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RESUMO 
Este trabalho tem como objetivo identificar e compreender a função do 
pedagogo na organização da aprendizagem no processo inclusivo do ensino 
fundamental anos finais de escolas públicas. Faz-se uma breve retrospectiva 
da educação inclusiva, sendo elencados alguns documentos, legislações e 
decretos. Os resultados indicam que a inclusão de pessoas com necessidades 
educacionais especiais não estão totalmente exploradas, mesmo se esperando 
que os deficientes devam ser incluídos. A maioria dos entrevistados apontaram 
na realização do questionário que encontram dificuldades na atuação com 
alunos com necessidades educacionais especiais, sendo encontrada falta de 
recursos adequados, a formação de profissionais especializados, metodologias 
especializadas entre outros. 
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ABSTRACT 
This study aims to identify and understand the role of the teacher in the learning 
organization in the inclusive process of elementary school final years of public 
schools. It makes a brief retrospective of inclusive education, and listed some 
documents, laws and decrees.  
The results indicate that the inclusion of people with special educational needs 
are not fully exploited, it is expected that the disabled should be included. 
Most respondents indicated the completion of the questionnaire have difficulty 
in acting with pupils with special educational needs,  
it is found lack of adequate resources, training of professionals, specialized 
methodologies among others. 
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INTRODUÇÃO 
 

A inclusão é o processo educacional que disponibiliza as pessoas com 

deficiência a oportunidade de frequentar o ensino regular, sendo de 

fundamental importância as transformações que ocorreram em sua trajetória.  

A educação inclusiva vem enfrentando durante muitos anos desafios. 

“Com o crescimento das cidades, que ocorre principalmente a partir da década 

de 1930 devido à industrialização, vemos também o crescimento da 



preocupação da escolaridade da população” (GAIO & MENEGHETTI, 2010, 

p.25).  

A pesquisa foi em três instituições de três cidades distintas do norte do 

Paraná, ambas de ensino fundamental II, da rede pública, localizadas em três 

cidades do norte do Paraná. Escola A ensino fundamental, médio e normal; 

Escola B ensino fundamental e médio; Escola C ensino fundamental, médio e 

profissional, sendo realizadas com 9 (nove) professores pedagogo. Nas 

instituições A, B, e C , entregamos os questionários para os pedagogos 

combinando uma data para recolher. 

A pesquisa procura investigar a oferta de espaços, materiais e condução 

especializada para crianças inseridas e inclusas em ambiente escolar. 

 

REFERENCIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

Almeida (2012) salienta, que a pedagogia é a ciência que tem por 

preocupação a mediação entre o conhecimento comum e o conhecimento 

científico/elaborado. Sendo uma função que deve ser preparada para a 

humanização tendo um vasto campo de atuação. O professor pedagogo 

precisa conduzir-se de maneira adequada e diferenciada com as situações 

presentes no ambiente escolar. 

Mediante a isso a Lei de Diretrizes e Bases 9394/1996 prevê em seu 

artigo 4º capítulo III: O dever do estado com a educação escolar pública será 

ofertada mediante a garantia de Atendimento Educacional Especial gratuito aos 

educandos com deficiência, TGD, Altas Habilidades ou Superdotação sendo 

transversal a todos os níveis e etapas e modalidades preferencialmente na 

rede pública de ensino. 

Deficiência Visual 

É deficiência como perda total ou parcial congênita ou adquirida da 

visão. O nível de acuidade visual pode variar o que determinada dois grupos: 

Cegueira:Cego (NOWIL, 2016) discorre que é a perca total ou a pouquíssima 

capacidade de enxergar. 

Baixa visão: Segundo (COSTA, 2000): Pessoa com baixa visão é 

aquela que possui um comprometimento em seu funcionamento visual, mesmo 

após tratamento e/ou correção de erros relacionais com lentes comuns e tem 

uma acuidade visual inferior a 6/18 até a percepção de luz ou um campo visual 



inferior a 10º do seu ponto de fixação, mas que utiliza ou é capaz de utilizar a 

visão para o planejamento e execução de uma tarefa. 

A Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96 em seu artigo 21 no capítulo III: 

Educação Básica: compreende a educação infantil, ensino fundamental e 

ensino médio e a educação superior: cursos sequenciais de graduação e pós-

graduação. 

