níveis do sistema de ensino...” (SEE/MG, 2000). 

Segue o Quadro 6 que explicita as avaliações: 

 
Quadro 6 –  Avaliações do SIMAVE - Ensino Fundamental e Médio 

3º ano 
PROALFA 

 
O Programa de Avaliação da Alfabetização - PROALFA, cuja primeira 
avaliação ocorreu em 2005, verifica os níveis de alfabetização alcançados 
pelos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, da rede pública, 
sendo censitária no 3º ano. Os resultados dessa avaliação são usados para 
embasar as intervenções necessárias no processo de 
alfabetização/letramento dos alunos. 
 

5º ano; 
9º ano; 

3º ano do 
Ensino 
Médio. 
PROEB 

 
O Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica - PROEB - 
tem por objetivo avaliar as escolas da rede pública, no que concerne às 
habilidades e competências desenvolvidas em Língua Portuguesa e 
Matemática. Não se trata, portanto de avaliar individualmente o aluno, o 
professor ou o especialista. O PROEB avalia alunos que se encontram no 
5º ano e 9º ano do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio. 
 

Fonte: MINAS GERAIS, 2000, online 

 
De acordo com o volume 1 – Ciclo Inicial de Alfabetização – (MINAS 

GERAIS, 2004d), a necessidade da elaboração do sistema foi pautada no 

“analfabetismo na escola”, apresentado, em 2003, por jornais e revistas, que 

noticiavam o fracasso da escola brasileira em seu papel de desenvolver as 

habilidades de leitura e escrita. As notícias foram fundamentadas nos resultados do 

INEP10 e do PISA11 (MINAS GERAIS, 2004d, p 12). 

 

3.1.1 A formação de leitores  

 
Segundo as orientações do SIMAVE (Minas Gerais, 2004d), Minas Gerais 

tornou-se, a partir de Decreto nº 43.506, o primeiro estado brasileiro a implantar o 

Ensino Fundamental de nove anos em toda a rede estadual e municipal de ensino. 

                                            
10

 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 
11

 Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. 
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Nesse sentido, pretendeu-se discutir e analisar a trajetória referente à implantação 

do Ensino Fundamental de nove anos em busca de analisar as mudanças 

estabelecidas (qualidade da educação, alfabetização e letramento, regime de ciclo e 

seriação). 

O documento supramencionado afirma que o estado tem procurado se 

reestruturar perante essas mudanças, tendo em vista que a passagem do Ensino 

Fundamental para nove anos traz consigo a precisão de reestruturações, 

adaptações e/ou complementações, no que se refere à estrutura física, à 

pedagógica no seu todo e, principalmente, no que tange aos recursos humanos. Em 

decorrência dessas questões, elaboraram-se os seguintes objetivos: descrever a 

proposta de implementação e analisar os documentos referentes à implantação da 

proposta para o conhecimento das questões anteriores. 

De acordo com o primeiro volume dos cadernos do CEALE, o “ Congresso 

Estadual de Alfabetização organizado pela SEE/MG, realizado no período de 2 a 5 

de dezembro de 2003, em Belo Horizonte, foi exclusivamente com a finalidade de 

apresentar a nova organização do Ciclo Inicial de Alfabetização em parceria com o 

CEALE. A versão preliminar da coleção “Orientações para a Organização do Ciclo 

Inicial de Alfabetização”, que continha 5 volumes, foi apresentada e discutida e 

contou com a participação de 1800 educadores mineiros (MINAS GERAIS, 2004d). 

A dinâmica do evento possibilitou o envolvimento dos participantes em 

conferências, palestras, discussões em grupo e em plenárias, o que resultou em 

inúmeras contribuições para a ampliação da proposta a ser compartilhada com todos 

os educadores envolvidos com o Ciclo inicial de Alfabetização do Estado de Minas 

Gerais. O ensino mineiro foi dividido em dois grandes ciclos de aprendizagem. Há o 

Ciclo Inicial de Alfabetização, com duração de três anos, que é voltado para o 

atendimento às crianças de seis a oito anos e há o Ciclo Complementar de 

Alfabetização, que atende as crianças de nove e dez anos. 

Essa nova forma de organizar o Ensino Fundamental tem sua orientação 

dividida, inicialmente, em cinco cadernos, em 2003, e o caderno 6, em 2006, todos 

direcionados para ao Ciclo Inicial de Alfabetização, possuindo como instrumento 

avaliativo o PROALFA, o qual é aplicado no terceiro ano do Ciclo Inicial de 

Alfabetização. 

A referida coleção, agora com seis volumes, faz parte da estratégia de 

preparação dos professores do Ensino Fundamental que, a partir de 2004, passou a 
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ter a duração de 9 anos. A implantação do Ensino Fundamental de nove anos, 

organizado em ciclos nos anos iniciais, com ênfase na alfabetização e no letramento, 

constitui-se como poderosa ferramenta para elevação da qualidade da educação 

pública, pois significa a universalização da pré-escola no âmbito do Ensino 

Fundamental. Com mais tempo para ensinar e mais tempo para aprender, a escola 

terá condições de planejar seu trabalho e propiciar experiências pedagógicas e 

culturais a todas as crianças, de modo a garantir a aprendizagem significativa.  

O Quadro 7, a seguir, apresenta resumidamente o conteúdo de cada 

caderno. 

 

Quadro 7 –  Cadernos do CEALE 

Fonte: CADERNOS 1, 2, 3, 4, 5 DO CEALE, MINAS GERAIS, 2004b, 2004c, 2004d, 

2004e, 2004f 

 

Caderno 1 Ciclo Inicial de 
Alfabetização 
 

Justifica a reorganização do Ensino Fundamental. 

Caderno 2 Alfabetizando Apresenta: O que ensinar? Que habilidades ou 
capacidades devem ser desenvolvidas? 
 

Caderno 3 Preparando a 
escola e a sala 
de aula 

Propõe: a organização da escola para a alfabetização e 
são apresentados critérios e instrumentos relativos à 
seleção de professores alfabetizadores, ao 
planejamento da sala de aula, de sua rotina e das 
atividades a serem realizadas e a seleção dos métodos 
e livros de alfabetização. 

Caderno 4 Acompanhando 
e Alfabetizando 

Expõe: Como diagnosticar o conhecimento dos alunos? 
Como avaliá-los? Como avaliar a escola? Que 
respostas dar aos problemas de ensino e de 
aprendizagem detectados pelo diagnóstico e pela 
avaliação? 

Caderno 5 Avaliação 
Diagnóstica: 
Alfabetização 
no Ciclo Inicial 

Apresenta: a avaliação diagnóstica das capacidades 
dos alunos, questões relacionadas às capacidades 
discriminadas na matriz de referência e como analisar 
os registros dos resultados avaliados para a 
comunicação, a pais e alunos. 

Caderno 6 Planejamento 
da 
Alfabetização 

Focaliza: o planejamento do trabalho na alfabetização 
e no letramento, no contexto do Ciclo Inicial de 
Alfabetização.  
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As orientações contidas nos cadernos do CEALE vêm sendo agregadas 

ao trabalho que já era realizado nas instituições escolares de Minas Gerais. 

Conforme o caderno 2 do CEALE, o trabalho voltado para o letramento não deve ser 

feito separado do trabalho específico de alfabetização. É preciso investir nos dois 

processos ao mesmo tempo, porque os conhecimentos e capacidades adquiridos 

pelos alunos numa área contribuem para o seu desenvolvimento na outra área 

(MINAS GERAIS, 2004b).  

O caderno 5 informa as dezoito capacidades a serem abordadas a cada 

ano do ciclo inicial de alfabetização. Cada capacidade possui seu eixo e seu 

descritor, nos quais podemos verificar o que é exigido no processo de aquisição do 

sistema de escrita (MINAS GERAIS, 2004c). 

 
Quadro 8 – Matriz de referência da avaliação diagnóstica 

 
EIXOS 

 
CAPACIDADES 

AVALIADAS 

 
DESCRITORES 

I – Aquisição do 
sistema de escrita 

1 – Compreender as 
diferenças entre a 
escrita alfabética e 
outras formas gráficas 
de representação.  

Verificar se a criança faz distinções entre: 
letras e números, sinais do sistema de 
escrita alfabético-ortográfico, marcas ou 
sinais gráficos, como acentos e sinas de 
pontuação e outros sistemas de 
representação. 

 2 – Conhecer o 
alfabeto e diferentes 
tipos de letras. 

Verificar se a criança identifica as letras 
do alfabeto e se faz distinção entre as 
letras de imprensa maiúscula e minúscula, 
e a cursiva, maiúscula e minúscula. 
Evidentemente, as distinções entre os 
tipos de letras constituem etapas mais 
avançadas do domínio da língua escrita. 

 3 – Dominar 
convenções gráficas 
(orientação, 
alinhamento e 
segmentação). 

Verificar se a criança reconhece: a direção 
correta da escrita (esquerda-direita, de 
cima/para baixo) e utiliza corretamente a 
folha (pautada ou não, de acordo com o 
planejamento do professor), as formas 
gráficas destinadas a marcar a 
segmentação na escrita (espaçamento 
entre palavras e pontuação).  
 

 4 – Reconhecer 
unidades fonológicas 
(rimas, sílabas). 

Verificar se a criança identifica: as rimas, 
as sílabas e sons existentes no início, no 
meio e no final de palavras compostas 
com sons semelhantes e diferentes 
(atenção: sons e sílabas no início de 
palavras são mais facilmente 
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reconhecidas; a tarefa é mais difícil 
quando se localiza no meio da palavra); a 
segmentação oral de palavras em sílabas; 
a segmentação oral de frases em 
palavras. 
 
 

 5 – Dominar a 
natureza alfabética do 
sistema. 

Verificar se a criança compreende o 
princípio alfabético que regula o sistema 
de escrita do português, ou seja, se sabe 
que nosso sistema de escrita representa 
“sons” ou fonemas e não sílabas, por 
exemplo.  
 
 

 
EIXOS 

 
CAPACIDADES 

AVALIADAS 
 

 
DESCRITORES 

II - Leitura 6 – Utilizar princípios 
ortográficos nas 
relações (regulares) 
entre 
grafemas/fonemas. 
 

Verificar se a criança utiliza os princípios e 
regras ortográficas do sistema de escrita, 
considerando: as correspondências entre 
grafemas e fonemas que são invariáveis, 
como P, B, V, F, por exemplo; as 
correspondências que dependem do 
contexto (regulares contextuais), ou seja, 
em que se define, por exemplo, o valor 
sonoro da letra considerando a sua 
posição na sílaba ou na palavra e os 
“sons” que vêm antes e/ou depois. Um 
exemplo: a letra S, no início de palavra, 
representa sempre o fonema /s/, como em 
SAPO; a mesma letra, na posição entre 
vogais, representa o fonema /z/ como em 
CASA.  

 7 – Ler e compreende 
palavras compostas 
por sílabas canônicas 
(consoante+vogal). 

Verificar se a criança é capaz de ler 
palavras compostas por diferentes 
estruturas silábicas, considerando-se as 
disposições de consoante (C) e vogal (V): 
CV – padrão silábico canônico (ex: sí-la-
ba) 
V – (ex: a-ba-ca-te) 
CVC – ex: tex-to, ve-ri-fi-car) 
CCV – (ex: pa-la-vra) 
 

 8 – Ler e 
compreender frases 
com estruturas 
simples. 

Verificar se a criança é capaz de 
compreender frases com estrutura 
sintática simples (ex: “O menino comprou 
muitas balas ontem”, é mais simples que: 
“Ontem, muitas balas foram compradas 
pelo menino”). 
 
 

 9 – Compreender Verificar se a criança é capaz de 

QUADRO 8 cont. 
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globalmente um texto 
lido (pela professora), 
identificando o 
assunto principal. 
 

identificar o assunto de que trata um texto 
e de dizer como ele é abordado. 

 10 – Identificar 
diferenças entre 
gêneros textuais para 
localizar informações. 

Verificar se a criança utiliza diferentes 
estratégias de leitura adequadas ao 
gênero textual e ao suporte em que o 
texto é veiculado, bem como se utiliza 
conhecimentos sobre diferentes gêneros 
de texto para localizar informações. 
 

 11 – Inferir 
informações a partir 
do texto lido (pela 
professora). 
 

Verificar se a criança é capaz de associar 
elementos diversos, presentes no texto ou 
que se relacionam à sua vivência, para 
compreender informações não explicitas 
no texto.  
 

 12 – Formular 
hipóteses sobre 
conteúdo de um texto. 

Verificar se a criança formula hipóteses 
sobre o assunto de um texto com apoio de 
elementos textuais e contextuais, como: 
manchetes, títulos, formatação do texto e 
imagens. 
 

 13 – Ler com maior 
ou menor fluência. 

Verificar se a criança lê escandindo e com 
hesitações ou se é capaz de realizar 
leitura oral de palavras, sentenças e 
textos com fluências, compreensão do 
que lê. 

 
EIXOS 

 
CAPACIDADES 

AVALIADAS 
 

 
DESCRITORES 

III – Domínio da 
escrita e da produção 
de texto 

14 – Escrever, com 
autonomia, palavras 
familiares e 
memorizadas. 

Verificar se a criança é capaz de escrever 
de cor palavras como o próprio nome e de 
seus colegas, o nome da escola e da 
professora, o nome da cidade. 

 15 – Escrever 
palavras com grafia 
desconhecida. 

Verificar se, num ditado, a criança é capaz 
de escrever, mesmo com erros 
ortográficos (troca de letras, por exemplo) 
palavras cuja grafia é desconhecida. 
Nesse caso verifica-se se o aluno 
desenvolveu a capacidade de codificação. 

 16 – Escrever 
sentenças com 
pequena extensão. 

Verificar se a criança escreve, mesmo 
com alguns erros, sentenças, com maior 
ou menor extensão (quanto maior 
extensão, maior a dificuldade, pela 
sobrecarga de atenção e pelo esforço 
motor). 

 17 – Recontar 
oralmente narrativas 
lidas pelo professor. 

Verificar se a criança é capaz de 
reproduzir, oralmente ou por escrito, um 
texto lido em voz alta, mantendo não 
apenas os elementos do enredo, mas 

QUADRO 8 cont. 



71 
 

também estruturas da linguagem escrita; 
quanto maior for a fidelidade à leitura oral, 
maior é a indicação de que a criança está 
ampliando seu domínio de estruturas da 
linguagem escrita. 

 18 – Produzir textos 
curtos. 

Verificar se a criança é capaz de produzir, 
com maior ou menor adequação, texto 
levando em conta sua situação de 
produção e a situação em que será lido. 

Fonte: CADERNO 5 DO CEALE, MINAS GERAIS, 2004c, p. 23 

 
Verifica-se que o trabalho pedagógico realizado nas escolas mineiras 

antes organizadas sem uma orientação padronizada, agora possui clareza do que 

será feito e cobrado em cada ano escolar. 

Ao analisar o desempenho dos alunos no desenvolvimento das 

atividades propostas neste instrumento, pode-se utilizar como referência a Tabela 1: 

 
Tabela 1 –  Desenvolvimento das capacidades 

DESENVOLVIMENTO DAS CAPACIDADES 

ANO ESCOLAR CAPACIDADES 

1º ano 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14 

2º ano 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18 

3º ano 6, 7, 11, 12, 13, 18 

Fonte: CADERNO 5 DO CEALE, MINAS GERAIS, 2004c, p. 23 

 

3.1.2 Ação da supervisão 

 
 

Outra preocupação do SIMAVE é o trabalho do supervisor pedagógico 

(especialista). Este assume todas as atribuições destinadas à sua profissão e ainda 

recebe orientações da SEE/MG, que torna sua ação distinta dos supervisores ou 

orientadores pedagógicos de outros estados do Brasil. As orientações recebidas nas 

escolas trazem objetivos e sequências de ações e atividades específicas, as quais, 

por meio das orientações do especialista, o trabalho do professor é realizado. 

É objetivo do governo do estado mineiro que o supervisor pedagógico 

exercite sua ação orientadora de acordo com os fundamentos e princípios 

pedagógicos da democracia. Para garantir que a escola na qual trabalha faça a 

diferença, é reforçado que ele assuma o compromisso com os resultados coletivos 

da instituição, proponha interdisciplinaridade, conduza à contextualização do ensino, 

QUADRO 8 cont. 
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associe a teoria à prática, valorize atitudes pautadas na ética, nos valores e 

princípios que regem o convívio escolar e consiga abranger todos os pontos de sua 

ação pedagógica (MINAS GERAIS, 2009). 

Segundo o Guia do Especialista da Educação Básica (Minas Gerais, 

2009), são atribuições do supervisor pedagógico:  

 
Quadro 9 – Atribuições do supervisor pedagógico – especialista 

 
- contribuir no desenvolvimento curricular ensino-aprendizagem;  
- orientar e garantir a compreensão e a prática dos objetivos de desenvolver as 
capacidades descritas no material do CEALE/UFMG;  
- conhecer os projetos desenvolvidos pela SEE/MG, em especial os da área 
pedagógica;  
- programar a intervenção pedagógica e alfabetização no tempo certo;  
- participar da elaboração do projeto pedagógico da escola;  
- analisar e propor intervenções em relação aos resultados do PROALFA;  
- apoiar na elaboração do plano de ensino e coordenar e orientar o plano de aula;  
- estudar, analisar e orientar o professor quanto à escolha do livro didático;  
- coordenar e articular a implementação e a efetivação das práticas que compõem o 
planejamento da escola;  
- ter conhecimento de datas, locais, horários para, se necessário, informar aos pais 
e a comunidade sobre a rotina da escola e especificidades do ensino local;  
- criar um clima educativo, um ambiente agradável e favorável à aprendizagem, à 
socialização com os pais e o corpo docente;  
- cuidar para pôr em prática as relações interpessoais;  
- sensibilizar e incentivar a efetiva participação dos pais na vida escolar dos filhos;  
- desenvolver e aplicar avaliações diagnósticas internas, no início do ano letivo, no 
encerramento do 1º bimestre, em setembro e no final do ano letivo e estar atento 
aos planejamentos existentes na escola;  
- sugerir atividades diversas para as aulas, provas bimestrais e para a produção de 
texto;  
- acompanhar de maneira sistemática a execução do Plano de Intervenção  
Pedagógica – PIP da escola;  
- visitar as salas todas as semanas e usar materiais de revistas e textos 
pedagógicos para implementar a orientação pedagógica de seus professores;  
- acompanhar o desenvolvimento da leitura e dos conhecimentos matemáticos 
essencias para essa faixa etária; 
- coordenar o dia da avaliação do PROALFA, como momento de concentração e 
tranquilidade a fim de que os resultados façam transparecer o verdadeiro 
conhecimento adquirido e legítimo dos alunos. 
- analisar e propor intervenções em relação aos resultados do PROALFA. 
 

Fonte: MINAS GERAIS, 2009, p. 13-27 
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De acordo com as orientações do Guia (Minas Gerais, 2009), o 

analfabetismo funcional, o desinteresse do educando e a evasão escolar recaem 

sobre o especialista da educação, ou seja, o supervisor pedagógico. É dele a 

responsabilidade de atuar, traduzindo o novo processo pedagógico em curso na 

sociedade mineira, de modo a realizar a transposição da teoria à prática pedagógica. 

Sua atuação orienta, acompanha e programa condições para o bom resultado do 

processo de ensino e aprendizagem, executada pelo professor. O trabalho conjunto 

destes (do professor e do especialista) “... possibilita a consolidação de uma cultura 

de avaliação, de análise de dados de intervenção pedagógica em tempo real para 

que os alunos melhorem seu desempenho escolar...” (MINAS GERAIS, 2009). 

As transformações diárias previstas pela prática do SIMAVE são 

desafiadoras e complexas para o âmbito escolar, e responder a esses desafios 

requer do supervisor pedagógico e de toda a comunidade escolar, a atualização 

dinâmica de seus conhecimentos. Essas práticas exigem dos educadores uma ação 

pedagógica de contínua e permanente construção e reconstrução de informações 

geradoras de conhecimento.   

Percebe-se que as exigências do atual contexto mineiro, no que diz 

respeito ao especialista, atribuem-lhe orientações específicas. Assim, envolto a 

fortes influências do SIMAVE, o supervisor substitui o olhar autoritário e controlador 

por uma visão geral, auxiliadora e orientadora, que causa modificações em seu 

cenário de atuação.  Segundo Ferreira (2000, p 78): 

 
O objetivo específico de supervisão escolar em nível de escola é o processo 
de ensino-aprendizagem. A abrangência desse processo inclui: currículos, 
programas, planejamento, avaliação, métodos de ensino e recuperação, 
sobre os quais se observam os procedimentos de coordenação, com 
finalidade integradora, e orientadora, nucleada no estudo, nas trocas, no 
significado da práxis. 

 

Os objetivos de se alfabetizar letrando até os oito anos de idade é uma 

das ações na qual esse profissional deve se inserir. O desenvolvimento da leitura e 

interpretação na sua mais profunda essência é uma das funções orientadoras do 

supervisor pedagógico para a prática docente (MINAS GERAIS, 2009). 

Para que ocorra um desenrolar satisfatório dessas habilidades no 

educando há que se formar um ambiente profissional, coletivo e compromissado que 

envolva o corpo docente. Portanto, fica claro que relacionar a prática do supervisor 
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pedagógico aos objetivos orientados pelo Guia do Especialista da Educação Básica 

é fator predominante à conquista de uma educação de qualidade. 

Cabe ao supervisor, então, criar harmonia na convivência com as 

diversidades e desafios da escola moderna, e trabalhar essa realidade com os 

profissionais a fim de envolvê-los na reflexão consciente das consequências 

negativas de não se valorizar e respeitar tais aspectos. “Não temos dúvida em 

afirmar que seu sucesso depende, em boa proporção, do relacionamento que se 

estabelece entre supervisores e supervisionados...” (BOAS, 2000, p. 64). 

 
O especialista de educação tem papel importantíssimo na coordenação e 
articulação do processo ensino-aprendizagem, sendo corresponsável, com 
a direção da escola, na liderança da gestão pedagógica que deve ser o eixo 
nortear o planejamento, a implementação e o desenvolvimento das ações 
educacionais. Neste sentido, abrem-se para o Especialista três campos 
fundamentais de atuação na escola [...]. São eles:  
- Desenvolvimento Curricular e Ensino-Aprendizagem; 
- Organização Escolar; 
- Relações internas e com a comunidade (MINAS GERAIS, 2009, p. 13).  

 

No que se refere ao 3º ano do Ensino Fundamental, foco do presente 

estudo, o supervisor pedagógico deve conhecer, oferecer e orientar o trabalho dos 

docentes no uso dos seis cadernos de orientação para a organização do ciclo de 

alfabetização – SEE/MG, organizado pelo CEALE/UFMG: caderno 1 – Ciclo Inicial 

de Alfabetização; caderno 2 – Alfabetização; caderno 3 – Preparando a Escola e a 

sala de aula; caderno 4 – Acompanhando e avaliando; caderno 5 – Avaliação 

Diagnóstica: alfabetização no ciclo inicial e caderno 6 – Planejamento da 

alfabetização, que tem por objetivo consolidar o trabalho realizado nos anos 

anteriores e obter bom resultado na prova do SIMAVE (MINAS GERAIS, 2008b). 

3.1.3 PIP – Plano de Intervenção Pedagógica 

 

De 2003 a 2008, a SEE/MG realizou 4 congressos estaduais de 

alfabetização, e implantou em todas as escolas, a partir dos resultados das 

avaliações do SIMAVE, o Plano de Intervenção Pedagógica – PIP o qual é orientado 

pelo Programa de Intervenção Pedagógica – PIP da SEE/MG como pode ser 

constatado a seguir: 

 

O instrumento que assegurou os bons resultados nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) nas escolas estaduais mineiras foi o 
Programa de Intervenção Pedagógica/Alfabetização no Tempo Certo 
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(PIP/ATC). Implementado em 2007, utilizando em seu nome o conceito de 
intervenção pedagógica do educador e filósofo Paulo Freire, o PIP realiza 
um trabalho permanente de visitas e acompanhamento nas escolas para 
possibilitar avanços na gestão pedagógica, propor estratégias de 
intervenção, apoiar os professores e, assim, garantir a aprendizagem dos 
alunos no tempo certo (MINAS GERAIS, 2013b). 

 

Os alunos que, após a avaliação do PROALFA, não apresentarem 

domínio satisfatório dentro das dezoito capacidades apresentados no caderno 5 do 

CEALE, serão recuperados através das metas traçadas durante o PIP. Segundo o 

Guia do Especialista em Educação Básica (MINAS GERAIS, 2009, p. 16): 

 
É uma ação educacional que tem como principal objetivo evitar o 
agravamento de situações que dificultam o processo ensino-aprendizagem, 
corrigindo distorções e falhas no tempo certo e no momento real em que 
ocorrem, durante o ano letivo. 
O Plano de intervenção Pedagógica, como ação concreta do Projeto 
Pedagógico, deve ser elaborado pela equipe da Escola (Diretor, 
Especialistas e Professores), com a participação de toda a comunidade 
escolar e ter como foco a melhoria do desempenho dos alunos. 

 

Para tanto, é importante que se alcancem os seguintes objetivos: 

entender os resultados dos alunos nas avaliações externas, conhecer as metas 

propostas e pactuadas pela escola e, a partir da análise da realidade da Escola e 

dos Boletins Pedagógicos, planejar as ações de intervenção pedagógica adequadas 

e consistentes para melhorar a aprendizagem dos alunos (MINAS GERAIS, 2009).  

Contudo, há que se fazer uma análise dos resultados da prova do 

PROALFA com o intuito de elaborar ações específicas no Plano de Intervenção 

Pedagógica – PDI que responda, dentre outros, aos seguintes pontos: qual a 

proficiência média alcançada pela escola e pelo aluno, qual o percentual de alunos 

no desempenho recomendável, intermediário e baixo, evolução da escola ao longo 

dos anos, cumprimento ou não pela escola das metas pactuadas para o ano em 

curso, como tem acontecido a participação dos alunos nas avaliações externas, qual 

o percentual de alunos em relação à média da escola, qual percentual de alunos em 

cada nível de proficiência e que análise dos resultados a escola fez. 

 A reelaboração do Plano de Intervenção Pedagógica – PIP envolve a 

análise do PIP do ano anterior, analisa os resultados das avaliações externas, 

socializa-os com professores e pais em reuniões marcadas em dias distintos.  

No município de Itamogi, em um dia letivo pré-estabelecido no 

calendário escolar para esse fim, o corpo docente, especialistas e diretor se reúnem 

para estudar as fragilidades e potencialidades do PIP anterior. Depois, é realizada 



76 
 

uma prévia por escrito dos novos objetivos, estratégias e ações do PIP atual. Este 

deve analisar como a escola está – a situação atual da escola, e o que fez para 

chegar até aquele momento – as ações realizadas, aonde se quer chegar – a 

situação desejada – as metas, o que falta para se chegar ao objetivo – as 

estratégias pedagógicas e quem serão responsáveis pelas ações – pessoas.  

