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Resumo 

 

Este trabalho visa analisar as condições de oferta de ensino de deficientes no processo de Inclusão na 

rede regular de ensino municipal de Mineiros, tendo como referencia as categorias: tipos e números de 

alunos deficientes matriculados, número de escolas, salas de apoio, equipe multidisciplinar, professores 

regulares e de apoio. Formação inicial e continuada desses professores.  O estudo será fundamentado: na 

legislação sobre inclusão nas três instancias da federação: nacional, estadual, municipal e em livros e 

artigos científicos sobre inclusão. A escolha do tema ocorreu em função do meu contato desde a infância 

com deficientes, e nessa convivência perceber as suas limitações e necessidades. O estudo é parte da 

pesquisa Banco de dados da UNIFIMES aprovada no Edital de pesquisa do 1° semestre de 2015.  O 

resultado poderá contribuir para que o municipio repense sua forma de atendimento e de inclusão de 

deficientes na rede municipal nos próximos anos. 
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Introdução 

A pesquisa condições de oferta da inclusão na rede municipal de ensino é um estudo que visa: 

Conhecer como o municipio vem incluindo os deficientes na rede regular de ensino, a partir das 

regulamentações da inclusão no âmbito nacional, estadual, municipal e escolar. Identificando os tipos de 



deficiências atendidas, os serviços de apoio existentes, a qualificação dos profissionais e a formação inicial 

e continuada, as propostas de inclusão estabelecidas no Projeto Políticas Pedagógicas (PPP) da escola. 

A inclusão é uma questão histórico-cultural presente na sociedade desde a antiguidade, momento 

em que as famílias eram obrigadas a abandonarem os filhos deficientes, por serem considerados um 

estorvo na vida delas. 

Ao longo da nossa história a sociedade foi evoluindo, os deficientes foram conquistando espaços 

na sociedade e depois da Conferencia Internacional de Salamanca, os direitos dos deficientes passaram a 

fazer parte das políticas de cada país assegurada em lei. 

No Brasil a Constituição de 1988, assegurou ao deficiente o direito de ser incluído como aluno na 

rede regular de ensino, com direito a atendimento e currículo diferenciado.  A partir da constituição os 

municípios tiveram que regulamentar a oferta do ensino no seu municipio incluindo os deficientes na rede 

regular.  Neste sentido a proposta é analisar como o municipio vem fazendo a inclusão dos deficientes nas 

suas escolas nos últimos anos. 

O estudo da inclusão tem como meta contribuir de forma efetiva para reflexões sobre a realidade 

de funcionamento da inclusão na rede regular de ensino de Mineiros. 

 

 

Material e Metodologia 

A pesquisa é baseada na metodologia qualitativa e exploratória. É qualitativa, porque nas ciencias 

sociais se preocupa com o nivel de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde  a um espaço 

mais profundo das relaçoes, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos a 

operacionalização de variáveis. (MINAYIO,1994,p. 21-22).  

É exploratória, porque o seu objetivo é  proporcionar  maior familiaridade com o problema com  

vistas a torná-lo explicito ou a construir hipóteses. Na maioria dos casos, estas pesquisas envolvem: 

levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticadas com o problema 

pesquisado; análise de exemplos que estimulem a compreensão. 

É pesquisa bibliográfica porque ocorre com a utilização de livros, material eletrônico, dissertações, 

monografias, teses, artigos cientificos, legislação nacional estadual, municipal e escolar sobre a inclusão. 

Serão tambem  consultados documentos e leis do Sistema e da  Secretaria Municipal de Educação, 

no sentido de identificar como a SME as Escolas e os professores vem trabalhando o processo de inclusão. 

A pesquisa acontece em três momentos. O primeiro aborda os aspectos históricos e conceituais 

sobre: As políticas de inclusão, os principais tipos de deficiência e a sua trajetória histórica e ainda  

caracteriza as escolas  da rede regular de ensino de Mineiros. O segundo descreve as políticas de inclusão  

adotadas na rede regular de ensino de Mineiros. O terceiro identifica as escolas e o número de alunos 

deficiêntes atendidos em cada escola, número de professores que trabalha com a inclusão (professores 

regulares e de apoio) formação inicial, graduação e formação específica.  Sera que as escolas municipais 



conta com equipes  e salas de apoio? 

 

Resultados e discussões 

 

Espera-se que este estudo possa a partir da análise dos dados coletados suscitar reflexões sobre 

o atendimento do deficiente na rede regular de ensino municipal, no sentido de contribuir para a melhoria 

da qualidade desse atendimento no municipio:  A intenção é perceber como a SME vem organizando e 

promovendo a inclusão na rede regular de ensino, neste sentido serão necessários suscitar alguns 

questionamentos tais como: Qual é o projeto de inclusão da SME, e dos PPP das Escolas? Qual é a 

proposta de formação continuada para os professores que trabalham com a inclusão, são profissionais 

habilitados na área?  E as salas de apoio existem ou não e como funcionam?  Como está previsto a inclusão 

na lei do Sistema Municipal de Educação?  A análise servirá para reflexões futuras do próprio sistema 

sobre a inclusão no municipio. 

Os dados coletados e o trabalho final comporão o Banco de dados da educação no município como 

parte do Projeto de Pesquisa aprovado no Edital nº 1 de Pesquisa da UNIFIMES no 1º semestre de 2015 

cujo título é: Banco de Dados da Educação do município de Mineiros Educação Básica e Superior. 

 

Conclusão 

 O resultado da pesquisa visa proporcionar reflexões na equipe da SME no sentido de contribuir 

para o estabelecimento de novas politicas de inclusão a serem implementadas nas escolas da rede 

municipal de ensino. 
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