             Pesquisa de Campo 

A presente pesquisa é de caráter qualitativo, no qual procurava 

investigar a oferta de espaços, materiais e condução especializada para as 

crianças inseridas e inclusas em ambiente escolar. Foi realizada com nove 

pedagogos de perfis e idades variadas. 

A coleta de dados foi realizada por meio de questionários, de inicio foi 

feito contato com os diretores das instituições de ensino explicando a 

importância do desenvolvimento da pesquisa, em seguida a pesquisadora foi 

conduzida aos pedagogos. Visto que a pesquisa foi realizada com os 

pedagogos das instituições, a primeira questão investiga a formação do 

pedagogo observa-se que 100% possuir a formação em pedagogia. 

Libâneo (1996) apud Evangelista (2015) salienta: 

 

Pedagogo é aquele profissional que atua em várias instâncias 
da prática educativa direta ou indiretamente ligadas a 
organização e aos processos de transmissão e assimilação de 
saberes e modos de ação tendo em vista objetivos da 
formação humana. 
 

 
A segunda questão verificou quais as técnicas utilizadas para trabalhar 

com aluno Deficiente Visual, inseridos em sala de aula, observa-se que 33% 

utilizam livros ampliados, 17% o computador, 17% a máquina braille, 17% o 

material braile e 16% dos pesquisados fazem uso do sorobã. Segundo Coll, 

Marchesi, Palácios (2004): 

 

[...] é preciso que o professor planeje e realize metodologias 
adequadas em sala de aula, fazendo como que o colega de 
sala seja um estímulo para a construção do conhecimento 
mediante a ação tutorial de um colega para o outro. 

 



A terceira questão tem por objetivo identificar os maiores desafios 

encontrados na prática diária com os alunos inclusos, o professor deve ser o 

mediador entre o conhecimento e os alunos, promovendo atitudes e 

metodologia que adequem a cada aluno. Dessa forma observa que 32% dos 

professores assinalaram a forma de formação especifica como desafio, 21% a 

falta de recursos, 16% acreditam que falta aceitação por parte dos colegas e 

10% a aceitação por parte dos funcionários da instituição. 

A quarta questão procurou investigar sugestões de melhorais para 

incluir os alunos deficientes visuais. Diante da convivência dos alunos 

deficientes visuais no processo de ensino aprendizagem pode-se observar que 

os professores apontam como melhorias a promoção de cursos específicos e 

orientações totalizando 45% dos pedagogos pesquisados.   

Assim observando os dados coletados 33% sugeriram como melhoria a 

formação continuada, observa-se que 11% apontam as adaptações à prática 

pedagógica e por fim 11% sugeriram como melhoria o número menor de alunos 

por turma. 

A questão cinco tem por finalidade apontar as atitudes dos alunos 

diante ao processo de inclusão. Observa-se que 47% dos profissionais 

pesquisados acreditam em uma aceitação parcial da sala, e que o aluno 

deficiente visual no ambiente escolar apresentará algumas limitações, mas 

será capaz de realizar as atividades propostas. Desta forma, 29% acreditam 

que os alunos demonstraram ser prestativos, diante de  algumas dificuldades 

apresentadas pelo aluno.  

De acordo com a Declaração de Salamanca (1999, p.5): 

 

Dentro das escolas inclusivas, crianças com necessidades 
educacionais especiais deveriam receber qualquer suporte 
extra requerido para assegurar uma educação efetiva. 
Educação inclusiva é o modo mais eficaz para construção de 
solidariedade entre crianças com necessidades educacionais 
especiais e seus colegas. 
 

Diante o exposto 18% dos pedagogos acreditam que os alunos apoiam 

nas horas das atividades apenas e por fim 6% acreditam que existe total 

aceitação dos alunos. Sendo um espaço adequado para o aluno incluso, 

mediante a oferta de recursos apropriados para este aluno. 



Sendo um espaço adequado para o aluno incluso, mediante a oferta de 

recursos apropriados para estes alunos. 

 

CONCLUSÃO 

A inclusão dos alunos com NEE teve em toda sua trajetória 

necessidade de transformações, desde a criação das classes especiais até a 

inclusão e permanência da pessoa com NEE em sala de aula. Com a 

realização desse trabalho pude identificar as dificuldades encontradas no 

processo inclusivo de pessoas com necessidades especiais, sendo necessário 

que haja um comprometimento do gestor pedagógico para que a inclusão 

aconteça de fato no interior das escolas, pois integrar, não significa incluir. 
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