Após a organização do rascunho do documento, na mesma semana, no 

sábado pela manhã, os pais ou responsáveis são convidados a participar da 

elaboração final do PIP.  

 
Por meio dos resultados do PROALFA e do contato intensivo com as 
escolas, todas as instituições de ensino, em um mesmo dia - denominado 
“Dia D” -, com orientação das Equipes Pedagógicas, elaboram seu 
respectivo Plano de Intervenção Pedagógica, para garantir a alfabetização 
dos alunos no tempo certo, especialmente daqueles que se encontram no 
nível de desempenho abaixo do recomendável. O Dia D da escola é 
seguido de um encontro com os pais e responsáveis pelos alunos, para 
explicação dos resultados do PROALFA, bem como debate e apresentação 
de sugestões sobre o Plano de Intervenção Pedagógica (MINAS GERAIS, 
2013b). 

 

O Plano de Intervenção Pedagógica – PIP é fundamental no que diz 

respeito ao papel social da escola, que tem como objetivo principal a aprendizagem 

dos alunos e, consequentemente, superar ações a fim de fazer a diferença. 

O cumprimento das metas do PIP é de responsabilidade do especialista. 

Cabe a ele acompanhar, coordenar e orientar a rotina escolar a fim de que se 

efetivem as ações planejadas. A alfabetização e letramento dos alunos devem ser 

prioridade nos anos iniciais, e a atenção deve ser redobrada naqueles alunos que 

apresentarem desempenho baixo e intermediário. Entretanto, é prioritário que seja 

realizado um mapeamento que ofereça as informações de que turmas e com quais 

professores eles estão, se já estão alfabetizados ou não, em qual nível se 

encontram e se recebem atendimento diferenciado (MINAS GERAIS, 2009). 

O Guia do Especialista (Guia do Supervisor Pedagógico) ainda orienta, 

após ter-se diagnosticado o problema específico de cada aluno com NEE, para fazer 

uso de remanejamentos temporários para salas de anos anteriores, ou participar em 

turmas do Projeto Tempo Integral e de trabalhos de leitura na biblioteca, além de 

oferecer atendimento em pequenos grupos, aulas de reforço e outras ações de 

acordo com a criatividade da equipe pedagógica. 

Quanto ao preenchimento do relatório para encaminhamento de alunos 

com NEE e AD-NEE, segue a orientação para se consultar o material do Projeto 
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Incluir SEE/MG, que destaca, entretanto, ser uma ação difícil e muito complexa, mas 

que é realizada com certa frequência. Para tanto, é imprescindível ter em mãos os 

registros referentes ao aluno no que se refere aos aspectos de sua história e vida 

escolar. Faz-se, portanto, “importante ressaltar, neste caso, os contatos com a 

família, os registros dos professores dos anos anteriores e o Portfólio que permite 

identificar os avanços e retrocessos dos alunos...” (MINAS GERAIS, 2009, p 112).  

3.1.4 Projeto Incluir 

 

O Projeto Incluir, uma das ações do SIMAVE, tem o intuito de preparar 

as escolas públicas para atender adequadamente aos alunos com NEE e os AD-

NEE. “O Projeto Incluir atenderá a 893 escolas, pelo menos uma em cada município, 

alcançando aproximadamente 600.000 alunos e 18.000 educadores” (MINAS 

GERAIS, 2013c). 

O processo de inclusão, de acordo com o texto supradito, não ocorrerá 

nem pelos dispositivos legais e tampouco pelo simples fato do aluno frequentar a 

escola comum. “A inclusão exige mudança de atitude da escola que deve perceber 

que todos os alunos são diferentes entre si e preparar-se para dar atenção 

pedagógica diferenciada, de acordo com as necessidades educacionais manifestas” 

(MINAS GERAIS, 2013c). 

A inclusão determina a elaboração de um caminho que precisamos 

aprender a trilhar. Mudanças culturais, serviços realizados, recursos especializados, 

eliminação de barreiras, domínio técnico dos professores, acolhimento dos alunos 

por parte do professor, criatividade para lidar com as novas situações e ambiente 

positivo e solidário. Tudo isso constitui esse novo caminho necessário à 

aprendizagem de todos (MINAS GERAIS, 2013c). 

 
Abrir as portas das escolas para os alunos com necessidades especiais é 
um passo importante e necessário para assegurar a todos o direito à 
educação. Para tanto, é necessário eliminar barreiras arquitetônicas, 
capacitar os profissionais, trabalhar com recursos tecnológicos e materiais 
adequados e constituir, em cada município, uma ampla rede de apoio aos 

alunos incluídos
12 (MINAS GERAIS, 2013c). 

 

O Projeto Incluir tem por justificativa o reconhecimento à plena 

participação social tanto das pessoas com necessidades especiais – NE quanto os 

AD-NEE, marcada por documentos internacionais e nacionais. Esse reconhecimento 

                                            
12

 Alunos com Necessidades Educacionais Especiais 
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tem como finalidade “... promoverem mudanças na escola comum, de forma a 

acolher todos os alunos inclusive os com deficiência e com condutas típicas, 

garantindo a aprendizagem...” (MINAS GERAIS, 2013c). 

Para tanto, é oferecido atendimento especializado na Escola de 

Educação Especial Elisa Lana Minto, em período oposto ao que o AD-NEE estuda 

na escola regular. O Quadro 10 tem o propósito de demonstrar a participação dos 

AD-NEE e o incentivo do município de Itamogi em dar continuidade ao Projeto 

Incluir, de maneira a proporcionar subsídios à inclusão não só escolar, mas acima de 

tudo social. 

 

Quadro 10 – Atendimento da Escola de Educação Especial Elisa Lana Minto 

 

        AD-NEE13 INCLUÍDOS NO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL CUJOS PAIS 

PARTICIPARAM DA ENTREVISTA. 
 

 AD-NEE INCLUÍDOS EM OUTROS ANOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (5 ANOS) 

 

Alunos/idade Deficiência Escola na qual está incluído 

1. A -  MENTAL  Escola Municipal Gelcyra Xavier de 
Oliveira – 3º ano escolar 

2. AR – 5 
anos 

DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA Não está incluído 

3. JV – 8 
anos 

MENTAL  Não está incluído 

4. M – 8 anos MENTAL Creche Cleófe Guerra – Educação Infantil 
(sala de 5 anos)  

5. MI – 9 anos MENTAL  Escola Municipal Gelcyra Xavier de 
Oliveira – 3º ano escolar 

6. R– 9 anos MENTAL  Escola Municipal Mailon Furtado de 
Medeiros – 3º ano escolar  

7. S – 9 anos MENTAL  Escola Municipal Mailon Furtado de 
Medeiros – 3º ano escolar 

8. Y MENTAL Escola Municipal Salvina Francisca Dias 
3º ano escolar  

 
ALUNOS DO 1º ANO 

  

Alunos/idade Deficiência Escola na qual está incluído 

9. AP – 15 
anos 

MENTAL  Escola Municipal Gelcyra Xavier de 
Oliveira – 4º ano escolar 

10. BR – 13 
anos 

MENTAL  Escola Estadual José Soares de Araujo – 
1º ano do Ensino Médio. 
 

                                            
13

 AD-NEE – Alunos com Deficiência que têm Necessidades Educacionais Especiais. 
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11. BRU – 18 
anos 

MENTAL Não está incluído 

12. C -  12 
anos  

MENTAL  Não está incluído 

13. FL – 16 
anos 

MENTAL  Não está incluído 

14. G – 10 
anos 

MENTAL  Escola Municipal Gelcyra Xavier de 
Oliveira – 4º ano escolar 

15. J – 11 anos MENTAL  Não está incluído 

16. M – 12 
anos 

MENTAL  Não está incluído 

17. MA – 17 
anos 

MENTAL Não está incluído 

18. P – 38 
anos 

MENTAL  Não está incluído 

19. AS -  MENTAL Não está incluído 

20. SI MENTAL Não está incluído 

21. V – 11 
anos  

MENTAL. Escola Municipal Gelcyra Xavier de 
Oliveira – 3º ano escolar 

 
TURMA DE CONVIVÊNCIA 

22. AP – 41 
anos 

MENTAL  Não está incluído 

23.  BRU – 18 
anos 

MENTAL Não está incluído 

24. F – 30 
anos 

MENTAL   Não está incluído 

25. GA – 28 
anos 

MENTAL Não está incluído 

26. GI – 25 
anos 

MENTAL  Não está incluído 

27. GIS – 24 
anos 

MENTAL Não está incluído 

28. JO 24 anos MENTAL Não está incluído 

29. MA 38 
anos 

MENTAL  Não está incluído 

30. ML – 54 MENTAL Não está incluído 

31. MH – 40 MENTAL  Não está incluído 

32. TI – 28 
anos 

MENTAL  Não está incluído 

33. VI – 32 
anos 

 Não está incluído 

 
OFICINA 

34. A – 25 
anos 

MENTAL  Não está incluído 

35. D - 31 MENTAL Não está incluído 

36. J – 27 anos  MENTAL Não está incluído 

QUADRO 10 cont. 
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37. L – 13 anos MENTAL Escola Estadual – 6º ano escolar 

38. MA – 17 
anos 

SURDO  Parou de estudar 

39. MI – 29 
anos 

MENTAL  Não está incluído 

40. PR – 16 
anos 

VISUAL - CEGUEIRA Escola Municipal Mailon Furtado de 
Medeiros – 5º ano escolar 

41. WA – 25 
anos 

MENTAL EJA – anos iniciais 

42. WE – 25 
anos 

MENTAL Não está incluído 

Fonte: ARQUIVO DA SECRETARIA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
ELISA LANA MINTO DE ITAMOGI/MG 

 
Umas das ações do Projeto Incluir foi o curso de atualização em 

“Educação Inclusiva para Profissionais da Rede Pública de Ensino de Minas Gerais”, 

realizado no ano de 2011, com carga horária de 120 horas. O curso quis corroborar 

com a ação de a escola fazer a diferença na educação. Foi realizado a fim de 

colocar em destaque a educação inclusiva. Para tanto, teve a intenção de 

desenvolver ações de sensibilização para mudanças atitudinais da comunidade 

escolar, oferecer subsídios à escola na construção coletiva da proposta pedagógica 

para a utilização de metodologias inovadoras, procedimentos e recursos didáticos 

para o atendimento tanto dos AD-NEE quanto dos alunos com NEE e orientar as 

escolas quanto às adaptações físicas, curriculares, didático-metodológicas, a fim de 

possibilitar o acesso e permanência dos AD-NEE nas salas (PUC MINAS, 2011). 

 
Esse curso é uma ação, dentre as várias em desenvolvimento, visando 
preparar e adequar as escolas públicas para receber e atender com 
qualidade a diversidade de seus alunos, e pretende formar 13.745 
educadores dos órgãos central, regionais e das escolas públicas (pelo 
menos uma em cada município do Estado (PUC MINAS, 2011, p 5).  

 

Dentre outros assuntos abordados durante o curso de atualização,  

destacaram-se as orientações de como explorar as informações do livro do Projeto 

Incluir: Diretrizes da Educação Inclusiva em Minas Gerais.  

As informações nele contidas enfatizam as características da avaliação 

na perspectiva tradicional, de cunho classificatório, que buscava a taxionomia 

hierárquica dos alunos, classificando-os em padrões preestabelecidos de 

desempenho acadêmico e comportamental. Essa maneira de avaliar mostra-se 

insuficiente no contexto da educação inclusiva. Tornou-se evidente que: 

 

QUADRO 10 cont. 

QUADRO 10 cont. 
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[...] a escola precisava superar as concepções conteudista, disciplinar, 
descontextualizada, burocrática, tecnicista e reducionista da pedagogia 
tradicional em construir uma visão mais complexa das realidades que a 
demandavam, redimensionando, assim, sua práxis pedagógica. Deveria, 
portanto, considerar a pluralidade complexa dos alunos e suas demandas 
pedagógicas como pluripotências. [...] a diferença não deveria ser mais vista 
como desvio do padrão [...], mas como possibilidade de ampliação das 
trocas sociais ricas em espaços vivos, ampliadas pela própria diversidade 
(MINAS GERAIS, 2009, p 100).   

  
Essa nova concepção pedagógica direciona a avaliação a um caráter 

diagnóstico, de processo contínuo de formação de seus alunos. À escola implica 

elaborar estratégias pedagógicas que levem à aprendizagem de seus educandos a 

partir dos resultados avaliativos. 

O Projeto Incluir é desenvolvido, mediante as necessidades da 

contextualização do ensino inclusivo e o Plano de Desenvolvimento Individual dos 

alunos com NEE – PDI e amplamente utilizado no município de Itamogi, (MINAS 

GERAIS, 2009, p 103-111). O PDI constitui “... aporte instrumental importante para a 

regulação da aprendizagem dos alunos, por eles mesmos e pelos docentes, bem 

como para a avaliação da intervenção pedagógica em seus múltiplos aspectos” 

(MINAS GERAIS, 2009, p 102).  

Os resultados bimestrais, semestrais e anuais do PDI contribuem para a 

reelaboração dos planejamentos pedagógicos diários e bimestrais, do Projeto 

Político Pedagógico da escola e do plano de intervenção pedagógica – PIP, 

elaborado no “Dia D”, a fim de fazer a diferença e elaborar estratégias que 

considerem os alunos como um todo. 

      

3.1.5 O Sistema Mineiro de Administração Escolar – SIMADE 

 
O SIMAVE disponibiliza aos educadores de Minas Gerais o Sistema 

Mineiro de Administração Escolar – SIMADE, que tem um conjunto de dados sobre o 

sistema educacional os quais possibilitam a elaboração de práticas que buscam 

elevar a qualidade da educação oferecida a crianças e jovens. Consiste em um 

sistema de informação em rede com dados e elementos sobre aspectos 

determinados do processo educativo e da gestão escolar. Portanto, o Sistema 

Mineiro de Administração Escolar: 

 
Trata-se de uma ferramenta de grande alcance, inovadora, prática, 
democrática, porque admite a participação de todos, desenvolvida para 
facilitar o trabalho de gestão escolar comprometido com resultados. [...] Ele 
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recolhe e integra dados hoje dispersos, fragmentados oferecendo aos 
gestores e professores informações sobre o que efetivamente ocorre no 
sistema educacional de modo detalhado. Também possibilitará à sociedade 
em geral o acesso aos mesmos dados, facilitando o controle social e o 
debate a respeito dos desafios da educação do nosso tempo (MINAS 
GERAIS, 2010, p. 8).  

 

3.1.6 O Programa de Avaliação Institucional - PROALFA 

 
O PROALFA é uma das provas do SIMAVE, a qual é aplicada 

anualmente com o escopo de investigar o desenvolvimento das crianças do 3º ano 

do ciclo inicial de alfabetização. Foi desenvolvido em parceria com a SEE/MG, o 

Centro de Política Pública e Avaliação (CAED), da Universidade Federal de Juiz de 

Fora (UF/JF) e o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE), da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UF/MG).  

 
Desde 2006, avalia, de forma censitária, os alunos do 3º ano do Ensino 
Fundamental com o objetivo de gerar informações sobre a rede pública do 
Estado de Minas Gerais e orientar políticas públicas para a melhoria da 
educação (MINAS GERAIS, 2012). 

 
Segundo o Guia do Especialista em Educação Básica (2009, p.27): 

 
A realização das avaliações externas está prevista para o mês de maio, e 
novembro... Para que os alunos sejam bem sucedidos nessas avaliações, é 
necessário que o Especialista em Educação Básica trabalhe em função da 
operacionalização da mesma... Prepare com seu Diretor e Professores a 
realização das avaliações externas com antecedência, para que tudo esteja 
organizado e para que nenhuma contra tempo interfira nos resultados e no 
desempenho dos alunos.  

 

A SEE/MG tem investido com ações variadas nos anos iniciais do ciclo 

inicial de alfabetização para que todos os alunos sejam alfabetizados até, no 

máximo, os oito anos de idade, época na qual eles consideram condições básicas 

para o sucesso na vida escolar.  

Um dos pontos de partida foi a implantação, em Minas Gerais, do Ensino 

Fundamental de oito para nove anos, a partir de 2004, momento no qual as crianças 

passaram a ingressar com caráter obrigatório aos 6 anos de idade na escola. 

Para orientar o trabalho pedagógico, a SEE/MG optou por aumentar os 

instrumentos de apoio ao supervisor pedagógico e ao professor que atua no ciclo 

inicial de alfabetização.  

Além dos cadernos do CEALE, apresentados no Quadro 10, foram 

elaborados o Guia do Especialista em Educação Básica, o Guia do Gestor e o Guia 



83 
 

do Alfabetizador. Segundo o Guia do Especialista (2009, p.11, online), a principal 

meta da SEE/MG é garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas e letradas de 

maneira satisfatória até os 8 anos de idade. De acordo com o Guia do Especialista 

em Educação Básica (MINAS GERAIS, 2009, p.125): 

 
Estamos propondo este Guia considerando tais exigências e, em especial, 
objetivando o cumprimento das metas pactuadas pela Escola e que, em 
última análise, levarão ao cumprimento das metas da Educação mineira: 
garantir que toda criança esteja lendo e escrevendo até os oito anos de 
idade; melhorar o desempenho escolar dos alunos; elevar os índices de 
proficiência média; diminuir as diferenças educacionais e regionais.  

 
As várias ações do Estado de Minas Gerais, a fim de garantir a 

alfabetização, vêm demonstrando resultados.  Podemos observar os Quadros 11 e 

12, para confirmar o crescimento percentual do processo de desenvolvimento da 

alfabetização e letramento. 

 

Quadro 11 – Distribuição por faixa de proficiência – estado de Minas Gerais – 3ºano 

EF. 

Proficiência 350-400 
400-450 

450-500 
500-550 

550-600 
>600 

Ano Ano 
escolar 

BAIXO (%) INTERMEDIÁRIO RECOMENDÁVEL 

2006 3º ANO 30,8 20,6 48,7 

2007 3º ANO 18,9 15,3 65,8 

2008 3º ANO 13,7 13,7 72,5 

2009 3º ANO 11,9 15,5 72,6 

2010 3º ANO 5,4 8,5 86,2 

2011 3º ANO 4,2 6,9 88,9 

2012 3º ANO 5,3 7,4 87,3 

Descrição das 
faixas de 
proficiências 

Nível de baixo 
desempenho 
para o terceiro 
ano: alunos que 
leem apenas 
palavras. 

Nível de 
desempenho 
intermediário para 
o terceiro ano: os 
alunos leem frases 
e pequenos textos. 

Nível de desempenho 
recomendável para o 
terceiro ano: Os alunos 
leem frases e pequenos 
textos e começam a 
desenvolver habilidade 
de identificação do 
gênero, do assunto e da 
finalidade de textos. 
Trata-se de habilidades 
ainda não consolidadas, 
mas iniciadas.   

Fonte: ELABORADO PELA AUTORA COM BASE EM DOCUMENTOS IMPRESSOS 
E online DA SEE/MG 
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Quadro12 – Distribuição por Faixa de Proficiência – rede municipal de Itamogi – 3º 

ano EF 

Proficiência 350-400 
400-450 

450-500 
500-550 

 

550-600 
>600 

Ano Ano 
escolar 

 

BAIXO (%) INTERMEDIÁRIO RECOMENDÁVEL 

2006 3º ANO 35,2 22,1 42,7 

     

2007 3º ANO 28,1 19,2 52,8 

2008 3º ANO 24,0 19,0 57,0 

2009 3º ANO 23,1 20,7 56,2 

2010 3º ANO 16,8 16,8 66,4 

2011 3º ANO 11,1 13,2 75,7 

2012 3º ANO 12,3 14,1 73,6 

Descrição das 
faixas de 
proficiências 

Nível de baixo 
desempenho 
para o terceiro 
ano: alunos que 
leem apenas 
palavras. 

Nível de 
desempenho 
intermediário 
para o terceiro 
ano: os alunos 
leem frases e 
pequenos textos. 

Nível de desempenho 
recomendável para o 
terceiro ano: Os alunos 
leem frases e pequenos 
textos e começam a 
desenvolver habilidade 
de identificação do 
gênero, do assunto e da 
finalidade de textos. 
Trata-se de habilidades 
ainda não consolidadas, 
mas iniciadas.   
 

Fonte: ELABORADO PELA AUTORA COM BASE EM DOCUMENTOS IMPRESSOS 
E ONLINE DA SEE/MG 
   

 

Sendo assim, a criação do SIMAVE teve sua elaboração inicial pautada 

na realidade do analfabetismo e na insatisfatória ação pedagógica da escola no 

processo de desenvolver as capacidades da leitura e da escrita. Várias mudanças 

foram registradas ao longo dos treze anos de sua aplicação. A existência crescente 

de seus objetivos nas ações de gestores, especialistas e professores justifica a 

gradativa porcentagem de alunos que passaram do nível baixo e intermediário para 

o recomendável.   

Enfim, as características iniciais do SIMAVE foram aprimoradas desde a 

ideia inicial, recorrente de debates ocorridos no Congresso Estadual de 

Alfabetização, em 2003, nas quais destacamos: 1) a parceria do CEALE — UFMG 
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na elaboração dos 5 cadernos, em 2003, e o caderno 6, em 2006, os quais constam 

orientações pedagógicas em relação à alfabetização; 2) a aplicação das provas do 

PROALFA, parceria com a UFJF, em escala estadual; 3) a apresentação dos Guias 

destinados aos gestores, especialistas e professores nos quais detalham as ações 

pedagógicas de cada profissional no SIMAVE; 4) a elaboração e aplicação do 

Programa de Intervenção Pedagógica – PIP, no qual orienta a preparação e prática 

diária do Plano de Intervenção Pedagógica – PIP de acordo com a realidade de 

cada escola; 5) o Projeto Incluir, que oferece respaldo em relação ao processo de 

inclusão dos AD-NEE. 

Dessa forma, a organização gradual descrita, concomitante à iniciativa 

de antecipar, em 2004, um ano antes da Lei Federal nº 11.114 de 2005, a 

obrigatoriedade legal de matricular as crianças não mais aos sete anos, mas aos 

seis anos de idade no Ensino Fundamental, mostram condições primordiais ao 

desenvolvimento de oportunidades de se alfabetizar no tempo certo. Enfim, 

contribuíram sobremaneira para que as escolas mineiras fizessem a diferença em 

sua tarefa social de preparar pessoas capazes de viver em sociedade, construindo e 

reconstruindo suas ações pessoais. 

Além disso, foram consideráveis os investimentos na busca de 

sensibilizar a comunidade escolar em relação às diferenças dos AD-NEE e suas 

necessidades de aprendizagem e socialização, sobretudo no que diz respeito à 

preparação dos docentes mediante o curso de atualização sobre educação inclusiva 

e suas especificidades. 

Da mesma forma que se buscou a sensibilização dos profissionais que 

atuam diretamente na construção do conhecimento, também se objetivou a 

complementação das informações existentes quanto à educação inclusiva das 

escolas. 

Dentre os pontos relevantes do Projeto Incluir estão a prática 

pedagógica e a avaliação diagnóstica, destacadas como sendo mudanças 

fundamentais para a avaliação das crianças como um todo, na elaboração do PDI e,  

consequentemente, na reelaboração dos planos diários, bimestrais e anuais (PIP e 

“Dia D”). Na preparação do PIP, outra característica da escola contemporânea se 

evidencia quando a instituição busca a participação de pais ou responsáveis na 

complementação dessa ação pedagógica, porém democrática do âmbito escolar. 
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Contudo, apesar de o PROALFA ser apresentado como instrumento de 

investigação do desenvolvimento das crianças que chegam ao terceiro ano do 

Ensino Fundamental, não oferece informações, nem nos documentos enviados às 

escolas municipais e tampouco nos textos do site da SEE/MG, sobre como as NEE 

dos alunos com deficiência física, mental, surdez, visual, múltiplas, condutas típicas 

e/ou altas habilidades serão atendidas durante as provas e como os resultados 

serão considerados no boletim pedagógico.  

Tal reflexão se faz pertinente, visto que, embora os textos sobre o 

PROALFA apresentem seus resultados como ferramenta de investigação, também é 

definido com uma prova censitária. Esta classifica o rendimento do Estado de Minas 

Gerais, das escolas estaduais e das escolas municipais. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 
Não há uma estrada de realeza para a inclusão, porém há um 

consenso de que ela é um processo e uma jornada, e não um 

destino. P. Mitter.  

 
4.1 A PESQUISA 

 

Segundo Lakatos e Marconi (2012a, p. 43) “a pesquisa pode ser 

considerada um procedimento formal com métodos e pensamento reflexivo que 

requer um tratamento científico e se constitui no caminho para se conhecer a 

realidade ou para descobrir verdades parciais”. 

Sendo assim, desenvolvemos um estudo exploratório e segundo Lakatos 

e Marconi (2012b, p. 71) estes estudos “são investigações de pesquisa empírica cujo 

objetivo é a formulação de questões ou de um problema” dessa forma uma de suas 

finalidades é “aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente” e ainda 

“obtêm-se frequentemente descrições tanto quantitativas quanto qualitativas do 

objeto de estudo, e o investigador deve conceituar as inter-relações entre as 

propriedades do fenômeno...” 

Trata-se de uma pesquisa que envolve dados qualitativos e quantitativos 

que permitem “...que o pesquisador faça um cruzamento de suas conclusões de 

modo a ter maior confiança que seus dados não são produto de um procedimento 

específico ou de alguma situação particular” (GOLDENBERG, 2007, p. 62).  

  
4.2 LÓCUS DA PESQUISA  

 

A pesquisa foi realizada em Itamogi, um município  do Estado de Minas 

Gerais, situado na microrregião de São Sebastião do Paraíso (14º Região de Belo 

Horizonte), juntamente com Arceburgo, Guaxupé, Juruaia, Muzambinho, Cabo 

Verde, Bento Belo, São Tomás de Aquino, Guaranésia, Jacuí, Monte Santo de 

Minas e São Pedro da União e na mesorregião de Sul/Sudeste de Minas Gerais,  

pertencente à associação dos municípios da microrregião da baixa Mogiana. 

O número de habitantes, informado pelo censo 2010, é de 10.349 

habitantes. A área é de 237,22 km² e a densidade demográfica, de 43,63 hab./km². 

O município passou por sucessivos nomes até o atual, o qual é de 

origem tupi-guarani; apesar das palavras de origem indígena que têm som de “GE” 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_S%C3%A3o_Sebasti%C3%A3o_do_Para%C3%ADso
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serem grafada com “J”, o nome da cidade é grafado com G. ITAMOGI, nome de 

origem indígena, significa: ITA = PEDRA (itaúna); MOGI= RIO (Rio das Pedras): 

nome de um córrego que banha a cidade, denominado Ribeirão das Pedras. 

A grafia Itamogi popularizou-se e foi adotada em substituição ao nome 

original Itamoji. Aos habitantes do município dá-se a denominação de itamogienses 

ou itamogianos (este adjetivo consta apenas nos dicionários). O aniversário da 

cidade é comemorado no dia 24 de junho e, em 2013, a cidade completou 141 anos 

(GUIMARÃES, 2010). 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Itamogi foi 

de 0,674, em 2010. O município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano 

Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu 

em termos absolutos foi a Educação (com crescimento de 0,159), seguida por 

Longevidade e por Renda.  

 
Tabela 2: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes –  
Itamogi – MG. 

IDHM e 
componentes 

1991 2000 2010 

IDHM Educação  0,208  0,409  0,568 
IDHM Longevidade 0,731  0,791  0,810 
IDHM Renda 0,582  0,651  0,665 
Renda per capita 
(em R$)  

298,36  458,46  502,20 

Evolução do IDHM 
— Itamogi — MG 

1991 2000 2010 

Taxa de 
Crescimento 

33,41% 13,28% 51,12% 

Hiato de 
Desenvolvimento 

26,90% 19,51% 41,16% 

Fonte: ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2013, online. 
 

No ranking nacional, Itamogi ocupava a 2573ª posição, em 2010, em 

relação aos 5.565 municípios do Brasil, sendo que 2572 (46,22%) municípios 

estavam em situação melhor e 2.993 (53,78%) municípios se encontravam em 

situação igual ou pior. Em relação aos 853 outros municípios de Minas Gerais, 

Itamogi ocupava a 395ª posição, sendo que 394 (46,19%) municípios se 

encontravam em situação melhor e 459 (53,81%) municípios, em situação pior ou 

igual. 
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E quanto à longevidade, mortalidade e fecundidade: a mortalidade 

infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano) em Itamogi reduziu 18%, 

passando de 21,7 por mil nascidos vivos, em 2000, para 17,6 por mil nascidos vivos 

em 2010. Segundo os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, 

a mortalidade infantil para o Brasil deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015. 

Em 2010, as taxas de mortalidade infantil do estado e do país eram 15,1 e 16,7 por 

mil nascidos vivos, respectivamente. 

 
Tabela 3: Longevidade, Mortalidade e Fecundidade – Itamogi/MG. 

IDHM e componentes 1991 2000 2010 
Esperança de vida ao 
nascer e fecundidade 

1991 2000 2010 

Esperança de vida ao 
nascer (em anos) 

68,8  72,5  73,6 

Mortalidade até 1 ano 
de idade (por mil 
nascidos vivos) 

27,2  21,7  17,6 

Mortalidade até 5 
anos de idade (por mil 
nascidos vivos) 

35,9  23,8  20,4 

Taxa de fecundidade 
total (filhos por 
mulher) 

2,1 2,1 2,1 

Fonte: ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2013, online. 
 
Já a renda per capita média de Itamogi cresceu 68,32% nas últimas 

duas décadas, passando de R$298,36, em 1991, para R$458,46, em 2000, e 

R$502,20 em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 53,66%, no primeiro 

período, e 9,54% no segundo. A extrema pobreza (medida pela proporção de 

pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00, em reais de agosto de 

2010) passou de 8,14%, em 1991, para 2,84%, em 2000, e para 1,06% em 2010 

(DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2013). 

A população ocupada é maior no contexto rural em lavouras de café, 

uma fixação mais estável com a divisão do trabalho entre os componentes 

familiares; no desenvolvimento de uma vida urbana e artesanal há o aparecimento 

de um modesto setor industrial, aliado ao comércio e serviços, exigências da 

expansão e do progresso (GUIMARÃES, 2010). 

 



90 
 

4.2.1 Atendimento educacional 

 

A rede municipal de ensino possui quatro escolas que atendem a 

crianças que cursam os cinco primeiros anos do Ensino Fundamental. Os anos finais 

do Ensino Fundamental e os três anos do Ensino Médio são mantidos diretamente 

pelo Estado e não fazem parte do nosso universo de pesquisa, apesar de possuírem 

alunos com NEE. 

O município dispõe de uma escola de educação especial, que oferece o 

Atendimento Educacional Especializado – AEE às escolas municipais; atende a 42 

alunos com NEE, abrange todas as necessidades especiais: deficiência mental, 

física, múltipla, sensoriais: auditiva e visual, além de condutas típicas.  

 
4.3 AMOSTRA 

 
A amostragem teve escolha intencional, e quanto a isso Marconi e 

Lakatos (2012b, p. 38) asseveram que “o pesquisador não se dirige, portanto, à 

“massa”, isto é, a elementos representativos da população geral...”, mas sim, 

aqueles que melhor atendem os objetivos da pesquisa (MARCONI; LAKATOS, 

2012b).  

A amostra foi composta por 4 professores da rede municipal de ensino, 

que vivenciavam as práticas inclusivas do processo de inclusão bem como práticas 

avaliativas do SIMAVE, 54 professores do 1º, 2º, 3º (que não possuem alunos de 

inclusão), 4º e 5º anos que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

totalizando 100% dos docentes contratados ou efetivos, diretoras educacional e 

geral da Superintendência Regional de Ensino, 1 ex-diretora de escola e familiares 

que possuíam filhos envolvidos no processo de inclusão das escolas municipais e 

que se dispuseram a colaborar com a pesquisa. Embora tivéssemos o propósito de 

composta a amostra com um número significativo de pais ou responsáveis apenas 3 

mães quiseram participar. 

 

4.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 
Os dados foram coletados através de questionário e de entrevistas. No 

que diz respeito à entrevista, esta foi semiestruturada e contou com três roteiros 

especificamente elaborados para esse fim (Apêndices A, B e C). E quanto ao 
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questionário (Apêndice D), elaboramos questionamentos a fim de serem suficientes 

na apresentação de todo o contexto esperado. 

Os participantes da pesquisa foram convidados depois de feito todos os 

esclarecimentos em relação aos objetivos da pesquisa. O questionário foi distribuído 

nas quatro escolas municipais, sendo que todos foram recolhidos e analisados 

(Apêndice D). 

 
4.5 COLETA DE DADOS 

 
A coleta de dados foi realizada durante os meses de junho e agosto de 

2013, tendo sido iniciada após a aprovação do Projeto de Pesquisa pelo Comitê de 

Ética do Centro Universitário de Franca – Plataforma Brasil. 

Nosso primeiro procedimento foi entrar em contato com a Secretária 

Municipal, solicitando-lhe autorização para realizar a pesquisa nas escolas 

municipais de Itamogi. Esta autorizou, mostrou-se interessada e se colocou à  

disposição para atender a outras necessidades da pesquisa.    

A primeira escola visitada foi a Escola de Educação Especial Elisa Lana 

Minto, porque precisávamos saber quantos AD-NEE estavam estudando no 3º ano 

do ensino regular e em quais escolas se encontravam matriculados. Na ocasião, a 

diretora nos informou que a escola atendia a 42 alunos e que, destes, 6 alunos 

estavam estudando no ano escolar objetivado pela pesquisa.  

Decorrente a isso, foram efetuados contatos prévios com as outras 

diretoras municipais, que disponibilizaram acesso ao interior das escolas para a 

realização da entrevista e a aplicação do questionário. As diretoras informaram às 

professoras que precisávamos da participação delas na coleta de dados e estas se 

mostraram solícitas à realização da pesquisa; as diretoras ainda informaram às 

famílias sobre o teor do estudo e a importância da participação delas em nossa 

pesquisa. 

Realizado o contato prévio com os participantes, através da mediação 

das diretoras, ocorreu o agendamento prévio das entrevistas com os 4 professores, 

com as 3 mães que aceitaram contar as histórias de seus filhos e com a ex-diretora 

da escola de educação especial. As entrevistas foram realizadas no próprio recinto 

escolar, o que facilitou o contato entre nós e os envolvidos na pesquisa. Goldenberg 

(2007, p. 87) afirma que “o indivíduo pesquisado precisa ser convencido da 
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importância de suas respostas para o sucesso da pesquisa”. Dessa forma, um bom 

pesquisador deve estar atento a tal aspecto.  

Concomitantemente às datas das visitas para realização das 

entrevistas nas escolas, foram distribuídos e recolhidos os questionários 

preenchidos pelos 54 professores.  

Como os participantes não dispunham de todas as informações 

almejadas, o passo seguinte foi prover os procedimentos para a realização da 

entrevista com as diretoras geral e educacional da Superintendência Regional de 

Ensino – SRE a fim de melhor esclarecer ações práticas do SIMAVE. O primeiro 

contato foi realizado através de telefone, quando explicamos os objetivos da 

pesquisa. As referidas diretoras solicitaram que enviássemos por e-mail o Projeto de 

Pesquisa com o roteiro da entrevista das quais iriam participar. Após a análise do 

projeto, disponibilizaram a data da entrevista, que foi registrada em áudio, transcrita 

e analisada.  

Quanto aos dados coletados, todos os participantes foram convidados a 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Anexos E) e  

informados  de que suas identidades seriam protegidas por nomes fictícios.  

              
4.6 ESTUDO-PILOTO 

 
Foi realizado um estudo com 4 docentes que não participaram da 

pesquisa, a fim de verificar a adequação das questões do questionário. Frente aos 

resultados, houve necessidade de mudanças no enunciado de algumas questões e 

o acréscimo de outras que julgamos pertinentes e necessárias à consecução dos 

objetivos delineados. 

 
4.7 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 

 
Os resultados das entrevistas e as questões abertas do questionário 

foram avaliados através de análise de conteúdo mediante os seguintes aspectos 

propostos por Bardin (2004, p. 89): “(1) a pré-análise; (2) a exploração do material; 

(3) o tratamento dos resultados; a inferência e a interpretação”. 

 Os dados coletados, por meio do questionário, foram tratados de 

maneira quantitativa: utilizando como ferramenta de avaliação o software SPSS 

(Statistical Package of Social Science) versão 11. 
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4.8 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto de pesquisa foi enviado ao Comitê de Ética do Centro 

Universitário de Franca – Plataforma Brasil, conforme as disposições da Resolução 

nº 196/96, do Ministério da Saúde, por tratar-se de pesquisa com seres humanos, e 

foi aprovado (Anexo B). 
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5  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

... ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para a sua produção ou sua construção. Paulo Freire. 

 

A apresentação e a análise dos resultados desta pesquisa são relatadas 

em dois momentos. No item 5.1, apresentado a seguir, é feita a apresentação dos 

participantes das entrevistas, lançando um olhar particular sobre cada um, a fim de 

situá-los como agentes que, de diferentes formas, atuavam e interferiam no 

desenvolvimento dos AD-NEE, na época da realização desta pesquisa. 

Posteriormente, no item 5.2, ainda neste capítulo, são apresentadas e 

discutidas as categorias de análise, que emergiram da avaliação dos dados, 

buscando respostas aos questionamentos que nortearam todo o trabalho. Tanto no 

item 5.1 quanto no item 5.2 os gráficos e as tabelas foram elaborados pela autora. 

 
5.1 APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES  

 
Buscamos delinear o perfil dos participantes com o intuito de expor 

características pessoais e profissionais que influenciam no desenvolvimento do 

SIMAVE/PROALFA no processo de inclusão dos AD-NEE.  

5.1.1 Os professores regentes dos AD-NEE 

 
O perfil dos professores foi delineado para verificar se na sua formação 

profissional há alguma especialização que auxilie no desenvolvimento do trabalho 

pedagógico que a educação inclusiva exige, e por que estes escolheram trabalhar 

no 3º ano do Ensino Fundamental. Para preservar a identidade dos mesmos foram 

atribuídos nomes fictícios a cada um deles. 

JÉSSICA 

Formação   

-Magistério, Licenciatura Plena em Química, Especialização (pós-

graduação latu senso) – Psicopedagogia Institucional. 

-Motivo que a fez escolher essa especialização – Porque melhor auxilia 

nos desafios ocorridos durante a alfabetização. E também para ter outra opção de 

atuação profissional. 

Atuação profissional  
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-É docente no 3º ano do Ensino Fundamental e optou pelo terceiro ano 

porque se identifica com o trabalho desse ano escolar. 

-Cursos de atualização – PROFA, PCNs, E-PROINFO, PRÓ-

LETRAMENTO de Píngua Portuguesa e Matemática e o curso de LIBRAS.  

A participante Jéssica prestou concurso para professor do Ensino 

Fundamental dos anos iniciais no final de 2001 e foi efetivada no início de 2002. 

Desde então, trabalha nos três primeiros anos como alfabetizadora. Explicou que 

escolheu a sala do 3º ano porque gosta da dinâmica desse ano escolar, tendo ou 

não AD-NEE.  

JORGE 

Formação 

-Magistério para a Educação Infantil e trabalhou 3 anos somente com 

essa formação, Licenciatura em Pedagogia, Especialização (pós-graduação latu 

senso) e pretende fazer a Psicopedagogia Clínica.  

-Motivo que o fez escolher essa especialização – Gosta do assunto que 

envolve dificuldades de aprendizagem, o curso possibilita atender melhor crianças 

com e sem deficiência.  

Atuação profissional  

-É docente no 3º ano do Ensino Fundamental e preferiu o terceiro ano 

porque foi a opção que mais lhe agradou na hora da atribuição de aula.  

-Cursos de atualização – PRÓ-LETRAMENTO de Língua Portuguesa e 

de Matemática, E-PROINFO.  

Segundo as informações do professor citado, sua situação profissional é 

como contratado. Durante esses três anos de docência, teve algumas experiências 

com AD-NEE e fez o que estava ao seu alcance para incluí-los verdadeiramente na 

escola, apesar de não ter concluído sua licenciatura.   

AMORA 

Formação  

- Magistério. Atuou só com essa formação três anos, Licenciatura em 

Pedagogia, Especialização (pós-graduação latu senso) – Não fez especialização 

ainda, mas pretende fazer especialização e Gestão Escolar. Escolheu essa 

especialização porque possibilita melhor a realização do trabalho com as crianças e 

ainda atuar como supervisora pedagógica e gestora.  
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Atuação profissional   

-É docente no 3º ano do Ensino Fundamental e optou pelo terceiro ano 

porque gosta de trabalhar com essa faixa etária. 

-Cursos de atualização – PCN, PROFA, PNAIC E PIP.  

A professora Amora também é contratada. Somando toda a sua 

trajetória de contratos, tem quase 10 anos de experiência e já trabalhou em todos os 

anos iniciais do Ensino Fundamental.  Sua identificação com a profissão foi gradual, 

afirmando que “No começo não era uma opção, era uma necessidade, porque saía 

concurso profissionalizante, comecei a estudar e me apaixonei e, hoje, sou 

apaixonada no que faço e, quando faço, tento fazer o melhor de mim”. 

SOFIA 

Formação  

-Magistério, Licenciatura em Pedagogia, Especialização (pós-graduação 

latu senso) – Acabou de se formar, quer fazer uma especialização que ainda não 

definiu. 

Atuação profissional  

-É docente no 3º ano do Ensino Fundamental e escolheu o terceiro ano 

porque era a opção que mais lhe agradara na hora da atribuição de aula.  

-Cursos de atualização – Ainda não fez nenhum, é recém-formada e 

efetiva. Não participou do curso “Educação Inclusiva para Profissionais da Rede 

Pública de Ensino” oferecido pela SEE/MG.  

A docente explica que se identificou, por meio da convivência, com a 

equipe da escola onde trabalhou com AD-NEE, dedicando-se a aprender tudo que 

fora possível a fim de melhor atuar como professora nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental.   

Também trabalhei como cozinheira de 2006 a 2012 na Escola de 
Educação Especial. Nesse período, em 2006, no início ia começar as 
aulas do TELECURSO e a professora me falava: “Sofia, matricula” e 
eu fui, a primeira a matricular foi eu. Matriculei, graças a Deus, 
consegui fazer o de quinta a oitava dentro de um ano. Depois fiz o 
colegial na EJA, aqui na Escola Estadual José Soares de Araújo, fiz 
os três anos do ensino médio em um ano em meio. No meio de 2008, 
já tinha terminado, entrei no Magistério, que foi um ano e meio 
também e terminei no meio de 2009. Em agosto do mesmo ano, 
prestei o vestibular e entrei na faculdade de Pedagogia, aí era meu 
sonho concretizando mesmo, o Magistério já era muito bom porque 
eu adorei fazer, mas a Pedagogia eu nem acreditava quando eu 
entrava. Aí, no meio do ano passado, não tinha terminado a 
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pedagogia, prestei o concurso para professora e educadora, em 
fevereiro de 2013, já me chamaram para ser professora, graças a 
Deus. Não assumi o cargo de educadora, assumi como professora, 
larguei educadora, que era para efetivar e tudo, e eu não tinha 
garantia de nada, mas peguei como professora porque é isso que eu 
quero, meu sonho é esse (emoção).  
 

5.1.2 As diretoras 

 

ANGÉLICA  

Formação 

-Magistério, Administração, Especialização (pós-graduação latu senso) – 

Gestão Escolar. Motivo que a fez escolher essa especialização – Dar continuidade a 

sua formação superior no setor da educação. 

Atuação profissional  

-É ex-gestora da Escola de Educação Especial Elisa Lana Minto de 

2006, ano de fundação, até início de 2013. 

-Cursos de atualização – Trabalhou na APAE de São Sebastião do 

Paraíso em 2005, para se preparar para ser gestora na Escola de  

-Educação Elisa Lana Minto em Itamogi e fez um curso de 40 horas sobre Inclusão, 

em Belo Horizonte.  

Segundo a ex-gestora da Escola de Educação Especial, foi um projeto 

que visou tirar os alunos da estrada, pois eles iam de ônibus para a APAE da cidade 

vizinha para terem atendimento especializado. Contando ida e volta, rodavam cerca 

de 50 km por dia letivo.  

Comecei com 23 alunos que foram transferidos da APAE. Na Escola 
Especial, há casos de alunos mais velhos que já são estagnados e 
não têm a possibilidade de inclusão e estão na escola mais para a 
convivência mesmo! Os alunos que têm condições de alfabetização 
são os que são incluídos. Os que estão incluídos sempre foram do 
ensino regular. Na verdade, eles foram encaminhados do regular 
para a escola especial porque antes não tinha a escola especial. 

PAULA  

Formação  

-Ensino Médio, Licenciatura Plena em Pedagogia, Especialização (pós-

graduação latu senso) –  Pós-Graduação Psicopedagogia Pós-Graduação 

Supervisão e Inspeção Escolar. Motivo que a fez escolher essa especialização –

 Porque os assuntos são importantes à prática pedagógica. 
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Atuação profissional  

-É Diretora Educacional da Superintendência Regional de Ensino.  

SÔNIA  

Formação  

 

-Ensino Médio, Licenciatura Plena em Pedagogia, Especialização (pós-

graduação latu senso) –  Pós-Graduação Psicopedagogia. Motivo que a fez escolher 

essa especialização –  Porque aborda assuntos referentes ao processo de 

ensino/aprendizagem de alunos em desenvolvimento educacional. 

Atuação profissional  

- É Diretora Educacional da Superintendência Regional de Ensino. 

5.1.3 As mães 

 

A mãe Ana tem uma filha com deficiência mental (Sindrome Arnold 

Chiari). A menina estava com 10 anos e possuía defasagem idade/ano 2 anos no 

momento da entrevista. O início do atendimento médico e diagnóstico foi aos 6 

meses, e a indicação do processo de inclusão na escola regular foi feita pelo médico 

a partir dos 3 anos de idade. 

O atendimento na escola regular teve início a partir dos 3 anos, e o 

atendimento escolar especializado ocorreu dos 5 aos 6 anos, período em que 

estudou somente na APAE de São Sebastião do Paraísos. Dos 6 anos em diante,  

estudou na escola regular e na Escola de Educação Especial Elisa Lana Minto. No 

ambiente dessa escola, foi atendida pela fonoaudióloga e pela psicóloga. 

A mãe Ana afirmou que a filha : 

[...] estudava na creche, mesmo antes dela andar, já estudava na 
creche. O médico me orientou a colocar ela na creche para ir 
desenvolvendo, para quando viesse para escola, já estivesse 
acostumada com as crianças, socialização sabe? Ela estudou na 
APAE de São Sebastião do Paraíso, depois, passou a ir à escola de 
Educação Especial de Itamogi. Quando deu a idade,  aí eles falaram 
comigo e eu já concordei porque é preciso. Hoje não tem como 
estudar só na escola Especial, né? Hoje se vai à escola regular e 
pronto. 
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A mãe Beatriz tem um filho com deficiência mental (Epilepsia, 

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade), tinha 11 anos e estava com 

defasagem idade/ano: 3 anos. 

O atendimento médico e diagnóstico foi aos 2 anos e ele sempre 

estudou em creches e escolas regulares. Contudo, seu atendimento escolar 

especializado teve início aos 6 anos na Escola de Educação Especial Elisa Lana 

Minto onde recebeu atendimento da  terapeuta ocupacional e da psicóloga em 2013. 

A mãe explicitou que seu filho: 

 
Saiu da creche e foi para a escola Lucimar, porque eu casei e fui 
morar perto dessa escola e as pessoas dessa escola pediram para 
encaminhá-lo para a escola de educação especial, eu falei que tudo 
bem. Elas até falaram que tinha muitas mães que não aceitam, eu 
falei que se era o caso eu levava sim. Aí encaminhou, ele está indo 
até hoje, mas ele ainda é meio agressivo.  

 

A mãe Carolina tem uma filha com deficiência sensorial (cegueira). Ela 

estudava no 5º ano do Ensino Fundamental e já participou da prova do PROALFA, 

estava com 16 anos no dia da entrevista e, portanto, apresentava defasagem 

idade/ano de 6 anos.  

O início do atendimento médico e diagnóstico foi quando ela estava com 

1 ano e dois meses, somente aos 4 anos teve a indicação do processo de inclusão 

na escola regular através do médico, aos 6 anos passou a frequentar apenas  a 

APAE de São Sebastião do Paraíso e de 9 a 16 anos na Escola de Educação 

Especial Elisa Lana Minto. Quando tinha 14 anos a ex-diretora da Escola de 

Educação Especial Elisa Lana Minto deu andamento ao seu processo de inclusão na 

rede regular de ensino. Na ocasião ela foi incluída no 3º ano do Ensino 

Fundamental. 

A mãe fez questão de descrever detalhadamente a superação de vida 

da filha:  

[...] até nove meses estava tudo bem, depois de completar nove 
meses ela começou a “rodiar” os olhos. 
Nós notamos que não era uma coisa normal, levamos na pediatra 

aqui no bairro Cerrado e ele falou que era um tic, um “cesso” que ela 

tinha adquirido e se ela não parasse com o tic e com o “cesso” dentro 

de seis meses, era para voltarmos que aí sim ele a encaminharia 

para um especialista.  
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A mãe contou que, quando sua filha completou um ano e dois meses, 

não via mais nada.  Ela foi encaminhada pelo atendimento médico de Itamogi para 

São Sebastião do Paraíso e, por fim, encaminhada a Ribeirão Preto, no Hospital das 

Clínicas da Faculdade Medicina Ribeirão Preto – USP. Depois que foi realizada a 

ressonância magnética, o médico explicou que se tratava de um tumor, não 

sabendo, no entanto, se era benigno ou maligno. Contudo, alegou que havia a 

necessidade de retirá-lo, pois o mesmo estava comprimindo o nervo óptico. A 

cirurgia foi realizada no dia 29/05/98, e obteve-se o resultado de que se tratava de 

um tumor benigno. Segundo a mãe, “Com o passar do tempo, minha filha não 

ganhava peso e nem crescia, seu desenvolvendo físico foi bem lentamente... Com 

seis anos de idade, já não crescia mais”. Isso se deu devido a um problema na 

hipófise durante a cirurgia. Declara ainda que: 

 

Com cinco anos, começou a fazer quimioterapia. O tumor não 
crescia, mas também não diminuía, estabilizou e nunca mais 
cresceu. Fez um ano e sete meses de quimioterapia. Com nove 
meses, ela começou a ter alergia. Toda semana nós íamos para 
Ribeirão Preto. E ela pedia para Deus que não queria que caísse o 
cabelo e não caiu. Ela tinha várias amigas em Ribeirão fazendo o 
mesmo tratamento, sobrô só ela. 

 
Ela foi para a creche com quatro anos para ter uma inclusão com as 
crianças da creche. Com seis anos, foi encaminhada para a APAE 
em São Sebastião do Paraíso, depois fizeram a Escola de Educação 
Especial daqui e ela passou para cá. A diretora Patrícia que arrumou 
para ela estudar na escola Mailon. Já entrou na sala de 3º anos, foi 
alfabetizada lá na Escola de Educação Especial, e tudo que ela 
precisava aprender no sentido ler, ela aprendeu.  
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5.1.4 Os professores da rede municipal 

 

Tabela 4 – Sexo 

 
Frequência Percentual 

Válido 
Percentual 

Cumulativo do 
percentual 

Valores 
 

Feminino 49 90,7 90,7 90,7 

Masculino 5 9,3 9,3 100,0 
Total 54 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 1 – Sexo 

A tabela 4 demonstra que o corpo docente municipal é composto por 

profissionais que, em sua maioria, é do sexo feminino, que corresponde a 90,7%, 

enquanto 9,3% correspondem ao sexo masculino. 
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Tabela 5 – Faixa etária 

 
Frequência Percentual 

Válido 
Percentual 

Cumulativo do 
percentual 

Valores 
 
 
 

19 a 22 1 1,9 1,9 1,9 

22 a 25 4 7,4 7,4 9,3 
25 a 30 2 3,7 3,7 13,0 
Acima de 30 47 87,0 87,0 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 2 – Faixa etária 

Com relação à idade, 13% são profissionais que estão entre os 19 e 30 

anos, e 87% possuem idade acima de 30 anos. Trata-se, portanto, de um grupo 

predominantemente formado por adultos, muitos deles, certamente, ainda adultos 

jovens (ERIKSON, 1998). 
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Tabela 6 – Situação profissional nas escolas municipais de Itamogi 

 
Frequência Percentual 

Válido 
Percentual 

Cumulativo do 
percentual 

Valores 
 

Efetivo 36 66,7 66,7 66,7 

Contratado 18 33,3 33,3 100,0 
Total 54 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 3 – Situação profissional nas escolas municipais de Itamogi 

 

Os 33,3% dos professores contratados, demonstrados na Tabela 6, são 

uma realidade que reflete na qualidade da atualização profissional realizada pela 

SEE/MG, pelo fato de que muitos não tiveram oportunidade de participarem dos 

cursos descritos no decorrer da análise. 

 

 

 

 

 

 



104 
 

 

Tabela 7 – Cargo em 2013 

 Frequênci
a Percentual 

Válido 
Percentual 

Cumulativo 
do percentual 

Valores 

 
Professor regente 33 61,1 61,1 61,1 

Recuperadora 8 14,8 14,8 75,9 
Gestora 4 7,4 7,4 83,3 
Eventual 2 3,7 3,7 87,0 
Especialista/Supervisor
a  pedagógica e 
professora regente 

2 3,7 3,7 90,7 

Especialista/Supervisor
a  pedagógica e 
Recuperadora 

2 3,7 3,7 94,4 

Professora 
regente/educação física 

2 3,7 3,7 98,1 

Especialista/Supervisor 
pedagógico 

1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

Gráfico 4 – Cargo em 2013 
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Na distribuição dos profissionais em seus cargos, percebe-se que a 

maioria atua como professores regentes e recuperadores (fazem substituições, 

desenvolvem aulas de reforço no horário de aula, auxiliam dentro das salas quando 

solicitados, auxiliam no lanche e olham o recreio).  

Dentre as docentes efetivas, temos 4 em desvio de função, que atuam 

como gestoras; as eventuais, apesar do nome, realizam as mesmas funções dos 

recuperadores. 

Há vagas excedentes para o cargo de professor, fato que se confirma ao 

verificar-se, na Tabela 7, que 3,7% dos especialistas/supervisores pedagógicos 

atuam como docente e outros 3,7% destes profissionais atuam como recuperadores, 

além dos 33,3% de contratados para o cargo de professores apresentados na 

Tabela 7.    
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Tabela 8 – Formação em nível médio 

 Frequênci
a 

Percentu
al 

Válido 
Percentual 

Cumulativo 
do percentual 

Valores 
 

Magistério 36 66,7 66,7 66,7 

Ensino médio e 
Magistério 

14 25,9 25,9 92,6 

Ensino médio 4 7,4 7,4 100,0 
Total 54 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 5 – Formação em nível médio 

 

A seguir, a Tabela 8 demonstra a formação em nível médio. Nela 

podemos observar que 92,6% desenvolveram suas habilidades docentes através do 

Magistério; 66,7% participaram do curso que formava professores para atuarem nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental e 25,9% participaram do curso atual que forma 

professores para atuarem na Educação Infantil como educadores. 
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Tabela 9 – Formação Superior 

 
Frequência Percentual 

Válido 
Percentual 

Cumulativo 
do percentual 

V
a
l
o
r
e
s 
 

PEDAGOGIA 21 38,9 38,9 38,9 

LETRAS 5 9,3 9,3 48,1 
MATEMÁTICA 4 7,4 7,4 55,6 
NÃO FEZ 4 7,4 7,4 63,0 
NÃO RESPONDEU 3 5,6 5,6 68,5 
CURSANDO PEDAGOGIA 2 3,7 3,7 72,2 
GEOGRAFIA 2 3,7 3,7 75,9 
EDUCAÇÃO FÍSICA 2 3,7 3,7 79,6 

NORMAL SUPERIOR 2 3,7 3,7 83,3 
CIÊNCIAS 2 3,7 3,7 87,0 
FÍSICA 2 3,7 3,7 90,7 
QUÍMICA 2 3,7 3,7 94,4 
CIÊNCIAS SOCIAIS 1 1,9 1,9 96,3 
BIOLOGIA 1 1,9 1,9 98,1 
HISTÓRIA 1 1,9 1,9 100,0 
Total 54 100,0 100,0  

 

Gráfico 6 – Formação superior  

 

De acordo com as informações demonstradas acima, 38,9% dos 66,7% 

que fizeram o Magistério, Tabela 8, optaram por fazer a Pedagogia e os 61,1% 

restantes dessa soma escolheram outros cursos de graduação. Os 7,4% dos 

professores que cursaram o Ensino Médio e que não têm pretensões docentes, 

Tabela 8, estão entre os que escolheram a Pedagogia para formação superior, 

apresentados na Tabela 9.  
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Tabela 10 – Especialização 

 
Frequência Percentual 

Válido 
Percentual 

Cumulativo do 
percentual 

Valores 

 
NENHUMA 30 55,6 55,6 55,6 

PSICOPEDAGOGIA 8 14,8 14,8 70,4 
GESTÃO ESCOLAR/ 
PSICOPEDAGOGIA 

4 7,4 7,4 77,8 

GESTÃO ESCOLAR 3 5,6 5,6 83,3 
GESTÃO ESCOLAR/ 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

2 3,7 3,7 87,0 

GESTÃO ESCOLAR RH 1 1,9 1,9 88,9 
PSICOPEDAGOGIA/ 
INSPEÇÃO ESCOLAR 

1 1,9 1,9 90,7 

EDUCAÇÃO INFANTIL 1 1,9 1,9 92,6 
METODOLOGIA DA 
MATEMÁTICA 

1 1,9 1,9 94,4 

INSPEÇÃO ESCOLAR 1 1,9 1,9 96,3 
PROGRAMA DE ENSINO 
E APRENDIZAGEM 

1 1,9 1,9 98,1 

ACADEMIA E PERSONAL 
TREINER 

1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 
Gráfico 7 – Especialização 

Quanto à especialização, 55,6% dos docentes não têm nenhuma, dentre 

os quais estão os 33,3% de docentes contratados. Sendo que 44,45% buscaram 

especializações. 
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Tabela 11 – Resumo dos casos 

 
Casos 

Valores Missing Total 
N Percentual N Percentual N Percentual 

Cursos de 
atualização 

28 51,9% 26 48,1% 54 100,0% 

 

Os cursos de atualização oferecidos, tanto em nível nacional quanto em 

nível estadual, são referentes aos últimos 10 anos. A Tabela 11 demonstra o resumo 

de casos, sendo que 28 participantes dos 54 responderam a essa questão. Desses 

28 que responderam a essa questão, foram obtidas 92 respostas (ver Tabela 12). 

Estas estão distribuídas através da frequência e do respectivo percentual. 

 
Tabela 12 – Cursos de atualização 

 

 
Respostas Percentual de 

Casos N Percentual 
Cursos de 
atualização 

PROCAP 1 7 7,6% 25,0% 

PROCAP 2 5 5,4% 17,9% 
PCNs 9 9,8% 32,1% 
PROFA 10 10,9% 35,7% 
PRÓ-LETRAMENTO DE 
LÍNGUA PORTUGUESA 

9 9,8% 32,1% 

PRÓ-LETRAMENTO DE 
MATEMÁTICA 

10 10,9% 35,7% 

LIBRAS 3 3,3% 10,7% 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA 3 3,3% 10,7% 
E - PROINFO 5 5,4% 17,9% 
PNAIC 3 3,3% 10,7% 
NENHUMA 28 30,4% 100,0% 

Total 92 100,0% 328,6% 

Todos esses cursos foram realizados no próprio município e, por isso,  

todos os docentes municipais foram convidados a participar, excetuando-se o de  

LIBRAS e o da Educação Inclusiva, para os quais foram convidados apenas três 

professores para cada curso. 

Contudo, é necessário salientar que 30,4% que não participaram de 

nenhuma atualização encontram-se como professores efetivos e contratados. 
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Tabela 13 – Participação no curso de atualização “Educação inclusiva para 
profissionais da rede pública de ensino” oferecido pela SEE/MG 

 
Frequência Percentual 

Válido 
Percentual 

Cumulativo do 
percentual 

Valores NÃO 28 51,9 51,9 51,9 

SIM 26 48,1 48,1 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 
 

Gráfico 8 – Participação no curso de atualização “Educação inclusiva para 

profissionais da rede pública de ensino” oferecido pela SEE/MG 

 

No ano de 2011, foi oferecido pela SEE/MG o curso de atualização 

“Educação Inclusiva para Profissionais da Rede Pública de Ensino”, com a carga 

horária de 120 horas, pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais através 

da PUC Minas Virtual, para o qual todos os professores municipais efetivos foram 

convidados, sendo que menos da metade participou do curso.  
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Tabela 14 – Importância do curso para a inclusão 

 Frequênci
a Percentual 

Válido 
Percentual 

Cumulativo 
do 

percentual 
Valores NÃO 

RESPONDERAM 
28 51,9 51,9 51,9 

SIM 26 48,1 48,1 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Gráfico 9 – Importância do curso para a inclusão 
  
 

Os 26 professores, que correspondem a 48,1% dos participantes, 

consideram que as informações recebidas são importantes para auxiliar nas 

demandas do processo de inclusão.   

 

 

 

 

 



112 
 

Tabela 15 – Nota atribuída ao conhecimento adquirido durante o curso 

 
Frequência 

Percentu
al 

Válido 
Percentual 

Cumulativo do 
percentual 

Valore
s 

Não responderam 27 50,0 50,0 50,0 

Muito bom 12 22,2 22,2 72,2 
Ótimo 7 13,0 13,0 85,2 
Regular 6 11,1 11,1 96,3 
Ruim 2 3,7 3,7 100,0 
Total 54 100,0 100,0  

 

Gráfico 10 – Nota atribuída ao conhecimento adquirido durante o curso 

 

O resultado aqui adquirido demostra que 50% não responderam à 

questão; 35,2% consideraram muito bom ou ótimo o conhecimento adquirido e 

14,8% o consideraram regular ou ruim.  

 

5.2 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Tomando as falas dos participantes (professores regentes dos AD-NEE, 

das mães, dos professores da rede municipal e das diretoras), para estabelecer as 

significâncias, foram constituídas as categorias de análise. Estas são entendidas 
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como marcos de reflexão, dinâmicos e abertos a integrar novas referências que vão 

aflorando no percurso do processo construtivo, sempre considerando os objetivos 

propostos para esta pesquisa. Dessa forma, foram constituídas duas categorias, 

sendo que ambas se desdobraram em subcategorias, conforme pode ser observado 

a seguir.   

 

 

Categoria 1 SIMAVE, a busca de desenvolvimento subjetivo dos 

incluídos 

- Avaliação interna e censitária 

- Orientações específicas aos AD-NEE 

 

Categoria 2 INCLUSÃO, expectativas, desafios e projetos 

 
- Inclusão no âmbito regular de ensino  

- Preparação física e pedagógica da escola 

- Desenvolvimento e autonomia 

- Atendimento especializado 

 

5.2.1 SIMAVE, a busca de desenvolvimento subjetivo dos incluídos 

 
- Avaliação interna e censitária 

 

A Diretora-Geral da SRE afirma que os resultados alcançados com as 

avaliações externas significam a realização conjunta de ações do SIMAVE. 

Procurando saber se há relações entre o SIMAVE/PROALFA, o Projeto Incluir e 

Programa de Intervenção Pedagógica–PIP, ela asseverou que sim, acrescentando 

que: 

 

[...] a partir dos Resultados das Avaliações Externas promovidas pelo 
SIMAVE, Políticas Públicas são implementadas, assim como o PIP. 
Condutas próprias para a assistência individualizadas a alunos com 
dificuldade cognitivas da aprendizagem são desenvolvidas, 
promovendo a igualdade de direito de aprendizagem, respeitando as 
diversidades dentro de cada unidade escolar. O mesmo ocorre com o 
Projeto Incluir, pois, a partir do momento em que o Estado equipa as 
escolas para receber os alunos com deficiência e condutas típicas, 
criam-se padrões de acessibilidade para todos, com construção ou 
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adaptação das instalações físicas das escolas para permitir o acesso 
dos alunos, e também capacitação de profissionais para o bom 
atendimento destes alunos nas Escolas, garantindo o acesso e 
aprendizagem dentro de seu próprio tempo, adequando-se de acordo 
com a necessidade. 

 

Com o intuito de entender a participação dos AD-NEE durante as 

avaliações internas e externas, buscamos, nas experiências dos pesquisados, a 

realidade vivenciada por eles, indagando aos professores se os AD-NEE são 

capazes de realizar as avaliações bimestrais. Tivemos, pois, as seguintes respostas: 

 
As questões mais fáceis sim, mas as mais complexas não 
(Professora Jéssica). 
 
Então, é... (tempo pensando) as provas que eu elaboro... em dias 
normais, eu tento dar atividades diversificadas para eles,  porque não 
estão no nível dos demais alunos. É uma judiação, mas eles fazem a 
mesma prova dos outros alunos, na verdade, eles estão exclusos ali 
dentro da sala e não têm como eu diferenciar, porém, no dia a dia, 
dou toda a assistência individual. O que eu posso fazer eu faço 
(Professora Amora). 
 
No caso desse ano sim, ele é capaz. Mesmo com dificuldade em 
matemática, ele não perde média e não fica de recuperação. Já o 
caso do outro aluno incluído o ano passado, ele não era capaz 
(Professor Jorge). 
 
Sim, mas ele tem muita dificuldade (Professora Amora). 

 

Portanto, nessas falas, percebemos que, de maneira geral, as 

afirmações foram que os alunos não conseguem resolver satisfatoriamente as 

provas. A professora Amora, depois de um tempo pensando, disse que a mesma 

prova aplicada a todos os AD-NEE faz com que eles fiquem excluídos nesse 

momento, porque não conseguem fazer as atividades avaliativas propostas por ela. 

Por outro lado, o professor Jorge destaca que seu AD-NEE é capaz de 

realizar a prova elaborada por ele; sendo assim, pode-se considerar, nessa 

realidade, o papel da escola em oferecer currículos considerados importantes dentro 

de determinada cultura. Nesse sentido, Pimentel e Correia (2011) afirmam que o 

ambiente escolar inclusivo, além de diagnosticar as facilidade e dificuldades de 

aprendizagem dos alunos, deve também saber o que fazer para que cada um 

aprenda da melhor maneira possível.    

Já em relação à avaliação do PROALFA fizemos três questionamentos 

às mães. A primeira pergunta foi se elas tinham conhecimento da participação de 
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seu filho(a) na prova do SIMAVE/PROALFA — realizada no segundo semestre de 

cada ano letivo. Somente a mãe Carolina sabia e respondeu: 

Eu sabia que ela ia fazê essa prova porque a supervisora 

pedagógica avisou... (MÃE CAROLINA). 

 

Depois perguntamos se elas consideravam esse tipo de avaliação 

adequada às NEE de seus filhos; como duas disseram que não conheciam, estas 

responderam segundo o que eu expliquei e os comentários foram os seguintes: 

 

Eu não sei te falar. Porque minha filha, eles (profissionais da 
Escola de Educação Especial) ajudam muito ela, né. Já na 
provinha eu não sei como vai ser. Sei lá, não sei, mas vai ser 
bom para ela (MÃE ANA). 
 
Eu acho que é bom. (MÃE BEATRIZ). 
 
Foi adequada porque a supervisora ajudou, mas se ninguém 
lesse a prova, não era adequada e ela não teria sido feita (MÃE 
CAROLINA). 
 

O último questionamento foi se elas consideravam que esse tipo de 

prova traz resultados positivos ao processo de inclusão no qual seus filhos estão 

inseridos. As mães Ana e Carolina não souberam responder e a mãe Beatriz 

respondeu: 

Eu acho que é bom. E bom para ver onde ele está... se é capaz de ir 
para frente e já pode fazer o 4º o ano que vem...  

 

Como vimos, os resultados alcançados com as avaliações externas é a 

realização conjunta de ações do SIMAVE, que envolve o PROALFA, o Projeto Incluir 

e o Programa de Intervenção Pedagógica–PIP. Em virtude da elaboração do PIP, 

refletido no capítulo 3, o “Dia D” da escola é seguido de um encontro com os pais e 

responsáveis pelos alunos, para a explicação dos resultados do PROALFA, bem 

como debate e apresentação de sugestões sobre o Plano de Intervenção 

Pedagógica (MINAS GERAIS, 2013b).  

Portanto, indagações para pesquisas futuras ainda são pertinentes: A 

maneira de a escola se comunicar com as famílias de seus alunos é entendida e 

valorizada por elas? Qual é a postura da família contemporânea frente à 

responsabilidade de participar da educação escolar dos filhos? 
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Sendo as relações entre educadores e educandos pautadas no 

desenvolvimento de conhecimentos necessários à vida em sociedade, o indicador 

de qualidade educacional pontuado pelo SIMAVE/PROALFA foi um assunto 

abordado somente com os professores, porque são eles que analisam, em reuniões 

pedagógicas, esses resultados. São orientados pelos supervisores (Especialista em 

Educação) a fim de utilizarem os dados em seus planos de ensino. Apesar de não 

estarem satisfeitos com as orientações que não possuem quanto ao olhar 

diferenciado no resultado de seus AD-NEE na prova do PROALFA, consideram que 

é um recurso que indica a qualidade do trabalho realizado por eles. 

É uma questão complicada, porque se for para avaliar a qualidade do 
ensino sim, porque eles ficam realizando aquele processo todo de 
atividades sobre as habilidades dos descritores em sala de aulas e aí 
vem a avaliação. E como eles já foram bem treinados e trabalhados, 
na hora da prova, eles têm o resultado bom. E é o que o Município 
deseja, aquele resultado bom acaba saindo (Professora Amora). 
 
Acho que sim, porque a partir desses resultados, criamos novas 
estratégias para trabalhar com eles, mas... fez silêncio... risos 
(Professora Jéssica). 
 
Sim, eu acho que é bom pela seguinte questão: além de pontuar a 
qualidade de ensino do município, levanta a autoestima do professor, 
porque, a partir do momento que ele recebe a nota, ele vai ver o 
resultado do trabalho, não só dele, mas, por exemplo, a nota que 
chegou do terceiro é um trabalho que começou lá atrás, no primeiro e 
no segundo anos, mas é interessante para o professor também. E 
aquele resultado indica o ponto de partida para correr atrás e tentar 
melhorar. Porque se não ter essa nota, sinto muito, eu acho que 
muita gente deixa a desejar. Se não tivesse essas avaliações 
externas, muita coisa deixaria a desejar (Professor Jorge).  

 

Alguns participantes da rede municipal comentaram a questão da 

qualidade de ensino pontuada pelo resultado do PROALFA e a responderam “sim”,  

justificaram dizendo: 

A cada ano aperfeiçoamos mais nossas práticas pedagógicas com o 
objetivo de atingir um melhor desempenho dos alunos nessas 
avaliações. 
 
Através das avaliações externas podemos melhorar o ensino-
aprendizagem no ponto que tiver falhas. 

 
Sim. Pois avalia tudo o que é trabalhado e temos uma visão ampla 
sobre nosso trabalho, conhecimento e desempenho. 
 
Sim. Com o processo avaliativo, podemos ficar atentos às 
dificuldades dos nossos alunos e trabalhar de acordo com as 
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necessidades. Se tivermos uma boa pontuação, trabalharemos com 
o objetivo de aumentar o manter a nota; caso contrário,  teremos que 
nos esforçar para melhorar.   
 
Sim. Parcialmente, pois há alunos com NEE que realizam as 
mesmas provas dos demais alunos sem estarem no mesmo nível de 
aprendizagem e rendimento daqueles e isso não é considerado ao 
determinar o índice do município. Além disso, não recebemos 
suporte (recursos materiais e humanos) adequado para atendê-los 
no decorrer do ano de maneira satisfatória. 
 
Sim. Concordo parcialmente, pois alguns alunos ficam mecanizados 
com o processo. E as provas não são de acordo com a realidade da 
escola e com a nova resolução. 
 
Sim. Porém não podemos deixar de lado as outras matérias que são 
tão importantes quanto as habilidades ou descritores. E o “sistema” 
cobra de nós estas habilidades e descritores que não ensina a 
criança a ler e escrever. 

 
Os que responderam “não” justificaram da seguinte forma: 

 
Não. Pois cada escola atende uma clientela diferenciada e, neste 
caso, as escolas que recebem as crianças de bairros menos 
favorecidos acabam sendo prejudicadas. 
 
Não. Qualquer aluno alfabetizado ou não são capazes de assinalar 
um X acertando aleatoriamente a questão sem ter lido. 
 
Não. O SIMAVE e o PROALFA avaliam somente através de 
questões objetivas e para pontuar de fato a qualidade de ensino, 
deve-se avaliar também através de questões dissertativas. Pois 
ficamos trabalhando tantas habilidades em forma objetiva para 
qualificar os alunos para a prova e acaba deixando as questões 
dissertativas a desejar, uma vez que, no futuro, quando for fazer o 
ENEM, vão necessitar da parte dissertativa que estará falha. 
 
Não. Pois acho o sistema dos exercícios propostos muito 
mecanizados, os quais os alunos apenas marcam X. E cada escola, 
apesar de ser no mesmo município, tem uma realidade diferente. 
 
Não. Acho que existe uma distância entre o que é ensinado e o que é 
cobrado na prova. Cada vez mais os alunos chegam no quinto ano 
sem pré-requisitos necessários, e nós temos que acompanhar o 
ritmo de cada um. 
 
Não. Considero que essas avaliações não avaliam os alunos de 
forma eficaz, pois trazem apenas (ou a maioria) as atividades 
mecanizadas, não possibilitando manifestações de opinião, reflexão, 
etc. Além disso, essas (as mesmas) buscam resultados quantificados 
e, até o presente momento, não recebemos respaldo suficiente para 
modificar ou melhorar o quadro apresentado por elas. 
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Não. Parcialmente, em minha opinião, o processo de avaliação dos 
alunos deveria ser uma avaliação contínua. A avaliação não deveria 
ser apenas de questões de assinalar. 

 
Percebemos que, dentre os que responderam que o resultado do 

PROALFA é uma forma de pontuar a qualidade do ensino no município, há 

comentários críticos sobre a mecanização de procedimentos pedagógicos a fim de 

que os alunos com NEE ou não, consigam tirar boas notas nessa prova. O assunto 

sobre PIP, tratado no 3º capítulo, explicita que a elaboração desse documento tem o 

intuito de “garantir a alfabetização dos alunos no tempo certo, especialmente 

daqueles que se encontram em baixo desempenho” (MINAS GERAIS, 2013b). 

E ainda estudamos, no 2º capítulo, que o ambiente escolar deve garantir 

a ampliação de conhecimentos organizadamente sistemáticos e desenvolver 

habilidades. E quanto a isso, Tacca (2004, 101) assevera que “Os momentos em 

sala de aula são inundados por situações interativas.” Além disso, diz que as 

interações em sala de aula são “processos dinâmicos que se confirmam relações 

que se tornam constitutivas de desenvolvimento das pessoas” e que o professor 

como organizador das atividades escolares está “sempre na posição de confirmar o 

aluno como sujeito [...] pessoa e aprendiz”. 

Em relação aos que se expressaram negativos à função do PROALFA,  

em indicar a qualidade de ensino, estão descritas justamente as consequências do 

ato de mecanizar o ensino, retirando a construção significativa de conhecimentos 

adquiridos em um ano letivo, que é base da aprendizagem em anos escolares 

posteriores. 

Quando indagamos se somente os alunos regulares deveriam participar 

do PROALFA, a opinião dos entrevistados ficou dividida, e consideraram ser uma 

prova injusta e excludente. A postura da professora Amora — que tem dois alunos 

em sua sala e demonstra o maior orgulho do desenvolvimento deles — , por 

exemplo, embora seja totalmente a favor da inclusão de AD-NEE no âmbito regular, 

aqui ela tem certeza de que só os educandos que não têm NEE deveriam participar. 

 

Não, porque a proposta é incluir, então, não daria certo. É para 
todos, a questão é que eles consideraram de maneira diferenciadas 
e passar orientações específicas sobre os resultados dos alunos 
incluídos. De acordo com a necessidade e deficiência, deveria ser 
enviada uma avaliação que as crianças dessem conta de fazer 
(Professora Jéssica). 
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Eu tenho certeza que sim, porque, como já não vem o suporte para 
os alunos que estão inclusos na escola regular, deveriam vir 
adaptados. Só que o governo não está preocupado com as crianças 
especiais, e sim com a quantidade. E nós profissionais, profissionais 
mesmo, estamos preocupados com a qualidade (Professora Amora). 
 
Não. Porque tem alunos como o meu desse ano, que é aluno 
incluído, mas que dá conta de fazer a avaliação. Tem aluno que não 
vai conseguir, mas tem outros que conseguem desenvolver essas 
habilidades. Eu tinha alunos o ano passado que tinham bastante 
dificuldade e que, quando chegou o resultado das provas, ele tinha 
ido bem. O que acontece, eu sei que muita gente não concordaria, 
porém vai enfrentar barreiras e quebrar barreiras. A partir do 
momento que você coloca um aluno com NEE para realizar esse tipo 
de prova, muita gente fica preocupado com a nota, e diz ele vai fazer 
e a nota vai cair. Mas se todo esse processo de registrar o aluno com 
deficiência no Censo for mesmo desse jeito será ótimo, mas esse é 
um conhecimento novo, ficamos sabendo esse ano e o registro 
desses alunos já foi. Cada ano é um ano, se fosse esse ano, os 
alunos do ano passado eu saberia que eles não dão conta (Professor 
Jorge). 

 
A resposta que a Diretora Educacional da SRE expôs, contrapõe-se a 

toda a indignação expressa pelos professores como sendo uma prova injusta e 

excludente e a coloca como sendo direito adquirido por Lei a participação do aluno 

com NEE.  

Os alunos com deficiência realizam a prova em iguais condições a 
dos alunos regulares, tanto nas escolas estaduais quanto nas 
municipais. O aluno que necessita de atendimento educacional 
especializado tem os mesmos direitos de participação dentro da 
Avaliação do SIMAVE. O aluno está respaldado por Lei quanto a seu 
tempo diferenciado da aprendizagem (Diretora Educacional da SRE). 
 

Perguntamos, também, aos professores, como eles veem o processo 

avaliativo SIMAVE no 3º ano do Ensino Fundamental e se deveria ser mudado. As 

contradições continuam explícitas e a visão negativa predomina. Até mesmo a 

professora Sofia, que é novata, apresenta definições ouvidas de profissionais mais 

experientes de que a prova do PROALFA tem mais desvantagens do que vantagens 

e mais exclui do que inclui. O que prepondera é a má informação quanto às 

orientações e sobre detalhes funcionais da prova e, portanto, destacamos alguns 

trechos importantíssimos para a abordagem da pesquisa. 

 
Bem elaborada ela é, porém tem muita coisa que o terceiro ano não 
consegue fazer porque estão imaturos e a cobrança é muito grande. 
Chega um momento que a gente condensa porque sabemos que vai 
ser cobrado na prova e aqueles alunos que já estão preparados 
óbvio que rapidamente eles vão conseguir, mas tem alunos que, 
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infelizmente, não vão. Outra coisa que eu achei um absurdo é que 
nesse ano vai vir a primeira prova do SIMAVE/PROALFA de 
matemática e não foi passado nenhuma orientação de como 
devemos preparar os alunos para essa prova. Como é tudo novo, é 
aquela preocupação (Professor Jorge). 
 
Estou começando agora, mas percebi que os profissionais acham 
essa prova difícil, que os textos são muito grandes, e que eles não 
dão conta de ficar lendo, que eles enjoam, chega no final não 
querem fazer mais, às vezes tem questões fáceis, mas eles erram 
porque já leram muito, já cansaram. Eles acham assim e o 
comentário lá é esse. E ainda com a inclusão piora ainda mais, eles 
falam que os alunos com deficiência vão baixar a nota da escola. 
Acho que essa prova deveria ser adaptada às NEE dos alunos com 
deficiência. Eu acho que o governo deveria mandar uma prova 
adequada ao aluno ou avaliá-lo de maneira diferente. Meu aluno não 
está acompanhando muito bem o 3º ano [...] (Professora Sofia). 
 
Então, não acho ele rico, primeiro porque vem só questões objetivas, 
questões muito difíceis para a realidade dos alunos, porque o que é 
ensino aqui é para ser usado na realidade dos alunos, adequados à 
cidade e sua cultura; vêm assuntos e informações na prova que nós 
não tivemos acesso. Eu acho assim, tem suas vantagens e também 
suas desvantagens (Professora Jéssica). 

 
Os professores da rede municipal expressaram sua opinião e, na maioria 

dos fragmentos de fala, percebemos a anseio por mudanças: 

 
As avaliações deveriam ser adaptadas aos alunos incluídos. 
Deveríamos ter mais respaldo quando tratamos da aplicação de 
avaliações censitárias aos alunos da educação inclusiva. 
 
Não. Acredito que os municípios deveriam receber e oferecer os 
subsídios, ou melhor, o respaldo necessário para que todos os 
educandos pudessem realizá-las satisfatoriamente. Porém, deveria 
ter menor quantidade de questões e apresentar textos menores e 
algumas questões dissertativas. 

 
Como hoje sabemos, os alunos incluídos no ensino regular também 
fazem essas avaliações e, até o momento, não existem provas 
específicas para esses alunos, como é o caso de alunos com 
deficiência visual. 
As provas deveriam ser aplicadas no final do ano, as questões 
deveriam ser bem revisadas, pois algumas questões vêm com 
perguntas ambíguas e outras de difícil interpretação até mesmo para 
nós. 
 
Deveria avaliar somente alunos matriculados sem PDI. 
 

De acordo com as falas, percebemos que as informações do SIMAVE 

que orientam quanto à participação dos AD-NEE na prova do PROALFA não foram 

oferecidas aos participantes, entretanto, no 3º capítulo, vimos no documento da 
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SEE/MG (2000) que o SIMAVE tem como intuito apontar as prioridades 

educacionais a todos os componentes da escola, sendo fundamental a definição de 

ações para subsidiar políticas públicas para a educação eficaz a todos.  

 
- Orientações específicas aos AD-NEE 

 
A avaliação censitária, o PROALFA, ao ver dos participantes, não é 

adequada e faltam informações. Os professores destacam que não há orientação 

quanto à participação dos alunos com NEE:  

 
Não existe nenhuma orientação, nós aplicamos as avaliações para 
esses alunos da mesma forma que aplicamos para os outros do 
ensino regular. Enviamos um relatório justificando o rendimento 
diferenciado, mas gostaria de fazer uma ressalva, na maioria das 
vezes, esses documentos não são considerados porque, no ano 
seguinte, quando vêm os resultados dentro de um montante, o 
resultado do aluno com deficiência não foi considerado dentro de 
suas limitações, e sim como todos os outros (Professora Jéssica). 

 
Então... na verdade... a realidade é totalmente fora do contexto que 
todo mundo fala por aí, a inclusão. Porém, nós não temos suporte do 
governo para aplicar essa prova. Não tem orientação (Professora 
Amora). 
 
Nunca li nada sobre essas orientações, não há orientações. Eu acho 
que a prova não é adequada ao meu aluno, pra dar conta, teria que 
ter uma ajuda, apesar dele ser bom, ele precisaria de um auxílio, ele 
vai achar a prova difícil, principalmente a de matemática. Esse ano 
vem prova também de matemática, nos anos passados não tinha, 
vinha prova só de Português (Professora Jorge). 
 
Comecei esse ano e não recebi nenhuma orientação de como meu 
aluno iria participar dessa prova. Tive informações sobre como foi 
realizada nos outros anos e como ela é importante para o município 
com minha supervisora e colegas, nada escrito ou determinado sobre 
as especificidades de meus alunos incluídos (Professora Sofia).  

 

Outro aspecto fundamental à pesquisa é o fato da inexistência do envio 

de provas destinadas a atender às especificidades do aluno com NEE; de acordo 

com o professor Jorge, ele lecionou para uma aluna surda há dois anos, mas alega 

não ter recebido suporte de um tradutor-intérprete e, como ele não domina LIBRAS e 

nem pôde ficar na sala nos dias de prova censitária, a aluna realizou as atividades 

avaliativas de forma aleatória. 

 

Não, pelo menos eu nunca fiquei sabendo. Eles são organizados e 
realizam a prova como os alunos regulares. Por exemplo, quando 
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minha aluna deficiente auditiva foi realizar essa prova, não 
recebemos prova diferenciada e como ela não podia ter tradutor-
intérprete, ela fez de maneira aleatória. E a bibliotecária que fazia o 
acompanhamento nas avaliações internas, na externa, ela não pode 
acompanhar. Mandamos no malote das provas realizadas pelos 
alunos o xerox do PDI,  explicando o tipo de deficiência dessa aluna, 
mas no boletim da turma ela veio com nota em baixo desempenho 
(Professor Jorge). 

 
Uma professora da rede municipal achou pertinente comentar que, 

quando lecionava para uma aluna com deficiência visual, solicitaram materiais e 

orientação ao órgão municipal responsável e que: 

 
Na época das avaliações, a aluna realizava suas avaliações com a 
supervisora. A supervisora lia o texto, perguntas e os enunciados das 
questões e ela respondia, e eram feitas as anotações de acordo com 
suas respostas. O trabalho era totalmente oral em sala de aula. 
Quando a aluna recebeu seu kit e começou a passar as atividades 
em Braile, ela levava para a supervisora e a diretora da Escola de 
Educação Especial  corrigirem, pois a equipe nos orientava quanto à 
aluna. 
 
Em relação às orientações do SIMAVE/PROALFA, NÃO EXISTE 
orientações específicas quanto aos alunos portadores de 
necessidades especiais para a realização do PROALFA. A aluna fez 
a avaliação do PROALFA da mesma maneira da avaliação interna, 
juntamente com a prova enviamos um relatório especificando a 
necessidade e a maneira que foi aplicada a prova. 
 

A mãe Carolina, que tem a situação da filha registrada na fala exposta,  

reafirma a realidade descrita pela professora ao pontuar que não havia prova 

específica para a deficiência de sua filha, e esta realizou a prova na sala da 

supervisora: 

O terceiro ano foi tranquilo, tirando o preconceito, todas as provas ela 
fazia com a supervisora e a prova do SIMAVE fez com ela. Era oral, 
a supervisora ia lendo, ela respondia e a supervisora marcava a 
resposta e alguma coisa que eu não sabia ela explicava. Nunca fez 
prova sozinha escrita em BRAILE.  
 

Quanto à questão referente ao cadastro dos alunos no Educacenso,  

verificamos que aspectos essenciais de troca entre a administração municipal e o 

conhecimento dos professores em sala não estão em harmonia, causando 

insegurança e desconforto. A postura da professora Jéssica demonstra como é difícil 

para um professor não saber de conhecimentos específicos que melhorariam o seu 

trabalho e a vida escolar de seus alunos. Somente a professora Amora tem alguma 

informação sobre como é realizado o cadastro e qual é o seu fim. 
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Desconheço. (Como ela quis desistir da entrevista, tive que explicar a 
função do Educacenso e ela elaborou a seguinte resposta) O objetivo 
era esse, mas a gente vê através dos resultados que isso não está 
sendo considerado (Professora Jéssica). 
 
O cadastro na verdade nós não tínhamos conhecimento dele, porém, 
por não ter conhecimento, nós corremos atrás, muito atrás, para 
saber como os alunos com deficiência poderiam ser contados sem 
que prejudicasse a nota da escola. Como ao cadastrar as crianças 
não especificávamos que eles possuíam deficiência, eles eram 
contados como alunos regulares. Eles fazem a prova, têm um 
rendimento que sabemos que não é satisfatório, porque eles são 
crianças especiais, o governo também sabe disso, pois têm os 
laudos. Mas como disse na questão anterior, o governo não está 
preocupado em si com o desenvolvimento humano, ele está 
preocupado com os resultados quantitativo e não qualitativo 
(Professora Amora). 
 
Eu não sei responder por não saber como ele é feito (Professor 
Jorge). 

 
E aproveitando a realidade descrita acima, faz-se pertinente salientar a 

questão do PDI. A pergunta foi como ele é utilizado para justificar a má atuação dos 

alunos com NEE e houve unanimidade de opinião: 

 
Auxiliaria se fosse considerado. (Professor Jorge) 
 
Esse PDI é feito, é colocado tudo bem explicado, porém não resolve 
de nada porque nem chega ao conhecimento deles lá (Professora 
Amora). 
 
Não, esses materiais não são considerados mesmo que enviados 
juntos à prova do SIMAVE (Professora Jéssica). 
 
Ainda não tenho conhecimento de como é elaborado e para que 
serve (Professora Sofia). 
 

Foi solicitado aos professores da rede municipal que comentassem as 

informações que tinham sobre se há contribuição do Educacenso para o envio do 

material adequado para a realização da avaliação dos AD-NEE. Seguem, portanto, 

algumas contribuições dos professores que responderam “sim”: 

 
É através do Educacenso que o Estado sabe o número de alunos. 
 
Ainda não recebemos orientações mais claras quanto à aplicação e 
ao desempenho dos alunos incluídos.  Também não recebemos 
material pedagógico adequado para os alunos que requerem 
professor de apoio em sala de aula. 
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Contribui parcialmente, pois se tratando de alunos com necessidades 
especiais fica a desejar. 
 
É através dessa pesquisa que se pode saber o número de alunos 
que irão realizar essas provas para que este material seja elaborado 
de forma adequada e na quantidade certa. 
 
Sim. Pois, só assim as escolas poderão receber a quantidade de 
avaliações necessárias e ficarem atualizadas. 
 
Sim. É através dele que se obtém o número de alunos, o ano, se há 
alunos deficientes, dados sobre os professores, etc.    

 

Também separamos alguns comentários dos que responderam não: 

 
Desconheço. Pois o Educacenso é realizado na Secretaria Municipal 
de Educação. 
 
Não. Porque o Educacenso deveria ser feito no meio do ano, pois, 
nos meses de junho/julho, recebemos muitos alunos de fora. 
 
Fazer o Educacenso no início do ano, mas até o meio ou final do 
ano, chegaram alunos a mais e eles ficam sem livros e provas. 

 
As entrevistas não trouxeram elementos suficientes para responder aos 

questionamentos propostos para essa pesquisa que são: Em que sentido o SIMAVE 

está sendo um instrumento de inclusão e de desenvolvimento aos educandos com 

NEE? O SIMAVE/PROALFA oferece orientações pedagógicas para a participação 

do AD-NEE na avaliação censitária apresentada em suas diretrizes? Essas 

informações são de conhecimento de todos os docentes contratados e efetivos? 

E como o referencial teórico também não esclarecia inteiramente estes 

questionamentos, procuramos a Diretora-Geral da SRE para solicitar maiores 

informações. As informações, a seguir, supriram todos os pontos que não foram 

sanados com os outros dados coletados e auxiliaram, sobremaneira, nas conclusões 

finais da pesquisa. 

Isso posto, percebemos que, segundo a Diretora-Geral da SRE, as 

orientações passam por um processo de cadastro que não é igual para as escolas 

municipais e estaduais.  

Aqui ficam expostas as respostas que oferecem esclarecimentos quanto 

ao SIMADE, como é realizado o cadastro dos alunos da rede municipal no 

Educacenso, a utilização do PDI do AD-NEE e a possibilidade de envio de provas 
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adaptadas a alunos com NEE. Informações estas que não foram encontradas em 

orientações do SIMAVE existentes nas escolas municipais, na escola de Educação 

Especial ou no site da SEE/MG.  

 
O Sistema Mineiro de Administração Escolar — SIMADE tem a 
finalidade de informatizar e padronizar todo o sistema 
documental/manual necessário para a organização do funcionamento 
da secretaria da escola e da própria escola como um todo (turmas, 
servidores e demais projetos que a escola possa oferecer). Ele foi 
criado em 2010. Ele foi criado para atender à rede Estadual. 
 
O cadastro dos alunos com NEE é realizado de forma diferente para 
a rede estadual e municipal, mas tem a mesma finalidade para o 
SIMAVE/PROALFA, que é a obtenção de dados para a elaboração, 
reprodução e realização da prova anual. 
O Sistema Mineiro de Administração Escolar — SIMADE é destinado 
à rede estadual, trata-se de uma ferramenta que admite o registro da 
atuação de todos da escola, é um sistema de informação estruturado 
em rede com dados e elementos sobre aspectos determinados do 
processo educativo e da gestão escolar. E o Educacenso é uma 
ferramenta que permite obter dados individualizados de cada 
estudante, professor, turma e escola do país.  Todo o levantamento é 
feito pela internet. Este é utilizado, também, pelo SIMAVE para 
correlacionar as informações dos alunos descritos em formulários 
preenchidos pelas escolas municipais como sendo deficientes.  

 
A seguir, é apresentada a informação que maior contribuirá para a 

participação dos AD-NEE no PROALFA de forma realmente justa e especial e quase 

sana todas as inquietações iniciais da pesquisa. 

 
Em relação a alunos surdos, cegos ou deficientes mentais que 
participam da avaliação do SIMAVE/PROALFA, o banco de dados da 
rede estadual é tirado do SIMADE, que já está pronto, a rede 
municipal, a Superintendência encaminha um formulário para a 
Secretaria Municipal de Educação que é preenchido pela escola e 
nós, da Superintendência Regional de Ensino de São Sebastião do 
Paraíso — SRE, digitamos a base de dados dos municípios.  

 
Nesse momento, a Diretora-Geral reporta-se diretamente ao município 

onde se realizou a pesquisa: 

 
Itamogi, por exemplo, informou a relação de alunos por turma de 
todas as escolas municipais, na qual não há descrição de alunos 
com deficiência, em 20 de maio de 2013, essa relação será utilizada 
na prova do PROALFA, que ocorrerá em outubro desse ano. A partir 
dessas informações, a base de dados é gerada. Ao digitar coloca-se 
o turno, o número de alunos regulares e com deficiência, se a turma 
é multisseriada ou não e a quantidade de provas ampliadas. A 
quantidade de provas virá de acordo com essas informações. 
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Se o município informar que atende, em sua turma ou turmas,  aluno 
ou alunos com deficiência, a prova virá adequada às necessidades 
desses alunos. Essa informação tem que estar condizente com a 
inscrição desses alunos no Educacenso. 

 
Vimos contradições entre as informações que os professores têm e a 

reposta da Diretora-Geral da SRE sobre o resultado da prova dos alunos com NEE e 

a proficiência das escolas. 

A dúvida respondida a seguir é a mais satisfatória das informações, pois 

tranquiliza todos os profissionais responsáveis pela educação de qualidade,  

apregoada pelas orientações pedagógicas do SIMAVE “todos os alunos lendo e 

escrevendo até os 8 anos de idade” “todas as escolas fazendo a diferença”.  

Há, no município de Itamogi, o plano de carreira que garante as 

características democráticas de escolha de turma. A lista inicial de docentes é 

composta por professores efetivos que escolhem suas salas de aula tendo maiores 

possibilidades de opção, por serem os primeiros da lista.  

Uma segunda lista composta por professores contratados é utilizada, e a 

escolha já não oferece tantas possibilidades como aos professores da primeira lista. 

A análise da situação profissional dos docentes entrevistados que possuem AD-NEE 

no 3º ano aponta somente uma professora efetiva dentre os entrevistados.  

Os resultados das escolhas de turmas ocorridas na atribuição de aulas 

levam-nos a refletir sobre os resultados negativos que os alunos com NEE podem 

gerar e tensão antes, durante e depois (responsabilidades com os resultados) da 

aplicação do PROALFA, apesar de as Especialistas esclarecerem que os resultados 

do PROALFA também são fruto do trabalho dos professores dos anos anteriores. 

Sendo assim, tais preocupações, dentre outras, afastam professores que têm poder 

de escolha para outros anos escolares que não tenham tanta cobrança do estado, 

ou seja, anos escolares mais “tranquilos”. 

A falta de informação causa uma exclusão por “tabela”: a dos 3º anos e 

a dos 3º anos que possuem AD-NEE. Considera-se que as informações abaixo irão 

reduzir esse desconforto contribuindo tanto para a ampliação e aplicabilidade dos 

objetivos do SIMAVE no município, quanto para desenrolá-lo mediante as práticas 

pedagógicas que garantam o desenvolvimento pessoal dos AD-NEE. A professora 

Sofia contribui, nesse aspecto, ao comentar: 

 



127 
 

Quando foi para eu pegar essa sala, vieram pessoas pra mim e 
falaram, nessa sala tem o D. Você tem coragem? “E eu disse: o que 
é que tem?” Ele é uma pessoa como outra qualquer, e fui. Pelo jeito 
que vi, em português ele está muito bem, só na matemática que ele 
tem um pouquinho de dificuldade, escreve muito bem, uma letra 
bonita, os pais são muito presentes ajudam muito sabe. [...] ele é 
muito agitado, o dia que ele não toma o remédio, ou não toma direito 
ou muda o remédio, ele fica muito agitado, ele bate nos colegas, ele 
é agressivo, ele perde a paciência e senta a mão nos colegas. Se 
conversar, ele chora, tem medo do pai, não bate não, mas coloca de 
castigo, tira videogame, tira computador. Mas, graças a Deus, ele 
tem dia que está bem mais calmo, nesses últimos três dias, ele 
estava bem calmo. 

 
A professora Sofia ainda acrescenta que: 

 
Acho que o comentário dos professores não é só porque tem o aluno 
com deficiência na sala, mas também está relacionado à prova do 
SIMAVE. Eu percebi que os profissionais acham essa prova difícil, 
que os textos são muito grandes, e que eles não dão conta de ficar 
lendo, que eles enjoam. Chega ao final, não querem fazer mais, às 
vezes tem questões fáceis, mas eles erram porque já leu muito, já 
cansou. Eles acham o comentário lá é esse. E ainda com a inclusão 
piora ainda mais, eles falam que os alunos com deficiência vai baixar 
a nota da escola. 

 
Mas, ao ser indagada sobre o resultado dos AD-NEE na proficiência, a 

Diretora-Geral da SRE esclarece que:  

 
O resultado das provas dos alunos com deficiência é analisado, mas 
não entra na proficiência da escola, pois, no dia da prova do 
PROALFA, o laudo médico, atestado por um psiquiatra ou por um 
neurologista (não pode ser de psicopedagoga clínica ou institucional, 
psicóloga ou da professora), é grampeado na prova desses alunos 
com o intuito de atestar que ele tem deficiência. Ou seja, a sua prova 
será avaliada, virá o resultado deles, mas estes não entram na 
proficiência da escola. O resultado das provas dos alunos com NEE 
é desconsiderado para o total da escola, mas, como ele tem 
garantido por Lei, o direito de participar de todas as atividades da 
escola regular, o nome dele aparece no boletim, que é enviado às 
escolas pelo CAED/UFJF, mas esta não pesa de forma negativa na 
nota geral da escola.  

 

5.2.2 INCLUSÃO, expectativas, desafios e projetos 

 
- Inclusão no âmbito regular de ensino 

 
Buscamos, com essa indagação, verificar a participação dos docentes 

nos cursos de atualização destinados a preparar o trabalho do professor para os 
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desafios do atendimento a alunos sem e com NEE. As informações obtidas foram as 

seguintes: 

Participei, PROFA, PCNs, EPROINFO, PRÓ-LETRAMENTO de 
Língua Portuguesa e Matemática e, também, fiz o curso de LIBRAS 
(Professora Jéssica). 
 
PCN, PROFA e PNAIC (Professora Amora). 
 
Sim, o PRÓ-LETRAMENTO de Língua Portuguesa e de Matemática, 
E-PROINFO (Professor Jorge). 
 
Não fiz esse curso porque ainda não era formada, mas, durante 
minha graduação, fiz o curso de nivelamento em LIBRAS, também 
auxiliei um colega surdo durante todo o curso de Pedagogia a ir 
interpretando o que os professores diziam nas aulas, foi muito bom 
(Professora Sofia).   

 
Buscamos saber, também, se os professores regentes dos AD-NEE 

participaram do curso “Educação Inclusiva para Profissionais da Rede Pública de 

Ensino”, oferecido pela SEE de MG.  Mas nenhum deles participou desse curso e, 

por isso, não opinaram sobre a importância do conteúdo do curso para a prática 

pedagógica. No entanto, explicitamos, no 3º capítulo, que o curso objetivou 

desenvolver ações de sensibilização para as mudanças atitudinais da comunidade 

escolar, oferecer subsídios à escola na construção coletiva da proposta pedagógica 

para a utilização de metodologias inovadoras, procedimentos e recursos didáticos 

para o atendimento aos AD-NEE. 

 
- Preparação física e pedagógica da escola 

 

Esse assunto foi estudado no capítulo 2, na citação de Mazzotta e 

D’Antino (2010), que explicitam aspectos como a falta de recursos materiais e 

pedagógicos como fatores que podem interferir na concretização do processo de 

inclusão e, por consequência, no desenvolvimento dos AD-NEE.  

Então, procuramos saber qual a opinião desses profissionais quanto à 

preparação física e pedagógica da escola os quais apresentaram a seguinte 

avaliação: 

Em minha opinião a escola não está preparada fisicamente para 
receber certos alunos com deficiência, e quanto ao pedagógico os 
profissionais estão buscando todos os dias informações para ficar 
atualizados e poder atender. Só que a gente ainda precisa de mais 
recursos, fazer mais cursos, tomar posse de mais conhecimento. 
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Ainda é pouco, é o começo. A boa vontade é muita, mas ainda falta 
(Professora Jéssica). 
 
A estrutura física da escola não está preparada para atender alunos 
com necessidades especiais, porém o corpo pedagógico cuida com 
muito amor e carinho. Já está prevista uma grande reforma para 
receber esses alunos, uma grande novidade para o ano de 2014 na 
Escola Maylon Furtado de Medeiros (Professora Amora). 
 
Precisa melhorar tanto a física como a pedagógica. A pedagógica é 
assim: ainda não tem professor capacitado para isso. Os professores 
que trabalham comigo são todos muito esforçados, bem formados, 
motivados, porém ainda não têm aquela formação específica. E a 
física, nós ainda não temos cadeirantes e tudo mais, mas temos que 
nos preparar, porque, por exemplo, a clientela está cada vez mais 
diversificada, não sabemos o que vai vir depois (Professora Jorge).   

 
Olha essa inclusão para dar certo primeiro têm que mudar a cultura 
das pessoas, elas precisam respeitar e acreditar nos alunos com 
deficiência, eles conseguem principalmente se tiverem vontade. Esse 
meu colega de faculdade que é surdo sempre esteve disposto para 
aprender e também para ensina, sempre que eu perguntava alguma 
coisa ele me ensinava. Ele passou por todas as provas do governo e 
me disse que tinha ajudante na hora da prova, ele estudou na cidade 
vizinha, faz uns 8 anos que ele participou dessas provas PROALFA, 
prova BRASIL. Ele demorou para chegar a faculdade, com 11 anos 
ele ainda estava na 1ª série, por causa do problema demorou para 
chegar ao ensino superior. É isso aí, a inclusão está aí, mas ainda há 
muito que se fazer para melhorar tanto na parte física da escola 
quanto na parte pedagógica (Professora Sofia).  

 
Portanto, a adequação do ambiente escolar com vistas a acessibilidade 

do AD-NEE implica que “todos os envolvidos com a questão da educação inclusiva 

devem observar a adequação do ambiente para facilitar o acesso da pessoa com 

deficiência física aos edifícios, eventos políticos, sociais e culturais” (MINAS 

GERAIS, 2006, p. 57. 

O assunto que foi discutido a seguir esbarra no assunto anterior quanto 

a preparação física e pedagógica e tem causado várias inquietações no âmbito 

educacional, Mantoan (2006, p. 23-24) assevera que:  

 
A inclusão escolar tem sido mal compreendida, principalmente no seu apelo 
a mudanças nas escolas comuns e especiais. [...] Tanto as escolas 
especiais quanto as comuns precisam se reorganizar e melhorar o 
atendimento que dispensam a seus alunos.  

 
A polêmica do processo de inclusão é exposta por professores e pais de 

maneira, muitas vezes, contraditória e carente de conhecimentos específicos. 
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No que diz respeito ao conhecimento sobre as políticas públicas e a 

opinião se concordam com o processo de inclusão do AD-NEE na rede regular de 

ensino os professores afirmaram que:  

 
Eu conheço. Concordo, concordo sim, até certo ponto. Porque é bom 
para o processo de desenvolvimento social de a criança estar 
incluída no ensino regular (Professora Jéssica). 
 
Eu conheço algumas, não são todas. Sim, 100%. Eu tenho dois 
alunos, um menino e uma menina, que sou apaixonada, um deles é 
mais lento. A aluna é mais esperta, desenvolveu bastante, já lê 
vários sons simples e consegue ler uma leitura curta com sons 
simples (Professora Amora). 
 
Conheço um pouco. Assim, é... não é questão de falta de interesse 
não, tenho aquele material suficiente para eu estar me atualizando, 
embora muita coisa o professor tem que ir atrás mesmo. Só que eu 
não conheço assim totalmente. Concordo. Eu acredito que por mais 
que as crianças tenham suas dificuldades da sua deficiência eles são 
capazes de desenvolver habilidades e mesmo ali junto com alunos 
do ensino regular, por exemplo, o meu aluno de inclusão deste ano, 
ele tem sua deficiência mental é um excelente aluno. Este aluno é 
acompanhado por médicos, toma remédio controlado, mas é um 
aluno que aprende e acompanha normal a sala (Professor Jorge). 

 
O direito a educação de qualidade para todos, as vantagens da ampla 

socialização ocorrida no contexto escolar regular estudado no capítulo 2 fica 

evidente nas falas abaixo, é interessante que tanto a Mãe Carolina como a 

professora Sofia concordam que os professores precisam se especializar para 

melhor atender essa diversidade com mais qualidade de ensino:  

 

Sim, acho que tem que ter uma chance, ficar junto e conviver com as 
outras pessoas, só que tem esse problema das brincadeiras 
maldosas que aborrecem tanto eu quanto ela. Uma amiga dela, 
Down (Síndrome de Down), que estava no ensino médio saiu por 
causa disso também. Acho que no processo de inclusão tinha que ter 
o material adequado para as crianças cada um conforme a 
necessidade. Como vai acompanhar uma classe se as atividades são 
todas assim (mostra uma folha com escrita comum) como se ela 
visse (Mãe Carolina).   
 
O professor tinha que aprender mais, saber lidar com a situação 
diversa, tinha que ser uma coisa obrigatória. Ninguém está livre de 
problemas e outros alunos com deficiência irão para a escola. Ela 
tem muita vontade de continuar estudando, mas tem medo de chegar 
à outra escola (onde tem os anos finais do Ensino Fundamental) e 
não ter nada, nem material, nem professora que saiba ensinar ela. 
Achamos (pai e mãe) que deveria ter mais profissionais capacitados, 
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não é só ela que tem problemas iguais os dela, tem outras crianças 
na cidade que precisam de atendimento (Mãe Carolina).  

 
A professora Sofia, que teve amplo contato com pessoas deficientes 

com NEE durante sua formação como pedagoga expõe o despreparo de sua 

realidade e a vontade a realizar uma inclusão de qualidade: 

 
Eu acho que o processo de inclusão é muito importante, mas eu 
acho que eles estão jogando as crianças no regular, não tem 
preparação dos docentes, tem que ter uma pessoa para ajudar na 
sala [...] mais cursos para ajudar no sentido da inclusão, a escola 
ainda não está preparada para essa inclusão, eles estão ficando 
excluídos, ainda está muito difícil, se Deus quiser a gente chega lá. 

 
Abaixo descrevemos a opinião de três professoras da rede municipal 

que trabalham na Escola de Educação Especial Elisa Lana Minto:  

 
Concordo que os alunos que apresentam NEE sejam incluídos desde 
que seja oferecido suporte (recursos físicos e humanos: professor de 
apoio e especialistas, materiais pedagógicos) para os profissionais 
de a rede regular atender satisfatoriamente estes alunos. 
 
O processo de inclusão na rede regular de ensino muitas vezes não 
ocorre. Os profissionais de educação da rede regular (classes 
comuns) não estão preparados para desenvolvimento de práticas 
pedagógicas inclusivas. O AEE (Atendimento da Escola Especial) 
deve complementar o ensino regular, pois seu financiamento existe 
(FUNDEB). As instituições precisam mudar suas estruturas físicas e 
culturais para que o aluno com NEE tenha suas necessidades 
atendidas. 
 

O processo de inclusão na rede regular de ensino não funciona, pois 
na maioria das vezes o educador não está preparado, orientado para 
as práticas da inclusão e acaba existindo uma “exclusão” destes 
educandos. E isso gera desconforto e até quadros depressivos 
nestes “incluídos”. 

 
- Atendimento especializado 

 
O assunto abordado aqui foi apresentado no 2º capítulo e, de acordo 

com o texto da Orientação SD nº 01/2005, o atendimento especializado poderá ser 

caracterizado como substituição através da organização de um espaço escolar 

denominado como Escola Especial. Itamogi organizou esse espaço, no qual é 

oferecido o processo de ensino e aprendizagem ao aluno com grave deficiência e, 

ainda, disponibiliza apoio especializado aos AD-NEE incluídas nas escolas 

regulares. 
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A Escola de Educação Especial Elisa Lana Minto atende 42 alunos. 
Vários deles estão lá para aprender a conviver entre eles e não têm 
condições de serem autônomos, de irem ao comércio sozinho, ir ao 
médico ou qualquer outro tipo de atuação em sociedade. Estes são 
na base de induzir, temos que estimulá-los a fazer até mesmo as 
necessidades fisiológicas; por exemplo, se colocarmos eles sentados 
eles ficarão ali, parados o dia inteiro, sentados. Estão lá para 
conviver, mas tudo na base de induzir a fazer algo necessário. 
Sempre encaminhando ao que é preciso ser realizado. Damos 
direcionamentos diretos, faz não faz (Angélica – ex-diretora). 

 

A ex-diretora descreveu a triagem que ela fez a fim de diagnosticar 

alunos que não estudavam na APAE de São Sebastião do Paraíso, que tinham NEE 

e estavam inseridas no contexto regular de ensino e necessitavam de suporte 

especializado. 

Na verdade, eles foram encaminhados do regular para a escola 
especial, porque, antes, não tinha a escola especial. Alguns pais não 
eram conscientes e tiveram a dificuldade de aceitação. 
Quanto aos alunos do terceiro ano, que são foco da sua pesquisa, 
todos já eram do regular e, depois, foram para lá. Somente a aluna 
M. estava fora da escola, e quando eu fiz uma pesquisa na cidade, 
eu localizei outros alunos que não frequentava a APAE de São 
Sebastião do Paraíso e já eram adultos.  Eu fui convidando, 
entendeu? Eu tenho outros lá que não eram nem da APAE, nem do 
regular e apenas ficavam dentro de casa. 
Levei para a escola, eles começaram lá comigo, tudo junto, na época 
a gente ficava até preocupado se iríamos dar conta, tem muitos lá 
que não eram da APAE.  

 

Mediante a realidade disposta anteriormente, a seguir, serão 

apresentados o conhecimento que os professores têm sobre o atendimento 

especializado recebido por seus alunos na Escola de Educação Especial. A despeito 

disso, percebemos que, de modo geral, os professores não vivenciaram o trabalho 

realizado na referida escola, mas a maioria considera um bom trabalho, o qual 

auxilia as atividades que ocorrem dentro da escola e fora dela; as mães estão 

satisfeitas com o atendimento recebido na Escola de Educação Especial. A 

professora Jéssica diz que:  

 
[...] tem toda uma ligação, o dever de casa que é passado aqui no 
ensino regular, ela leva e faz lá. As supervisoras entram em contato 
para conversar sobre o desenvolvimento da menina, o que, às vezes, 
a gente não consegue dar assistência aqui, eles procuram ajudar lá. 
Então, na medida das nossas possibilidades, procuramos atendê-la 
da melhor maneira possível. 
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A mãe Ana reforça a fala da professora, ao asseverar que: 

  
O que ela aprende lá na Escola Especial é diferente, aprender ler 
mesmo foi na escola regular. Lá na Escola Especial é assim: a 
professora tem mais tempo para as crianças, então eles ajudaram 
muito ela lá, porque tudo que dá aqui vai pra lá para poder ajudar ela. 
Então, quer dizer, lá na Escola Especial eles ajudaram mais. Nas 
provas, eles ajudam muito ela, passavam os papéis para poder 
ajudar, ajudam na tarefa, eles que ajudam em tudo isso. Porque é 
assim, eu ajudo em casa,  só que eu não tenho estudo, então tem 
coisa que a minha filha estuda hoje que eu não sei. Aí foi conversado 
na Escola Especial e eles a ajudam. Eu ajudo em casa no que eu 
posso, mas eu não tenho estudo. O trabalho realizado aqui no 
regular depende do trabalho realizado lá no especial. 

 
O filho da mãe Beatriz é aluno do professor Jorge, e este afirma que:  

 
As atividades que são realizadas na Escola Especial ajudam no 
trabalho da escola regular. O professor da APAE pediu para ele levar 
o material para poder ajudar nas tarefas e estudos (Mãe Beatriz). 
 
Na Escola Especial, lá ela aprendeu a ler a escrever, mexer no 
sorubam, na reglete, na máquina BRAILE; na escola regular,  está 
aprendendo a digitar no computador, passando a ponta do dedo nas 
letras do teclado. Tirando o preconceito de alguns alunos da escola 
regular, ofereceram muitos conhecimentos novos que ela não sabia, 
uma escola completa a outra (Mãe Carolina). 

 

No entanto, foi mencionado pelo professor Jorge “... que deveria ter mais 

comunicação entre a Escola Especial e a regular para que ocorresse um trabalho de 

equipe”. Quando foi indagado a este participante que conhecimento ele tinha sobre o 

trabalho realizado na referida escola, ele se expressou alegando que conhece pouco 

e finaliza dizendo: 

 
[...] eu acredito que deveria aperfeiçoar mais o trabalho realizado lá. 
Porque as crianças chegam aqui, não tão preparadas como 
deveriam, não é só nós que devemos fazer esse preparo, isso 
começa por lá. Não adianta ficarmos aqui tentando sanar as 
dificuldades que eles poderiam fazer melhor. Esse trabalho é 
complicado? É, porém não é impossível, só que tem que ter o 
acompanhamento de lá. Temos que entender o que está se 
passando lá porque ficamos com aquela curiosidade, mas e lá? Eu já 
fui lá, mas acho fraco. 
 

As experiências descritas pelas mães Ana, Beatriz e Carolina às 

professoras Jéssica, Amora e Sofia são diferentes das vivenciadas pelo professor 

Jorge, e ambas afirmam que:   
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Nunca tive acesso, mas sei que o trabalho que é desenvolvido lá é 
bom para eles, porque eu tenho uma criança na sala que frequenta a 
Escola de Educação Especial e frequenta aqui (Professora Jéssica). 
 
Vou ser sincera, eu não tive a oportunidade de ir ver esse trabalho 
pessoalmente e visitar essas crianças, até por falta de tempo, porque 
eu agora estou com um novo projeto na minha carreira. Uma escola 
integral está vindo aí e eu estou incluída nesse projeto, mas eu sei 
que é um trabalho muito bonito, muito bem feito e a escola está 
preparada para receber esses alunos que precisam de muito carinho, 
de muita atenção (Professora Amora). 
 
Conheço o trabalho realizado lá e acho muito bom, as atividades 
realizadas lá são fundamentais para o meu trabalho aqui no regular e 
para o desenvolvimento dele (Professora Sofia). 

 
- Desenvolvimento e autonomia 

 
Esse é um assunto abordado ao longo dos capítulos da pesquisa e que,  

dentre outras coisas,  define que cabe à escola ensinar ao aluno conhecimentos 

considerados importantes dentro de uma determinada cultura a fim de que este atue 

autonomamente como cidadão. Segundo Freire (2005, p.37), “Educação não 

transforma o mundo, a Educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo.”,  

dessa forma, alguns participantes contribuíram para a ideia de desenvolvimento 

humano decorrente da educação escolar. Quando indagamos à professora Sofia 

qual a sua formação em nível superior, ela detalhou inúmeros acontecimentos em 

sua vida que colocam a educação como fator de seu desenvolvimento humano, 

social e familiar: 

  
Meu sonho, desde pequena, era ser professora, só que é assim, a 
gente sempre morou na roça, não teve oportunidade. Meus pais 
sempre tiveram uma vida muito difícil né, muitos filhos né, só tinha 
estudo na roça mesmo. Naquele tempo, não tinha como ir para a 
cidade, só na roça fazia a 4ª série e já parava de estudar. Eu sempre 
tive o sonho de estudar, mas nunca pude ir, tinha que ir a pé pra 
Itamogi, não tinha ônibus, não tinha nada. 

 

Essa professora descreve a emocionante trajetória de superação e 

contato com o mundo escolar: 

 
Aí, quando fiquei muito tempo sem estudar, mas sempre sonhando: 
“queria ser professora”, queria ser professora. Casei nova, com 16 
anos, e trabalhei na roça, mas sempre sonhando em ser professora, 
mas não sabia como, como que eu ia fazer.  
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Aí passou cinco anos de casada, eu tive minha filha, mesmo sonho 
não desistia, quando ela estava com sete anos, em 2005, eu fiz o 
concurso em Itamogi para serviços gerais, que era a única coisa que 
eu podia fazer com a 4ª série. Pensei em fazer como agente de 
saúde, mas me informaram que eu teria que ter o Ensino 
Fundamental completo. Então eu fiz a prova para serviços gerais, 
graças a Deus passei, a professora da minha filha me ajudou muito, 
agradeço muito ela, eu mandava as frações pra ela, ela me mandava 
de volta explicando que jeito que fazia, porque já tinha esquecido 
fazia tempo que eu tinha saído da escola, saí com 10 anos, quase 
onze.  

 
 

Conta que começou a trabalhar em uma das escolas regulares da 

cidade, do meio dia às quatro horas, no Ensino Fundamental, cozinhando para as 

criancinhas e cozinhando no TELECURSO à noite. E afirma que: 

 
[...] ficava olhando eles e morrendo de vontade, a professora 
responsável pelo curso, ficava falando. “Para de trabalhar à noite e 
vem fazer você que gosta tanto”. Eu falava e pensava “Como que eu 
faço, professora? Comecei a trabalhar agora, não posso fazer isso”. 

 
Também fala detalhadamente como foi o contato involuntário que teve 

com a inclusão de pessoas com NEE:  

 
Isso era em maio de 2005, quando chegou ao final do ano [...] me 
chamaram para trabalhar na escola de Educação Especial, eu não 
queria ir porque já tinha acostumado naquela escola.  
 
“Não”, ela disse, “você vai ficar lá cobrindo férias de uma funcionária, 
só um mês, depois você volta”. E eu disse “Ai, meu Deus, tenho 
medo, porque agora já acostumei aqui”. Mesmo assim fui, e comecei 
a amar lá, aqueles meninos – a coisa mais linda do mundo –; à 
primeira vista, eles gostaram de mim e eu deles, foi muito bom e, 
graças a Deus, fiquei lá até o ano passado (2012). No meio de 2012 
teve o concurso para professora, eu prestei, consegui, passei. 

 
E, finalmente, emocionada, descreve como foi sua volta ao mundo do 

conhecimento sistemático proporcionado pela escola: 

 
Nesse período que eu estava na escola de Educação Especial, em 
2006, no início, ia começar as aulas do TELECURSO e a professora 
falava: “Sofia, matricula”, e eu fui, a primeira a matricular foi eu. 
Matriculei, graças a Deus, consegui fazer de quinta a oitava dentro 
de um ano. Depois fiz o colegial na EJA, aqui na Escola Estadual 
José Soares de Araújo fiz os três anos do ensino médio em um ano 
em meio.  
 
No meio de 2008, já tinha terminado, entrei no Magistério, que foi um 
ano também e terminei no meio de 2009. Em agosto do mesmo ano, 
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prestei o vestibular e entrei na faculdade de Pedagogia, aí era meu 
sonho concretizando mesmo, o Magistério já era muito bom porque 
eu adorei fazer, mas a Pedagogia eu nem acreditava quando eu 
entrava.  

 
Aí, no meio do ano passado, não tinha terminado a Pedagogia,  
prestei o concurso para professora e educadora, em fevereiro de 
2013 já me chamaram para ser professora, graças a Deus. Não 
assumi o cargo de educadora, assumi como professora,  larguei 
educadora, que era para efetivar e tudo, e eu peguei o que não tinha 
garantia de nada, mas peguei como professora,  porque é isso que 
eu quero, meu sonho é esse (emoção). 

 
O relato da professora evidencia a fala de Demo (1999), a qual foi 

discutida no 1º capítulo, assegurando que a aprendizagem reconstrutiva é estratégia 

para a edificação da cidadania e que a educação é um dos fatores decisivos do 

desenvolvimento. O desenvolvimento da professora é rico em detalhes quanto às 

conquistas que ocorreram durante sua graduação como pedagoga: 

 
No meio do ano de 2013, eu me formei, minha família deu muito 
apoio, se não fossem eles, eu não tinha conseguido e os amigos né, 
muitos amigos me ajudaram demais, foi muito bom. Minha sala na 
faculdade foi muito difícil, muito difícil, eu pensei que eu ia estudar 
numa paz, é pago, é particular, eu estou pagando, vou ter um ensino 
assim bom. Minhas colegas de sala eram muito indisciplinadas. 
Tinha um aluno surdo na minha sala, eu estou sempre no meio da 
inclusão, como cozinheira, fui trabalhar na Escola de Educação 
Especial, de início, sem querer, porque já tinha acostumado na outra 
escola... silêncio..., me formei envolta ao processo de inclusão.  
 
Então. E eu acabei ajudando esse aluno durante o curso todo, fiquei 
muito feliz que, no dia da formatura, o Dr. Márcio (Dono da 
faculdade) chegou em mim e disse: “Sofia, parabéns duas vezes!” Eu 
disse: “Que bom!”, não sabia direito o porquê de dois parabéns, e ele 
explicou que era porque eu tinha ajudado o meu colega interpretando 
o que os professores diziam e falou mais: “Seu colega formou por 
causa de você!” Eu disse: “Nossa, Dr. Márcio, obrigada!” Então, deu 
parabéns para o meu marido e disse que, se não fosse ele, como eu 
teria enfrentado tudo isso?  

 
Meu marido me surpreendeu mandando uma carta emocionante, 
dizendo que, quando eu trabalhava capinando café debaixo de 
chuva, debaixo de sol, eu era a melhor, quando eu passei no 
concurso e fui cozinhar, eu era a melhor... choro... e hoje, como 
professora, eu vou ser a melhor. Estou fazendo de tudo para fazer 
isso, ser boa professora [...], se Deus quiser. 

 

De acordo com Machado (1997), abordado no 1º capítulo, a educação 

para a cidadania ultrapassa o discurso da postulação de direitos humanos, e 
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enfatiza que, em todos os ambientes nos quais a pessoa em formação esteja,  

assume responsabilidades relativas ao interesse da comunidade.  

Segundo a professora, o processo de inclusão esteve presente mesmo 

quando sua função na escola era proporcionar alimento para o corpo físico dos 

alunos, mas seu sonho era alimentar a conhecimento, auxiliar no desenvolvimento 

humano: físico, emocional e intelectual.  

Esse desejo começou a se concretizar na faculdade, onde também teve 

a oportunidade de aprender LIBRAS com um colega surdo: 

 
Aprendi a interpretar as aulas para meu colega interagindo com ele. 
No dia do processo seletivo, ele já estava lá, quando eu vi ele, 
alguém me falou que ele era surdo, eu já fiquei ansiosa, morro de 
vontade de aprender LIBRAS. Quando começou a aula, eu comecei 
a falar com ele inventando sinais, aí ele foi me explicando, me 
ensinando, me ensinando, falando que não podia fazer do jeito que 
eu estava fazendo, que eu tinha que fazer os sinais certinhos, você 
sabe, surdo é perfeccionista, todo surdo é.  

 
No final de outubro, a faculdade ofereceu, sem custo, para 4 de nós, 
um curso de LIBRAS de 40 horas em 8 sábados, e eu fui fazer para 
ajudar o meu colega. Das 4 sobrou só eu, ninguém quis ajudar, todos 
os trabalhos que eu ia fazer, colocava ele no grupo, ajudava ele, 
dava tarefa pra ele se sentir valorizado, as meninas falavam que ele 
não conseguia, mas eu dizia: “Claro que ele consegue.”  

 
O curso todo eu ajudava ele e aprendendo junto e, depois que eu fiz 
curso, ficou melhor, tiveram diferentes intérpretes durante o curso, 
mas, no final, eu fiquei interpretando, eu não sou como os 
intérpretes, mas ajudei. Eu era mais que intérprete para ele, eu 
ajudava, fazíamos trabalhos juntos. Não me arrependo de ter 
ajudado, gostaria de ter ajudo até mais, e ele, graças a Deus, formou 
agora, coisa mais abençoada.  

 
Em seu relato, expõe que seu processo de desenvolvimento como 

pedagoga seguiu paralelo ao do seu colega surdo e, no final do curso, fizeram a 

pesquisa de TCC juntos.  

Quanto à realização do TCC da professora com seu colega surdo,  

podemos salientar o assunto tratado no 1º capítulo. De acordo com o texto do 

documento Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (2008), a educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e 

pedagógica.  

A inclusão e o desenvolvimento da professora Sofia e do seu colega de 

faculdade na vida social, através da educação escolar, é exposto por Oliveira (1999, 
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31), que assevera que “a democratização das práticas sociais envolve, 

necessariamente, transformações no campo da ação pedagógica” e por Severino 

(2009), que afirma que o homem só é plenamente cidadão se compartilhar 

efetivamente dos bens que constituem os resultados da sua tríplice prática histórica: 

existência física, existência subjetiva e existência social. Segundo a professora 

Sofia: 

 
E no TCC, ele me deixava doidinha, em nossa pesquisa, ele foi 
entrevistar as professoras sozinho, gravou tudo, passou por escrito, 
chegava e me contava como foi a entrevista, falava que elas não 
sabiam nada sobre o assunto da nossa pesquisa. Mesmo não 
ouvindo, ele gravava tudo, passava a limpo, leu o papel e viu que 
elas não entendiam nada.  
 
Ele só não sabia escrever na norma padrão o português, que é a 
segunda língua dele, a primeira é a LIBRAS. Se ele pegar um texto e 
ler, ele sabe, mas reescrever ele não consegue. Ele é muito 
esforçado, eu acho que, se a pessoa for incluída e não for esforçada 
também, não adianta, a pessoa tem que querer, ele quer aprender, 
ele quer fazer, ele quer ensinar os menininhos, ele quer ser 
intérprete, ele quer que todo mundo fale LIBRAS, ele quer que o 
Brasil inteiro fale LIBRAS. Essa é uma maneira de incluir, porque se 
todo mundo falar a língua do surdo, eles serão melhor incluídos.  

 
Relata a exclusão que percebia entre os colegas da turma em relação a 

algumas pessoas: 

Ele, na sala, era excluído, porque as pessoas não sabiam a língua 
dele, e o que eu percebi, nesse último período, nós tivemos aula de 
LIBRAS com a professora Valéria, todo mundo foi em cima do meu 
colega, puro interesse, eu achei tão feio, eu fiquei tão decepcionada, 
a sala já era uma decepção, no fim, eu achei pior, todo mundo ficou 
em cima dele e não deixava nem a gente se concentrá na atividade 
que tinha que fazer. E eu falei: “Passamos 3 anos e meio com ele e 
agora,  dentro de 4 meses, vocês querem aprender algo com ele?” 
Elas queriam aprender para ir bem na prova, era só isso que eles 
queriam, por isso que eu acho que ele era excluído, amigas mesmo 
era eu e mais uma.  

 

A mãe Carolina, cuja filha ficou cega por causa de um problema de 

saúde, reforça a questão discutida aqui, quando diz que: 

 
Apesar de todas as dificuldades de saúde da minha filha, o 
desenvolvimento dela, como pessoa, foi bom, devido à escola.   

 
As mães Ana e Beatriz também forneceram informações relevantes: 
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Sim, ajudou no desenvolvimento da fala, a ser autônomo. Aquele 
monte de criança falando ao mesmo tempo, eu tenho até dó da 
professora da escola regular. Ele gosta mais da escola regular, 
porque tem mais crianças da idade dele [...] dia de quarta, ele gosta 
de ir à Escola de Educação Especial, porque têm atividades na casa 
da família, ele aprende artesanato, faz caixinhas de madeira de 
guardar objetos dentro, portanto, a semana passada, ele ganhou 
uma de amigo oculto e outra eu tive que comprar lá na Escola 
Especial, porque tinha sido ele que fez. Ele fala que quer ser 
mecânico igual o pai dele (o adotivo) – mecânico que arruma 
máquina de costura. De vez em quando, o pai o leva lá no Chico da 
fábrica, e ele fica lá de cima mexendo, olhando. Ele tem uma cabeça, 
vixii!!! (Mãe Beatriz) 

 
Ela desenvolveu muito na escola. De manhã, pode ser a hora que 
for, ela acorda de manhã... sem ninguém chamar, ela acorda, arruma 
sozinha, com chuva ou com sol ela vai para a escola, pode estar o 
frio que for ela vai. Hoje faz umas quatro semanas que ela está 
lendo... emoção no olhar. Ela tem muita vontade. Pode estar 
cansada do jeito que for que ela vai à escola. Por isso que ela é 
assim, ela tem vontade, ela aprendeu a ler porque ela tem muita 
vontade. Ela procura tudo,  ela quer que compra livro para ela, quer 
que compra não sei quê, tudo que tem escrita, ela quer que compra 
para ela (Mãe Ana). 

 

Essas falas demonstram fatores intrínsecos contidos na fala de Delores 

(2006), discutidos no 1º capítulo. Segundo ele, é missão de caráter geral da 

educação o desenvolvimento de capacidades à vida cidadã dos educandos. O autor 

assevera que o ensino inicial consiste em desenvolver uma alfabetização política a 

fim de subsidiar uma prática democrática. Os fragmentos de fala expõem o 

desenvolvimento particular de indivíduos com NEE diversas, mas que puderam 

participar de ambientes educacionais, o que os levou a mudanças pessoais. 

Aos professores entrevistados, em momento seguinte, foi indagado 

diretamente se consideravam a presença dos AD-NEE no sistema regular de ensino 

importante para o desenvolvimento subjetivo e quais aprendizagens tornavam-se 

explícitas, e, segundo eles:  

  
Não, não contribui para o desenvolvimento pleno do aluno. Com 
certeza, esse aluno tem sim que estar inserido no ensino regular, 
mas com todas as condições favoráveis a ele, com alguém para 
auxiliar, por exemplo, o surdo teria que ter o intérprete, com todas as 
condições à estrutura física adequada a ele. Mas a questão é que 
nós não temos todos esses recursos. A escola não está adaptada 
para eles, não vou contradizer o que eu disse anteriormente, mas o 
corpo docente, apesar de buscar, ainda não está preparado para 
receber, nem o psicológico preparado para isso (Professora Jéssica).  
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Muitas vezes, no meu caso, eu tenho uma criança incluída, não 
consigo entender o que a criança fala, vejo o desespero dela em 
querer me passar, mas eu não consigo entender. Quando ela 
encontra dificuldade, muitas vezes ela chora, eu tento auxiliar, mas 
nem sempre consigo resultados positivos (Professora Jéssica).  
 
Tem vezes que ela chora por não querer errar, e eu, após tentar 
ajudá-la e não conseguimos, peço para a eventual ficar na sala e, 
enquanto a aluna chora dentro da sala, eu choro no corredor; quando 
me organizo novamente, volto à sala e continuo a aula (Professora 
Jéssica).  
 
Tudo isso, mesmo tendo curso de LIBRAS e Psicopedagogia 
Institucional. Quanto a essa aluna, ela não é surda, mas apresenta 
uma dificuldade em falar que eu não consigo entender. A sala é 
numerosa (28 alunos), consiste em outro fator que não ajuda, a sala 
numerosa, a criança ali precisando de ajuda e não tem ninguém para 
ajudar, é onde fica a falha (Professora Jéssica).  
 
Eu acho que a socialização ficou explícita no desenvolvimento dessa 
criança até o momento, pois, desde o começo do ano,  ela gosta de 
vir, ela se sente feliz, se sente incluída. Procuro não fazer a 
diferenciação, procuro não deixar explícito que ela é diferente, 
procuro conduzir a situação para que ela se sinta bem e jamais para 
que ela sinta essa diferença (Professora Jéssica). 
 
Como você pode ter notado, eu defendo muito, por ter dois alunos, vi 
que realmente dá resultado. É trabalhoso? É trabalhoso. É 
reponsabilidade dobrada? É responsabilidade dobrada. Só que faz 
bem para eles; se eu estou preocupada com o bem-estar e 
desenvolvimento dos meus alunos, por que não trabalhar 
verdadeiramente com esse aluno para que ele tenha um melhor 
desenvolvimento?  
 
Pode-se notar que todas as suas habilidades sofreram 
desenvolvimento em comunicação, a relação com as outras crianças. 
A minha aluna já está lendo textos simples, a comunicação entre os 
dois é ótima. E, por fim, quero desejar a todos os alunos que estão 
fazendo esse mestrado que tenha um desenvolvimento satisfatório. 
Que Deus possa abençoar cada um dando muita sabedoria, 
discernimento da aprendizagem para passar para seus alunos muito 
amor, carinho... choro dela e meu... e eu amo a minha profissão...me 
abraçou muito emocionada. (Professora Amora).   
 
Sim, porque as crianças do ensino regular já sabem que esse colega 
é da escola especial e, no começo do ano, a minha turma era uma 
turma muito custosa. E trabalhando e considerando que ele é um 
aluno especial e através dos resultados que ele mesmo conseguiu, 
não fui eu que mostrei, ele mostrou o resultado. [...]. Uma prática 
comum em sala é, ao entregar as avaliações, os alunos entre si 
mostram suas notas e o que ajudô foi ele mostrar notas parecidas ou 
iguais às notas dos outros. O espanto dos outros alunos foi: “O nosso 
coleguinha tirou essa nota!”, e eu perguntei: “Por que ele tirou essa 
nota?”  “ Porque ele sabe”. E se ele consegue, a mania de chamá-lo 
de burro cessou. Concluí que os alunos refletiram,  assim, se ele 
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sabe ele, não é burro, se não é burro, merece respeito (Professor 
Jorge). 

 
As experiências de sala de aula da professora Jéssica se contrapõem às 

experiências da professora Sofia no que diz respeito ao desenvolvimento dos AD-

NEE no âmbito regular de ensino. Jéssica salienta que, além da falta de materiais 

específicos, a especialização do professor ainda é insatisfatória. No entanto, a LDB 

(Brasil, 2006), utilizada no 1º capítulo, em seu artigo 59, prevê atendimento 

individualizado, professores com especialização adequada, regulares e capacitados 

para a integração dos AD-NEE nas classes comuns. 

Quanto ao Parecer 17, confirma que: 

 
A educação escolar de alunos que apresentam necessidades educacionais 
especiais e que requeiram atenção individualizada nas atividades da vida 
autônoma e social, bem como ajudas e apoios intensos e contínuos e 
flexibilização curriculares tão significativas que a escola comum não tenha 
conseguido prover – pode efetivar-se em escolas especiais, [...] É 
importante que esse atendimento, sempre que necessário, seja 
complementado por serviços das áreas de Saúde, Trabalho e Assistência 
Social (Brasil, 2001, p 26). 

 
Um dos objetivos da escola, seja regular ou especial, é preparar sujeitos 

autônomos para a atuação em sociedade. Por isso, buscou-se o ponto de vista das 

mães entrevistadas quanto ao desenvolvimento da autonomia do filho à medida que 

participaram do meio educacional. Elas foram unânimes ao afirmar que a autonomia 

foi desenvolvida satisfatoriamente. 

 
A escola ajuda muito, ajuda bastante porque se olha assim e acha 
normal. Quando vamos ao mercado, ela sabe tudo, em casa, ela 
ajuda, ela que arruma o quarto dela. Ela arruma seus brinquedos, a 
mochila, ela qué arrumá tudo. Só que ela é apavorada. Se eu falar 
assim (esses dias ela queria arrumar o quarto dela): “Deixa que 
depois a mães limpa!”, ela emburrou, então eu disse: “A mãe pega e 
torce e você vai e limpa, mas não, ela queria fazer sozinha”. Aí eu a 
deixei fazer sozinha. Aquele apavoramento, ela quer dar conta...riso 
emocionado. (MÃE ANA). 

 
Contribuiu e muito, aprendeu a caminhar na rua usando a bengala, 
quando chega a um ambiente fechado desconhecido,  sabe se 
locomover sem ajuda. Tirando o preconceito, a escola regular 
ofereceu muitos conhecimentos novos que ela não sabia (MÃE 
CAROLINA). 

 
As falas acima demonstram o desenvolvimento em vários aspectos dos 

AD-NEE, decorrentes da educação escolar, fatos que nos levam a outro ponto 
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discutido no 2º capítulo, que se refere ao laudo médico do AD-NEE. O texto do 

documento “A alfabetização de crianças com deficiência: uma proposta inclusiva” 

(Minas Gerais, 2012) assevera que os AD-NEE são capazes de aprender, e o 

professor não deve considerar o laudo fechado, que expõe as características da 

deficiência da criança como limite finito de aprendizagem.  

Podemos, também, constatar, mediante as informações da ex-diretora 

Angélica, como a organização do trabalho inicial da Escola de Educação Especial 

Elisa Lama Minto se processa. Ela fala da importância do trabalho desenvolvido e 

como este contribui para a autonomia e inserção dos alunos deficientes que 

apresentam NEE no âmbito social através da escola.   

 
Tem a aluna T., que é surda, que hoje em dia tem trinta anos, está 
casada, ela estava na APAE e veio para a gente. Depois eu a 
encaminhei... A história dessa aluna é muito interessante,  porque o 
pai não aceitava que ela tivesse título de eleitor, que fosse para a 
escola regular por medo, mas eu batalhei para isso, e eu tenho 
orgulho de mim mesma porque eu consegui que ela fizesse a prova 
comigo lá, sabe essa prova de primeiro a quinto ano?  
 
Eu propus para o pai, se ela conseguir fazer a prova comigo e eu me 
responsabilizar no ginásio de estar ajudando ela nas dificuldades, 
porque a T precisa crescer, ela não tem comprometimento mental e é 
normal como a gente, ela tem as mesmas vontades que eu, que sou 
quase da idade dela.  
 
Então. É eu batalhei muito com o pai e com a mãe, foi muito difícil, foi 
uma luta de um ano mais ou menos, não foi fácil... Aí eu consegui 
que ela fizesse a prova e ela conseguiu com uma nota boa, 
conseguiu o diploma do primeiro ao quinto ano e depois ela foi para o 
ginásio. Lá no ginásio, ela ficou muito feliz, foi pra EJA e lá, né, 
convivendo, fez muita amizade, conheceu um moço, começou a 
namorar, tirou o título de eleitor, ela nunca tinha votado, ela não era 
cidadã, era como se ela não existisse.  
 
Todas as mudanças na vida dela ela foi me contando, pedindo ajuda, 
foi muito interessante porque eu participei. Foi alfabetizada em 
LIBRAS. Voltando no namoro, eles começaram a namorar e 
casaram, eu fui madrinha de casamento dela, tenho o maior orgulho, 
já é mãe hoje, tem uma filha, passou até na minha frente, que eu 
nem casada sou, e ela...  
 
A família, toda vez que me vê, agradece muito, porque ela tem uma 
filha normal, família normal. Hoje eu vejo que ela tem até facebook, 
posta as coisas nesse portal, comunica com os outros surdos da 
redondeza de São Sebastião do Paraíso, ela é muito ativa, e eu vejo 
ela sempre conversando com eles, os outros surdos. Quando ela 
posta mensagem lá, vemos as frases incompletas, as frases do 
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surdo vão ser sempre incompletas, não vai ser o Português 
convencional. Então, é o meu orgulho. 

 
Podemos, aqui, remeter-nos à questão ressaltada por Bittar (2004),  

quando fala em cidadania, não se trata abordar um conjunto de direitos e deveres 

legais, mas estamos falando em uma cidadania ativa, participativa, libertadora, 

consciente, produtiva e dinâmica. Conforme ele, a educação tem em vista a 

formação da consciência nacional, pois fortalece os laços históricos, éticos e 

comunitários.   

A experiência vivenciada pela ex-diretora com a aluna descrita mostra o 

poder da educação de qualidade para todos, a qual se traduz em meios pessoais 

que resultam no tríplice da prática histórica de Severino (2009): existência física, 

existência subjetiva e existência social. 

 

 

 

A seguir, serão apresentadas a análise dos resultados quantitativos que 

condizem com a categoria 1 “O SIMAVE a busca de desenvolvimento subjetivo dos 

incluídos” e a categoria 2 “Inclusão, expectativas, desafios e projetos”,  mediante a 

identificação e a organização de variáveis referentes à situação-problema da 

pesquisa.  

A categoria 1 possui variáveis relativas à avaliação interna de alunos 

com deficiência auditiva e visual, indicador de qualidade educacional 

SIMAVE/PROALFA, participação no SIMAVE/PROALFA somente com os alunos 

regulares, mudanças no SIMAVE/PROALFA, Educacenso e orientação para AD-

NEE – PROALFA. 

Já a categoria 2 apresenta as variáveis relativas à preparação física e 

pedagógica da escola, políticas públicas do processo da educação inclusiva, 

processo da educação inclusiva e Escola de Educação Especial Elisa Lina Minto. 

 
Categoria 1 SIMAVE, a busca de desenvolvimento subjetivo dos 

incluídos 

 

 
- Avaliação interna e censitária 
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Tabela 16 – Resumos dos casos. 

 
Casos 

Valores Missing Total 
N Percentual N Percentual N Percentual 

Avaliação 
interna 

40 74,1% 14 25,9% 54 100,0% 

 
 

Tabela 17 – Avaliação interna de alunos com deficiência auditiva e visual 

 
Respostas Percentual 

de casos N Percentual 
Avaliação 
interna 

Sim, pois os alunos incluídos que atendo 
possuem deficiência visual, registram tudo,  
usando material apropriado e recebem respaldo 
satisfatório de seus familiares. 

3 5,3% 7,5% 

Sim, atendo alunos com deficiência visual. 
Elaboro as provas e chamamos um profissional 
que domina o Braile para realizá-la com os 
alunos. 

3 5,3% 7,5% 

Sim, atendo alunos com deficiência auditiva, não 
domino LIBRAS, mas consigo fazer a 
intervenção pedagógica adaptando sinais e 
fazendo movimentos labiais lentos, assim 
comunico-me com ele parcialmente. 

5 8,8% 12,5% 

Não, meus alunos não têm materiais 
adequados e eu não domino o Braile. 

4 7,0% 10,0% 

Não, a escola não possui professor tradutor- 
intérprete e não consigo comunicar-me 
adequadamente. 

2 3,5% 5,0% 

Não tenho essa deficiência na sala na qual, sou 
professora regente. 

40 70,2% 100,0% 

 Trabalho na Escola de Educação Especial e 
atendemos todos os tipos de deficiências. 

5 8,1% 12,5% 

Total 62 100,0% 155,0% 

 

As Tabelas 16 e 17 demonstram a reflexão sobre: se o desempenho dos 

AD-NEE auditivas e visuais nas provas bimestrais elaboradas pelos professores é 

satisfatória ou não, sendo que esses alunos já passaram pelo SIMAVE/PROALFA e 

irão passar pelo processo avaliativo SIMAVE/PROEB. De acordo com o texto dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 2001) que estudamos no capítulo 2, a 

avaliação consiste em apoio fundamental para diagnosticar aspectos relevantes 

sobre o aprendizado dos alunos.  

No sentido abordado pelo documento, o aprendizado dos alunos é 

prejudicado por falta de material específico a cada deficiência, ausência de professor 

de apoio e carência nos professores regentes de habilidades específicas em relação 
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ao conhecimento de LIBRAS e de Braile. Segundo Mantoan (2006, p. 57) “A 

formação continuada do professor deve ser um compromisso dos sistemas de 

ensino comprometidos com a qualidade do ensino”. 

 

Tabela 18 – Indicador de qualidade educacional SIMAVE/PROALFA 

 
Frequência Percentual 

Válido 
Percentual 

Cumulativo do 
percentual 

Válido SIM 29 53,7 53,7 53,7 

NÃO 17 31,5 31,5 85,2 

NÃO 
RESPONDERAM 

7 13,0 13,0 98,1 

NÃO TENHO 
CONHECIMENTO 

1 1,9 1,9 100,0 

TOTAL 54 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 – Indicador de qualidade educacional SIMAVE/PROALFA 

 

A tabela 18 demonstra dados que refletem se o processo avaliativo do 

SIMAVE/PROALFA é bom para pontuar a qualidade de ensino do Município; 53,7% 

dos participantes consideram, apesar de afirmarem que falta material para atender 

plenamente os AD-NEE auditivas e visuais, que a referida prova pontua a qualidade 

de ensino da rede municipal, contudo, 31,5% consideram a prova insuficiente para 

esse fim. 
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Tabela 19 – Participação no SIMAVE/PROALFA somente com os alunos regulares 

 
Frequência Percentual 

Válido 
Percentual 

Cumulativo do 
percentual 

Valores NÃO 31 57,4 57,4 57,4 

SIM 18 33,3 33,3 90,7 
NÃO RESPONDERAM 4 7,4 7,4 98,1 

NÃO TENHO 
CONHECIMENTO 

1 1,9 1,9 100,0 

TOTAL 54 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 – Participação no SIMAVE/PROALFA somente com os alunos regulares 

 

A Tabela 19 e o Gráfico 11 demonstram a variável referente à indagação 

se o PROALFA deveria ser realizado somente com os alunos regulares. Nesse 

ínterim, quase 60% disseram que não, mas 33,3% disseram sim, porcentagem que 

corresponde a mais da metade da quantidade de professores que responderam não.  
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Tabela 20 – Mudanças no SIMAVE/PROALFA 

 
Frequência Percentual 

Válido 
Percentual 

Cumulativo do 
percentual 

Valores SIM 31 57,4 57,4 57,4 

NÃO 15 27,8 27,8 85,2 
NÃO 
RESPONDERAM 

7 13,0 13,0 98,1 

NÃO TENHO 
CONHECIMENTO 

1 1,9 1,9 100,0 

TOTAL 54 100,0 100,0  

 

 

 
 

 
Gráfico 13 – Mudanças no SIMAVE/PROALFA 

 

Nessa variável, foi indagado se o processo avaliativo do 

SIMAVE/PROALFA, ocorrido no 3º ano do Ensino Fundamental, deveria ser 

mudado, e 57,41% representa o anseio dos professores pela mudança do 

PROALFA e 27,78% consideram que a prova não precisa ser mudada. 
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- Orientações específicas aos AD-NEE 

 

Tabela 21 – Educacenso 

 
Frequência Percentual 

Válido 
Percentual 

Cumulativo do 
percentual 

Valores SIM 25 46,3 46,3 46,3 

NÃO TENHO 
CONHECIMENTO 

16 29,6 29,6 75,9 

NÃO 8 14,8 14,8 90,7 

NÃO RESPONDERAM 5 9,3 9,3 100,0 
TOTAL 54 100,0 100,0  

 

 

 
Gráfico 14 – Educacenso 

 

 

Aqui fica explícito que apenas 46,30% consideram que o cadastro 

contribui para melhor adequar o material enviado para a realização da avaliação do 

SIMAVE/PROALFA, fato que se contrapõe ao descontentamento explícito, na Tabela 

22, quanto às orientações insuficientes no que diz respeito aos AD-NEE. Dessa 

forma, 29,63% afirmaram não conhecer as orientações e 14,81% asseveram que o 

cadastro não contribui para melhor adequar o material enviado para a realização da 

avaliação do SIMAVE/PROALFA. 
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Tabela 22 – Orientação para AD-NEE – PROALFA 

 
Frequência Percentual 

Válido 
Percentual 

Cumulativo do 
percentual 

V
a
l
o
r
e
s 

Desconheço. 27 50,0 50,0 50,0 

As orientações são 
insuficientes. 

10 18,5 18,5 68,5 

Não. 6 11,1 11,1 79,6 

Não recebemos nenhuma 
orientação da SEE/MG. 

3 5,6 5,6 85,2 

Como não temos clareza 
do desempenho ficamos 
preocupados com os 
resultados dos gráficos 
finais desse processo. 

3 5,6 5,6 90,7 

Sim. 2 3,7 3,7 94,4 

As orientações não são 
claras 

2 3,7 3,7 98,1 

As orientações são 
excelentes. 

1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15: Orientação para AD-NEE – PROALFA 
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A Tabela 22 e o Gráfico 10 demonstram os dados referentes a uma 

questão de suma importância à pesquisa, pois visa responder se existe alguma 

orientação específica, recebida da SEE/MG, que norteia como deve ser a 

participação dos AD-NEE no processo de avaliação censitária do 

SIMAVE/PROALFA. 

Metade dos participantes respondeu que desconhecem as orientações 

com esse fim, 11,11% afirmaram que não há orientações, enquanto que 5,55% 

asseveraram que não recebem nenhuma orientação da SEE/MG. Outros 5,55% 

destacaram que ficam preocupados com os resultados dos alunos com NEE no 

PROALFA devido à responsabilidade que possuem, sendo professores do 3º ano. 

Somente 5,6% declararam que sim, existem orientações e estas são excelentes. 
 

 

Categoria 2 INCLUSÃO, expectativas, desafios e projetos 

 

- Preparação física e pedagógica da escola 

 

Tabela 23 – Preparação física e pedagógica da escola 

 
Frequência Percentual 

Válido 
Percentual 

Cumulativo do 
percentual 

Válido REGULARES 33 61,1 61,1 61,1 

RUINS 13 24,1 24,1 85,2 
MUITO BOAS 6 11,1 11,1 96,3 

ÓTIMAS 2 3,7 3,7 100,0 
TOTAL 54 100,0 100,0  
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Gráfico 16 – Preparação física e pedagógica da escola 

 

Tacca (2004) aborda que, no convívio social, acontece um 

complexo processo de troca e participação ativa.  Para que isso aconteça na escola,  

o texto do Projeto Incluir (Minas Gerais, 2006) aborda que é preciso que ocorram 

adequações no ambiente escolar para facilitar o acesso da pessoa com deficiência 

física aos edifícios, eventos, políticos, sociais e culturais. 

De acordo com a Tabela 23, 85,2% dos participantes 

declararam que tanto a preparação física quanto a pedagógica não estão 

apropriadas para atender, de maneira satisfatória, os AD-NEE. Pouco mais de 14% 

consideraram os dois pontos da indagação muito bom ou ótimo. 

 

 

 

 



152 
 

- Inclusão no âmbito regular de ensino  

 
 

Tabela 24 – Políticas públicas do processo de educação inclusiva 

 
Frequência Percentual 

Válido 
Percentual 

Cumulativo 
do percentual 

Valores CONHEÇO UM 
POUCO 

22 40,7 40,7 40,7 

PRECISO 
MELHORAR MEUS 
CONHECIMENTOS 

21 38,9 38,9 79,6 

CONHEÇO MUITO 9 16,7 16,7 96,3 

DESCONHEÇO 1 1,9 1,9 98,1 

CONHECIMENTO 
ÓTIMO 

1 1,9 1,9 100,0 

TOTAL 54 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfico 17 – Políticas públicas do processo de educação inclusiva 
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O resultado da Tabela 22 é o mesmo das entrevistas, pois os que 

conhecem pouco prevaleceram, correspondendo, nessa análise, a 96,3% dos 

docentes que não consideram seus conhecimentos satisfatórios e, 

consequentemente, precisam melhorar. O conhecimento leva à busca de recursos e 

à elaboração de meios de aprendizagem, além de favorecer a clareza no trabalho de 

cada profissional escolar envolvido no processo da educação inclusiva.  

O Gráfico 17, apresentado na página anterior, demonstra através das 

cores, o grande percentual já discutido e ilustra a discrepância entre os que 

possuem e os que não possuem conhecimentos sobre as políticas públicas 

destinadas ao processo de inclusão. 

Mantoan (2006, p. 63 apud Glat e Nogueira) enfatiza que : 

 

As políticas públicas para a inclusão devem ser concretizadas na forma de 
programas de capacitação e acompanhamento contínuo, que orientem o 
trabalho docente na perspectiva da diminuição gradativa da exclusão 
escolar [...]. 
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Tabela 25 – Processo da educação inclusiva 

 
Frequência Percentual 

Válido 
Percentual 

Cumulativo do 
percentual 

V
á
li
d
o 

CONCORDO POUCO 28 51,9 51,9 51,9 

DISCORDO POUCO 9 16,7 16,7 68,5 
DISCORDO BASTANTE 7 13,0 13,0 81,5 

DISCORDO 
TOTALMENTE 

4 7,4 7,4 88,9 

CONCORDO BASTANTE 4 7,4 7,4 96,3 
CONCORDO 
TOTALMENTE 

2 3,7 3,7 100,0 

TOTAL 54 100,0 100,0  

 
Gráfico 18 – Processo da educação inclusiva 

 

De acordo com a Tabela, 24 51,8% concordam pouco com o processo 

da educação inclusiva e só 3,4% concordam totalmente, ou seja, duas pessoas. 

Entretanto, a Declaração Mundial de Educação para Todos – 1990 assegura que 

toda a pessoa tem direito à educação de qualidade, e as políticas públicas expostas 

no capítulo 1 afirmam, ainda, que esta deve ser oferecida preferencialmente na rede 

regular de ensino. 
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- Atendimento especializado 

 

Tabela 26 – Escola de Educação Especial Elisa Lina Minto 

Você conhece o trabalho realizado na Escola de Educação Especial de Itamogi? 

 
Frequência Percentual 

Válido 
Percentual 

Cumulativo do 
percentual 

V
á
li
d
o 

DESCONHEÇO 7 13,0 13,0 96,3 

CONHEÇO UM POUCO 27 50,0 50,0 50,0 
PRECISO MELHORA MEUS 
CONHECIMENTOS 

9 16,7 16,7 66,7 

CONHEÇO MUITO 9 16,7 16,7 83,3 

CONHECIMENTO ÓTIMO 2 3,7 3,7 100,0 
TOTAL 54 100,0 100,0  

 

Gráfico 19 – Escola de Educação Especial Elisa Lina Minto 

 

 

Percebemos que, se juntarmos os grupos “desconheço” e “conheço um 

pouco”, obteremos a soma de 63%, enquanto os grupos que “precisa melhorar os 
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conhecimentos”, “conhece muito” e os que têm “conhecimento ótimo” somam 37,1%. 

Há, então, a diferença que novamente divide o grupo de docentes participantes. 

Esse tipo de atendimento – oferecido pelas Escolas de Educação 

Especial – visa, segundo estudado no capítulo 2, proporcionar subsídios ao trabalho 

docente da escola comum, oferecendo aos AD-NEE estímulos educacionais 

específicos à sua deficiência. As escolas especiais “... destinam-se exclusivamente 

aos alunos com severas deficiências e condutas típicas. [...] a escola especial 

prestará, também, apoio especializado aos alunos incluídos e participará da 

capacitação de “professores” que atuam em escolas comuns (Minas Gerais, 2005, 

4). 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

CONCLUSÃO 

 

 

Este estudo buscou aprofundar conhecimentos sobre o 

SIMAVE/PROALFA e o processo da educação inclusiva. As políticas públicas 

voltadas à organização da inclusão escolar e o SIMAVE, são componentes do 

processo ativo do ensino-aprendizagem e esboçam a prática dos profissionais da 

educação. Esta questão conduz a realidade atual do processo de inclusão na qual 

vivem os educadores em todo o país, não sendo diferente no Estado de Minas 

Gerais e, em particular, no município de Itamogi.  

Realizamos uma pesquisa exploratória que envolve dados qualitativos e 

dados quantitativos e apresenta duas categorias de análise: 1) SIMAVE, a busca de 

desenvolvimento subjetivo dos incluídos e 2) INCLUSÃO, expectativas, desafios e 

projetos. 

O conhecimento do perfil acadêmico dos professores e o trabalho que 

desenvolviam por ocasião da realização da pesquisa foram essenciais ao 

entendimento das questões que buscamos compreender em maior profundidade. A 

pesquisa possibilitou constatar que a maioria dos professores tem sua graduação 

concluída, menos da metade são graduados em Pedagogia e o restante graduou-se 

em outros cursos. Contudo, entende-se como fator negativo que mais da metade 

não possui nenhuma especialização e não há dentre eles especialistas na área da 

inclusão educacional, mas existem entre eles os que concluíram o curso de 

psicopedagogia institucional fato que consideramos positivo ao processo de 

inclusão. Entretanto, nos indagamos: qual seria o motivo de não existir interesse por 

cursos sobre os assuntos do processo inclusão educacional? 

A pesquisa permitiu ampliar a visão sobre o Simave, a busca de 

desenvolvimento subjetivo dos incluídos. Enquanto categoria de análise, possibilitou 

conhecer a participação dos AD-NEE nas avaliações internas, elaboradas pelos 

professores, e externas, elaboradas pelo PROALFA. 

Vimos como fato preocupante que a maioria dos professores afirmou 

que seus alunos não conseguem realizar satisfatoriamente as avaliações elaboradas 

por eles, seja por motivos intelectuais, por falta de material ou por falta de 

preparação específicas do professor para atuar com os AD-NEE.  
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Consideramos negativo o fato de que as informações sobre o SIMAVE, 

no que diz respeito à inclusão, não estão chegando ao Município de maneira 

completa e inteligível, pois os professores consideram que todos devem participar do 

PROALFA, mas que os resultados devem ser considerados de maneira diferenciada 

a fim de não prejudicar a proficiência da escola. Em virtude da falta de informações 

os professores estão salientando aspectos que são previstos pelo SIMAVE. 

Portanto, seguem as colocações destes profissionais da educação, eles 

afirmam que a participação dos AD-NEE nas avaliações do PROALFA também não 

é satisfatória além de não serem disponibilizadas orientações quanto à participação 

destes alunos.  

Os dados revelam que a metade dos professores desconhece essas 

informações, quase a totalidade considera as informações insuficientes, e a minoria 

destaca que as orientações existentes não são claras. Esses dados levaram a 

seguinte indagação: porque o município de Itamogi não tem as orientações que no 

decorrer da pesquisa de campo descobrimos que existem? 

Neste cerne, a maioria das mães disse que não sabia que seus filhos 

iriam participar dessa prova e quanto às orientações enviadas pelo SIMAVE sobre 

os alunos com deficiência, ofereceram informações iguais às relatadas por grande 

parte dos professores, a de que não há orientações que norteiem como se dá a 

participação dos AD-NEE no PROALFA. 

Um aspecto que merece ser destacado é a dificuldade de acesso às 

informações enviadas pela SEE/MG às escolas municipais de Itamogi sobre o 

SIMAVE/PROALFA e sobre o processo de inclusão; os subsídios disponibilizados no 

site da SEE/MG não oferecem nenhum esclarecimento de como são consideradas 

as participações dos AD-NEE na prova do PROALFA. Também não encontramos 

nenhuma informação que esclarecesse de que forma se cadastra os AD-NEE das 

escolas municipais na prova do SIMAVE/PROALFA, o que deve ser feito para que 

os resultados insatisfatórios desses alunos não influenciem, negativamente, na 

proficiência da escola e que relação há entre o Educacenso, o SIMAVE/PROALFA, o 

PDI e o Projeto Incluir.  

A maioria dos participantes corrobora com a dificuldade relatada 

anteriormente, pois afirma que não tem conhecimento de que forma o cadastro no 

Educacenso contribui para que os AD-NEE recebam provas específicas e os 

resultados sejam tratados de maneira específica. 
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A existência de relação entre ações do SIMAVE (o Projeto Incluir e o 

Programa de Intervenção Pedagógica – PIP) foi estabelecida a partir do estudo do 

Guia do Especialista em Educação Básica (Supervisor Pedagógico) que menciona o 

Projeto Incluir. Consideramos a qualidade das informações encontradas no Guia 

como fator negativo, pois o documento objetiva orientar o trabalho do Supervisor 

Pedagógico e apresenta orientações superficiais e exíguas sobre os AD-NEE no 

âmbito regular de ensino e, ainda, orienta que seja consultado outro documento, o 

Projeto Incluir, que não estabelece clara ligação com o SIMAVE. 

Mesmo que supostamente tenha ocorrido uma má operacionalização 

destas informações entre SEE/MG, a SRE/MG, a Secretaria Municipal de Educação, 

Direção, Especialista em Educação Básica (Supervisão Pedagógico) e professores, 

documentos disponibilizados no site da SEE/MG solucionariam tais problemas 

enfrentados no Município.  

A respeito de tais reflexões, os professores afirmaram não terem 

nenhuma informação quanto às orientações que, de fato, levariam a um melhor 

convívio entre as especificidades dos AD-NEE no ensino regular e o trabalho do 

professor. Em outro relato, alguns afirmaram que os professores do município dão 

preferência, durante a atribuição de aulas, pelas salas que não participaram do 

PROALFA e que não têm AD-NEE; outros se posicionaram contra o processo de 

inclusão pela falta de profissionais de apoio para auxiliarem os AD-NEE nas salas 

dos terceiros anos do Ensino Fundamental e, principalmente, porque não há clareza 

sobre o SIMAVE, o PROALFA e a inclusão. 

Por isso, foi necessário buscarmos respostas junto às diretoras da 

SRE/MG no intuito de aprofundar os conhecimentos sobre o SIMAVE/PROALFA e 

sua efetividade no processo da educação inclusiva. De acordo com as informações 

recebidas destas diretoras o SIMAVE/PROALFA, o Projeto Incluir e o Programa de 

Intervenção Pedagógica – PIP fazem parte de um todo educacional dentro do 

Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública – SIMAVE que busca a 

qualidade de ensino mediante as diversas ações elaboradas com o objetivo de 

atender as diversidades da educação do Estado de MG e os resultados das ações 

do sistema na rotina das escolas municipais que são avaliados pelo PROALFA. 

 Esta prova é considerada pela maioria dos professores como injusta e 

excludente, em contrapartida, as explicações das diretoras da SRE/MG a coloca 

como direito adquirido por Lei à participação do AD-NEE, estes participam tendo 
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condições de igualdade em relação aos alunos regulares tanto das escolas 

municipais quanto das estaduais. 

As diretoras explicitaram ainda, que o SIMADE não foi criado para 

cadastrar alunos regulares ou com algum tipo de deficiência que estuda na rede 

municipal, ele foi criado para atender a rede estadual.  

Em virtude disso, o cadastro dos alunos municipais com ou sem 

deficiência percorre três etapas, que definem o envio ou não de avaliações especiais 

às escolas e disponibilizam ou não correções diferenciadas das provas dos AD-NEE: 

1) cadastro de todas as crianças no Educacenso, especificando quais deficiências e 

quantos AD-NEE a escola atende; 2) informações nos formulários enviados pela 

SRE/MG aos municípios, em momento anterior à realização do PROALFA, o número 

de alunos que participarão das provas, a existência de AD-NEE e quais são as 

especificidades desses alunos; 3) envio após a realização da prova, dentro do 

malote, do PDI do aluno com o laudo médico de um neurologista ou psiquiatra, 

comprovando a deficiência informada; e a diretora deixou claro que não são 

considerados os relatórios de professores, psicólogos ou psicopedagogos 

institucionais ou clínicos.  

Desse modo, durante as correções os responsáveis do CAED/UFJF, 

confrontarão estas três etapas de registro a fim de considerar de maneira 

diferenciada os resultados dos AD-NEE. Contudo, o nome e as notas destas serão 

apresentadas no boletim elaborado e envidado às escolas no início de cada ano 

letivo, mas não contarão de maneira negativa na proficiência da escola, ou seja, não 

diminuirão a nota da escola.  

Consideramos o cadastro destinado aos alunos municipais como 

negativo porque dificulta a realização do mesmo e exigi conhecimentos específicos 

sobre orientações que os professores municipais não têm, e constituindo eles o 

último grupo da hierarquia do Sistema Educacional constata-se que outros grupos 

que deveriam trazer as informações também não as possuem. 

Ponderamos que as informações sobre o cadastro dos AD-NEE são 

importantes e positivas à realidade dos profissionais de educação em Minas Gerais 

porque diminui toda a ansiedade descrita pelos participantes quanto ao resultado do 

PROALFA e a responsabilidade do professor que atua no 3º ano do Ensino 

Fundamental em finalizar o ciclo inicial de alfabetização com notas satisfatórias para 

a escola, mas negativas porque os professores não têm estas informações.  
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No que concerne à categoria de análise INCLUSÃO, expectativas, 

desafios e projetos, que buscou entender as relações entre o processo inclusivo e a 

prática dos profissionais das escolas em desenvolver uma educação de qualidade a 

todos, constatamos que as ações realizadas no Município são importantes ao 

desenvolvimento humano e social dos AD-NEE. 

Por isso, salientamos o conhecimento das políticas públicas do processo 

da educação inclusiva como ponto relevante, entretanto, os professores afirmaram 

conhecer pouco as políticas públicas da educação inclusiva e, dessa forma, 

consideramos este aspecto negativo porque prejudica diretamente a prática 

pedagógica inclusiva.  

Os dados sobre os cursos de atualização também demonstraram a 

busca por conhecimento neste tema insatisfatório, nessa ocasião ocorreu uma 

pequena quantidade de professores convidados a participarem do curso de LIBRAS, 

mas a oportunidade de participação se ampliou em 2011 em outro curso de 

atualização na área da inclusão.   

Com isso, vimos como ponto positivo o fato que, em 2011, foi oferecido 

pela SEE/MG, o curso de atualização “Educação inclusiva para profissionais da rede 

pública de ensino” e como ponto negativo o fato que metade dos professores 

daquele ano não participou deste curso. Ainda, se constatou que nenhum dos 

professores que trabalhavam com AD-NEE nas salas do 3º ano do Ensino 

Fundamental participou deste curso. Essa realidade nos fez pensar: uma 

rediscussão sobre os valores de formação docente e práticas da educação inclusiva 

se fazem necessários? 

Salientamos como pontos negativos: a questão que envolve o 

conhecimento dos professores sobre políticas públicas do processo da educação 

inclusiva, a participação restrita oferecida ao curso de LIBRAS e a pouca adesão dos 

professores ao curso de atualização “Educação inclusiva para profissionais da rede 

pública de ensino”, porque os resultados desse conjunto de ações destinadas ao 

desenvolvimento do processo de inclusão dos AD-NEE nas escolas regulares ficam 

prejudicados e restringem a qualidade da estrutura pedagógica.  

Por outro lado, a fala dos professores demonstra insatisfação e é vista 

por nós como fator negativo, pois afirmaram que tanto a estrutura física quanto a 

pedagógica não estão preparadas para atender aos AD-NEE e destacaram a 

necessidade de existirem mais recursos humanos especializados, materiais 
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específicos e mais cursos. Essa observação entra em contradição com o número 

reduzido de docentes que participaram do curso de atualização sobre assuntos 

relacionados à inclusão escolar, ocorrido em 2011, mas entendemos que, 

possivelmente, os que solicitam mais cursos são os que representam a quantidade 

participativa de professores nos cursos de atualização.  

Alguns professores julgaram o curso realizado em 2011, importante 

recurso pedagógico utilizado entre o trabalho realizado nas escolas regulares e o 

trabalho realizado na escola de educação especial.  

Quanto a isso percebemos como positivo o trabalho realizado pela 

Escola de Educação Especial Elisa Lana Minto que atende alunos com deficiências 

variadas dentre os quais estão alunos com deficiência severa, que não estão 

incluídos no ensino regular, até alunos em idade escolar incluídos na Educação 

Infantil, nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, 

realidade que demonstra o subsídio externo às especificidades dos AD-NEE que 

estão incluídas nas escolas regulares. No entanto, como realidade negativa 

destacamos a falta de professores de apoio dentro das salas de aulas regulares que 

possuem AD-NEE.  

Para as mães o atendimento realizado pela Escola de Educação 

Especial Elisa Lana Minto é bom e auxilia no desenvolvimento de seus filhos, já os 

professores afirmaram não terem vivenciado o atendimento da referida escola, mas 

pelos resultados verificados nos AD-NEE durante o ano letivo julgaram, também, ser 

um trabalho bom.  

Quanto ao outro aspecto destacado, o desenvolvimento intelectual e o 

da autonomia dos AD-NEE, a fala dos participantes deixou claro que o âmbito 

regular de ensino favorece o desenvolvimento de AD-NEE. As mães relataram não 

só as aprendizagens escolares conquistadas pelos seus filhos como também a 

conquista da autonomia dentro de casa, na escola e no campo social. 

Os professores consideraram que seus alunos, apesar de sua 

deficiência, tiveram crescimento em relação aos conhecimentos trabalhados por eles 

e desenvolvimento da autonomia. A minoria citou que não acreditava no 

desenvolvimento satisfatório de AD-NEE devido à falta de preparo dos professores 

regentes, a inexistência de professores de apoio nas salas de aula e a infraestrutura 

física da escola ser ineficaz. 
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Concluímos que o SIMAVE/PROALFA não oferece orientações claras 

em relação aos AD-NEE e seu processo de aprendizagem e participação na prova 

do PROALFA. O estudo dos documentos existentes nas escolas e no site da 

SEE/MG não estabelece definida relação entre o SIMAVE/PROALFA, Programa de 

Intervenção Pedagógica – PIP e Projeto Incluir.  

Segundo documentos estudados o SIMAVE foi aperfeiçoado ao longo 

destes 13 anos, mas suas partes de ampliação não foram estabelecidas como um 

todo que tem por objetivo que todas as crianças estejam lendo e escrevendo até os 

oito anos de idade. 

As orientações disponíveis à consulta de qualquer profissional do ensino 

regular municipal seguem em linhas gerais e generalistas e não fazem menção as 

especificidades de aprendizagem e avaliação dos AD-NEE. 

Ainda, que o processo da educação inclusiva no Município tenha 

vencido etapas importantes ao atendimento às especificidades dos AD-NEE, 

demonstra que é preciso disponibilizar mais recursos físicos, humanos e 

pedagógicos e melhorar a atualização docente. Apesar disso, professores 

participantes da amostra, afirmaram ser bom o desenvolvimento tanto humano 

quanto social, pois é possível perceber aproveitamento satisfatório dos AD-NEE nas 

atividades escolares e sociais. 

For fim, vale destacar que este estudo não revela a totalidade de 

informações que os professores que atuam em Itamogi possuem, visto que nosso 

recorte se refere aos professores que atuam na rede municipal. No entanto, 

acreditamos que os resultados da pesquisa são expressivos e plausíveis 

considerando, principalmente, às contribuições das mães, quem sabe as 

participantes mais representativas, e poderão constituir subsídios às novas 

pesquisas que visem explicitar aspectos das políticas públicas, o processo da 

educação inclusiva e o SIMAVE que constituem desafio ao desenvolvimento 

humano e social dos AD-NEE no âmbito regular de ensino, familiar, profissional e 

social. 
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APÊNDICE A  

  

QUESTÕES PARA A ENTREVISTA COM OS PROFESSORES DO TERCEIROS 

ANOS 

Perfil do profissional entrevistado 

 Qual sua formação em nível médio? 

 Se tiver feito Magistério, quantos anos você atuou como docente com essa 

formação? 

 Qual a sua formação superior? Por que optou por essa graduação e há 

quanto tempo trabalha na educação? 

 Qual a sua especialização (pós-graduação latu senso)?  

 Por que escolheu essa especialização? 

 Você participou de cursos de atualização? 

 Você participou do curso “Educação Inclusiva para Profissionais da Rede 

Pública de Ensino” oferecido pela SEE/MG? Por quê? 

 Se sim, considerou um curso importante para auxiliar nas demandas do 

processo de inclusão? Por quê? 

 Você conhece as políticas públicas destinadas a atender os alunos envolvidos 

no processo de inclusão? 

 Você concorda com o processo de inclusão no âmbito regular de ensino? Por 

quê? 

 Quanto à preparação física e pedagógica da escola na qual trabalha? 

 A escola em que atua profissionalmente atende alunos a AD-NEE? 

 Você conhece o trabalho realizado na Escola de Educação Especial de 

Itamogi? Faça um breve comentário sobre os conhecimentos adquiridos 

durante este contato.  

 

AVALIAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS/CENSITÁRIAS 

 

 Os alunos incluídos são capazes de realizar as avaliações elaboradas por 

você? 
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 Existe alguma orientação específica, recebidas da SEE/MG, que norteia a 

participação dos alunos incluídos no processo de avaliação censitária do 

PROALFA - Programa de Avaliação da Alfabetização (SIMAVE)? 

 Você acha que o processo avaliativo do SIMAVE é bom para pontuar a 

qualidade de ensino em nosso município? Por quê?  

 O processo avaliativo do SIMAVE deveria ser realizado somente com os 

alunos regulares? 

 Como você vê o processo avaliativo do SIMAVE ocorrido no 3º ano do Ensino 

Fundamental? Que sugestões daria para a melhora do mesmo? 

 O Educacenso realizado no início do ano contribui para melhor adequar o 

material enviado para a realização da avaliação? 

 O PDI elaborado para registrar as dificuldades e os atendimentos clínicos dos 

alunos especiais que estudam na rede regular de ensino auxilia na justificativa 

do resultado desses alunos na prova?  

 Você considera a participação de seu aluno (a) com NEE na escola regular de 

ensino importante para o seu desenvolvimento subjetivo? Quais 

aprendizagens tornaram explícitas ao final do ano letivo? 
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APÊNDICE B  

 

QUESTÕES PARA A ENTREVISTA COM OS PAIS OU RESPONSÁVEIS POR 

ALUNOS INCLUÍDOS NO TERCEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
VIDA PESSOAL E ESCOLAR DO FILHO (A) 

 
1. Fale sobre a história do seu filho (a) com NEE. 

2. Qual foi o processo de orientação que recebeu para que seu filho fosse 

estudar na escola atual? 

3. Qual ambiente considera que seu filho melhor se adaptou no regular ou no 

especial? 

4. Em qual escola obteve melhor aproveitamento escolar? Por quê? 

5. A criança sofre algum tipo de discriminação entre os colegas? 

6. No período oposto ao ensino regular a criança frequenta outra escola, 

profissional ou curso? 

7. A escola ou escolas nas quais ele participou e/ou participa contribuíram para 

a autonomia do seu filho(a)? Como?  

8. Seu filho(a) ou você tem planos profissionais para o futuro dele? Quais? 

Como a escola pode contribuir para essa conquista? 

9. Tem conhecimento da participação de seu filho(a) na prova do PROALFA - 

realizada no segundo semestre de cada ano letivo? 

10. Se sim, considera esse tipo de avaliação adequado as NEE de seu filho? Por 

quê?  

11. Em sua opinião, esse tipo de avaliação traz resultados positivos ao processo 

de inclusão no qual seu filho(a) está inserido? 
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APÊNDICE C 

 

QUESTÕES PARA A ENTREVISTA REALIZADA COM UM RESPONSÁVEL PELA 

35º SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE SÃO SEBASTIÃO DO 

PARAÍSO - MG  

 
1 - Existe relação entre o SIMAVE/PROALFA, o Projeto Incluir e Programa de 

Intervenção Pedagógica – PIP? Explique. 

2 - Em que medida o trabalho educacional direcionado pelo Sistema Mineiro de 

Avaliação da Educação Pública - SIMAVE busca atender ao desenvolvimento 

subjetivo dos educandos com necessidades educacionais especiais NEE? 

3 – Qual a finalidade do SIMADE?  

3.1 – Quando ele foi criado?  

3.2. O SIMADE foi criado para atender aos alunos das redes estadual e municipal? 

3.3 – Como as escolas municipais cadastram seus alunos com NEE? 

4 – Os alunos com NEE realizam as provas do SIMAVE nas mesmas condições dos 

alunos sem deficiência?  

5 – No caso dos surdos e dos cegos, como é feito para que recebam provas 

especiais à sua deficiência? 

6 – Como são consideradas as correções das provas dos alunos com deficiência 

com laudo médico?  

6.1 – O resultado da prova deles é desconsiderado?  

6.2 – Um resultado insatisfatório dos alunos com NEE pode prejudicar o resultado da 

escola na qual ele estuda? 
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APÊNDICE D 

QUESTIONÁRIO PARA TODOS OS PROFESSORES DE 1º, 2º,3º (QUE NÃO 

POSSUEM AD-NEE), 4º E 5º ANOS 

Perfil do profissional entrevistado 

1. Sexo a) Masculino         b)Feminino   

2. Estado Civil 
a)Solteiro  (   )     b) Casado    (   )     
c) Divorciado  (   )      d) (    )Outros_________ 

3. Faixa Etária 
4. (em anos) 

a) 17 a 19(   )   b)20 a 22   (   )  c)23 a 25 (   )      
d)26 a 30 ( )     e) Acima de 30 (49) 

5. Número de filhos 
(   ) Não possui     (   ) 1        (   ) 2          
(   ) 3        (   ) 4 ou mais 

6. Situação profissional nas 
escolas municipais de Itamogi 

(    ) Contratado       (    ) Efetivo 

7. Cargo em 2013 
 

o Eventual; 
o Recuperador; 
o Especialista/Supervisor pedagógico; 
o Especialista/Supervisor pedagógico e professor 

regente; 
o Especialista/Supervisor pedagógico e Recuperador; 
o Professor regente; 
o Professor regente/educação física; 
o Gestor; 
o Outra 

(especificar)_______________________________ 

8. Formação em nível médio: 
Ensino médio  
Magistério  
Ensino médio e Magistério  
8.1 Anos de formação:_____________ 

9. Formação Superior:________________________________________________________ 
 9.1 Anos de formação: 
 9.2 Anos de experiência :_____________ 

10. Especialização 
o Gestão Escolar. 
o Psicopedagogia. 
o Educação Infantil. 
o Inspeção Escolar. 
o Programa de Ensino e Aprendizagem. 
o Nenhuma. 

Outra:___________________________________________ 
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11. Cursos de atualização 
o PROCAP 1 
o PROCAP2 
o PCNs 
o PROFA 
o PRÓ-LETRAMENTO DE LÍNGUA PORTUGUESA 
o PRÓ-LETRAMENTO DE MATEMÁTICA 
o LIBRAS 
o EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
o E – PROINFO 
o PNAIC 

11.1 Você participou do curso de atualização “Educação Inclusiva para Profissionais da Rede 
Pública de Ensino” oferecido pela SEE/MG?  
o SIM. 
o NÃO. 

11.2 Se sim, considerou um curso importante para auxiliar nas demandas do processo de 
inclusão?  
o SIM. 
o NÃO. 

11.3 Atribua uma nota ao conhecimento adquirido durante o curso. 
o Ótimo  
o Muito bom  
o Regular  
o Ruim  
o Não responderam  

Processo de inclusão 

12. Você conhece as políticas públicas destinadas a atender aos alunos envolvidos no 
processo de inclusão? 

  
DESCONHEÇO CONHEÇO 

UM POUCO 
PRECISO 

MELHORAR 
MEUS 

CONHECIMENTOS 

CONHEÇO 
MUITO 

CONHECIMENTO 
ÓTIMO 

1.  2.  3.  4.  5.  

     

 
13. Você concorda com o processo de inclusão no âmbito regular de ensino? 

 
DISCORDO 

TOTALMENTE 
DISCORDO 
BASTANTE 

DISCORDO 
POUCO 

CONCORDO 
POUCO 

CONCORDO 
BASTANTE  

CONCORDO 
TOTALMENTE 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

    4 2 

14. Quanto ao processo de inclusão, atribua uma nota à preparação física e pedagógica da 
escola na qual você atua: 

o ÓTIMAS   
o MUITO BOAS   
o REGULARES   
o RUINS   
15. A escola em que atua profissionalmente atende a alunos incluídos? 
o SIM   
o NÃO   
o NÃO RESPONDERAM   
16. Você conhece o trabalho realizado na Escola de Educação Especial de Itamogi?   
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DESCONHEÇO CONHEÇO 
UM POUCO 

PRECISO 
MELHORA 

MEUS 
CONHECIMENTOS 

CONHEÇO 
MUITO 

CONHECIMENTO 
ÓTIMO 

1 2 3 4 5 

     
 

Avaliações internas e externas/censitárias 

17. Assinale a melhor resposta que mais se adequa à sua opinião.  
Os alunos incluídos com NEE são capazes de realizar as avaliações elaboradas por você? 
o Sim, pois os alunos incluídos, aos quais atendo, possuem deficiência visual, registram tudo 

usando material apropriado e recebem respaldo satisfatório de seus familiares. 
o Sim, atendo a alunos com deficiência visual. Elaboro as provas e as passo para o Braile, e 

eles conseguem realizá-las sem problemas. 
o Sim, atendo a alunos com deficiência visual. Elaboro as provas e chamamos um 

profissional que domina o Braile para realizá-las com os alunos. 
o Sim, atendo a alunos com deficiência auditiva, não domino LIBRAS, mas consigo fazer a 

intervenção pedagógica adaptando sinais e fazendo movimentos labiais lentos, assim, 
comunico-me com eles parcialmente. 

o Sim, atendo a alunos com deficiência auditiva e possuo um professor tradutor intérprete 
diariamente em sala. 

o Sim, atendo a alunos com deficiência auditiva e possuo um professor tradutor intérprete 
que permanece em sala nos dias de prova. 

o Não, meus alunos com deficiência visual não possuem material de registro adequado e não 
dominam o conteúdo apresentado. 

o Não, meus alunos não têm materiais adequados e eu não domino o Braile. 
o Não, a escola não possui professor tradutor-intérprete e não consigo comunicar-me 

adequadamente. 
o Não, durante alguns dias, o professor tradutor-intérprete está na escola e, muitas vezes, 

não se encontra na escola em dias de aula, e o que sei de Libras é insuficiente para 
atender ao aluno satisfatoriamente. 

o Não, pois meu(s) aluno (s) é deficiente mental, não acompanha o desenvolvimento da sala 
e não consegue realizar a prova. 

o Sim, apesar de o(s) meu aluno possuir deficiência mental, ele(s) acompanha o 
desenvolvimento da sala e consegue realizar a prova. 

o Não tenho nenhum aluno incluído com  na sala na qual sou professora regente. 
o Não tenho essa deficiência na sala na qual sou professora regente. 
o Trabalho na Escola de Educação Especial e atendemos a todos os tipos de deficiências. 

18. Existe alguma orientação específica, recebida da SEE/MG, que norteia como deve ser a 
participação dos alunos incluídos no processo de avaliação censitária do 
SIMAVE/PROALFA e como os resultados desses alunos são considerados durante a 
correção das provas? Assinale a(s) alternativa(s) que melhor completam sua opinião. 

o Sim. 
o Não. 
o Desconheço. 
o As orientações são insuficientes. 
o As orientações são excelentes. 
o Não recebemos nenhuma orientação da SEE/MG. 
o As orientações não são claras quanto à realização da prova e quanto aos resultados do 

desempenho dos indivíduos incluídos. 
o Como não temos clareza do desempenho dos alunos incluídos sempre ficamos 

preocupados com os resultados dos gráficos finais desse processo.  
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19. Você acha que o processo avaliativo do SIMAVE/PROALFA é bom para pontuar a 
qualidade de ensino em nosso município?  

o SIM.  
o NÃO.  
o Não tenho conhecimento.  
o Não respondeu  

Justifique sua resposta: 
19.1 O processo avaliativo do SIMAVE/PROALFA deveria ser realizado somente com os alunos 
regulares? 
o SIM.  
o NÃO.  
o Não tenho conhecimento.  
o Não respondeu. 

19. 2 Todo o processo avaliativo do SIMAVE/PROALFA  ocorrido no 3º ano do Ensino 
Fundamental, deveria ser mudado?  
o SIM.  
o NÃO.  
o Não tenho conhecimento.  
o Não respondeu. 

Como deveria ser? 

20. O Educacenso que acontece no início do ano contribui para melhor adequar o material 
enviado para a realização da avaliação do SIMAVE/PROALFA? 

o Sim.  
o Não.  
o Desconheço.  
o Não tenho conhecimento.  
o Não respondeu. 

Comente: 



179 
 

ANEXO A  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNI-FACEF – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Eu ___________________________________________________________, 

abaixo assinado, fui devidamente esclarecido(a) sobre o que trata o Projeto de 

Dissertação  de Mestrado intitulado “POLÍTICAS PÚBLICAS, O PROCESSO DA 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E O SIMAVE: um desafio ao desenvolvimento humano e 

social” (Tema provisório) a ser desenvolvido pela aluna Adriana Regina Silva Leite, 

especialmente, no que diz respeito aos objetivos da pesquisa e às condições de 

minha participação. Declaro que tenho pleno conhecimento dos direitos e das 

condições que me foram asseguradas, relacionadas a seguir: 

1. A garantia de receber as informações e esclarecimentos úteis ao bom 

andamento do trabalho. 

2. A liberdade de retirar o meu consentimento e desistir de participar da 

entrevista. 

3. A liberdade de responder livremente às questões da entrevista, podendo 

deixar de responder alguma, o que será aceito sem que haja qualquer 

prejuízo à continuidade da entrevista. 

4. A segurança de que não serei identificado(a) e que será mantido o caráter 

confidencial das informações relacionadas à minha privacidade. 

5. O compromisso de que os dados coletados serão utilizados exclusivamente 

para os propósitos de estudo e pesquisa. 

Tendo consciência do exposto acima, concordo inteiramente com as condições 

que me foram apresentadas e assino este Termo de Consentimento. 

                                                 

Itamogi, _____de ___________________de 2013. 

                                                                         

 _____________________________             ___________________________                                                              

          Assinatura do pesquisado                        Assinatura da pesquisadora  
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ANEXO B  
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ANEXO C  

LÓCUS DA PESQUISA – LOCAIS DA CIDADE DE ITAMOGI 

Figura 2 – Locais da cidade de Itamogi 
Fonte: Arquivo da autora 
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ANEXO D  

LÓCUS DA PESQUISA – ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAMOGI 

 

Figura 3 – Escolas municipais 

Fonte: Arquivo da autora 

 

 

 

 

 

 

 


