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RESUMO 

                  As atuais discussões sobre novo papel da Escola apontam a Educação 

Inclusiva como sendo um importante instrumento para a prática da socialização por 

meio da educação. Essa modalidade de ensino visa incluir alunos com “necessidades 

especiais” na classe regular de ensino, garantindo ao mesmo, suporte técnico 

adequado por parte do corpo docente e estrutura física ideal das escolas. Analisando 

essa modalidade de ensino em Sergipe e representando a realidade da mesma, percebe-

se a necessidade de mudança na gestão, tanto no que se refere à rede pública quanto 

particular de ensino, pois os problemas enfrentados com a falta de capacitação do 

corpo docente, má qualidade da estruturação física das escolas e recursos didáticos 

precários, demonstram e refletem a atual situação que se encontra esta modalidade de 
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ensino. Visando promover discussões para um melhoramento para a gestão 

educacional em Sergipe, o presente trabalho apresenta uma análise através de 

mapeamento quantitativo de matrículas de alunos com necessidades especiais em 

classes regulares de ensino, que representam a realidade da Educação Inclusiva não só 

no Estado de Sergipe, mas também no Município Aracaju. Outro aspecto a ser 

discutido nesse trabalho é a legislação vigente, onde são apresentadas as bases e as 

diretrizes legais para a Educação Nacional e os Direitos dos Cidadãos com deficiência, 

no âmbito social e educacional. Dessa maneira, as leis que respaldam a Educação 

Inclusiva e a formação continuada dos professores vislumbram uma prática 

educacional numa visão futurista, onde a gestão educacional dê mais ênfase a um 

modelo de escola que respeite as diversidades e trabalhá-la como fator de crescimento 

de todos, em que faça da inclusão uma prática delineada visando apenas o avanço da 

educação e da cidadania. No presente trabalho também é explanado um breve histórico 

sobre as geotecnologias, mostrando como elas podem ser manipuladas, tornando-se um 

importante instrumento para o planejamento não só urbano como também social. 
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  "A escola deve ser vista como um lugar em 
contínua transformação, onde o professor precisa 
aprender a trabalhar com a singularidade e a 
diversidade."  

                                                  Hilde Cristina. 
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1 - INTRODUÇÃO       

                  Discutir a qualidade que se busca para a escola básica é, hoje, extremamente 

importante, envoltos a um grande número de problemas, indefinições, e ao conceito de 

gestão de ensino e escolarização. Seguramente, tem que se discutir de forma renovada, o 

contexto que faz da escola um importante fator de interação e ascensão social, 

abordando todas as facetas relacionadas à inclusão, qualidade e principalmente 

objetividade do processo de ensino-aprendizagem.  

                 O presente trabalho visa apresentar as formas de inclusão no ensino regular 

de cidadãos que possuem algum tipo de deficiência, seja ela física e/ou psíquica, por 

meio da legislação brasileira, apontar também, problemas que estão relacionados a 

questão do despreparo dos profissionais (agentes) da educação, em nosso país, quando 

se trata da educação inclusiva e diagnosticar esta realidade no Estado de Sergipe por 

meio de um SIG (Sistema de Informação Geográfica), onde serão apresentados mapas 

que representam a realidade da Educação Inclusiva em nosso Estado.  

                 A metodologia empregada para a elaboração do trabalho se baseou em 

primeiro plano a revisão bibliográfica tanto da questão do ensino inclusivo e suas 

capacidades, como da legislação brasileira que remete a esta modalidade de ensino. 

Num segundo plano, foram feitas visitas a escolas que incluíram em suas classes 

regulares, alunos especiais, a exemplo da Escola Senador Leite Neto, no município de 

Aracaju e, em terceiro plano, a elaboração do SIG, que fora elaborado por meio de 

dados do IDEB/MEC 2008 e com o auxílio do programa ARC.GIS 9.2, onde que foi 

gerado um total de oito mapas, que representam à situação da Educação Inclusiva em 

Aracaju e em Sergipe. 
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2 - LEGISLAÇÃO BÁSICA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

                  A Educação Inclusiva é a modalidade de ensino que atende aos cidadãos 

com necessidades especiais de aprendizagem, sendo preferencialmente oferecida nas 

classes regulares de ensino. A Educação Inclusiva ganhou corpo no âmbito das 

discussões e ações da educação nacional a partir da década de 90 do século passado, 

onde que a gestão democrática do ensino entra como um dos pilares para o sistema de 

ensino, fazendo com que a escola passa ser um importante meio para integração e 

ascensão social. A Constituição Federal de 1988, conhecida como a “Constituição 

Cidadã” mencionou pela primeira vez na legislação brasileira a educação como um 

instrumento que visa o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para a cidadania 

e mercado de trabalho, e ainda relaciona o atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência onde que, deve ser preferencialmente oferecido na rede 

regular de ensino. 

 

                De acordo com a Lei nº 9.394/96, da LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases para 

a Educação Nacional), os sistemas de ensino terão de assegurar aos educandos com 

necessidades especiais: Professores com especialização adequada, currículos e métodos 

de ensino, recursos didáticos e organização específica para atender suas necessidades, 

fazendo com que a inclusão ela não se torne apenas acessória, mas que o aprendiz tenha 

condições favoráveis para o seu processo educacional. Também é importante ressaltar 

que a responsabilidade do professor é enorme, analisando a Lei nº 9.394/96, pois a 

mesma identifica os professores como peças indispensáveis para esta inclusão, porém 

cabe ressaltar que o professor ele é um transportador de conhecimento, e sabe-se que é 

muito difícil lidar com diversidades tão díspares dentro de uma mesma sala, então é 
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papel do professor sim, estar em presente reciclagem profissional, aprendendo novos 

métodos e práticas, porém é uma responsabilidade da escola e toda a sociedade, pois a 

inclusão não requer somente igualdade das condições. 

 

                    Outra Lei que remete ao Direito da Educação é a Lei nº 8.069 de 13 de 

julho de 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que no Art. 53 discorre: 

 

“A criança e o adolescente têm direito à educação, 
visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo 
para o exercício da cidadania e qualificação profissional 
assegurando-lhes: 
   I-igualdade de condições para o acesso e permanência 
na escola; 
  III-atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino.” 

 

 

                   A diretriz da educação brasileira está apontada para a plena integração das 

pessoas com deficiência nas redes regulares de ensino, sendo que há determinação de 

preferência para este tipo de modalidade de ensino, ressalvando os casos de 

excepcionalidade em que as necessidades especiais do educando exigem outras formas 

de atendimento, sendo aí o serviço oferecido em escolas de educação especializada para 

pessoas portadoras de deficiência, a exemplo da APAE, situado no Bairro Industrial, na 

cidade de Aracaju. Em se tratando do ambiente escolar como um todo o PNE (Plano 

Nacional de Educação) que é um plano que traça metas, métodos e objetivos para a 

educação brasileira, afirma: 

“Propõe-se uma escola integradora, inclusiva, aberta à 
diversidade dos alunos, no que a participação da 
comunidade é fator essencial, (...) a garantia de vagas no 
ensino regular para os diversos graus e tipos de 
deficiência é uma medida importante.” 
 



 9

                É importante ressaltar que o PNE (Plano Nacional de Educação) estabelece 28 

metas e objetivos para a educação inclusiva no âmbito nacional. Vale destacar algumas 

propostas, como: Tornar disponíveis, livros didáticos falados, em braile e em caracteres 

ampliados, para todos os alunos cegos e para os de visão subnormal do ensino 

fundamental; Estabelecer programas para equipar as escolas de educação básica e, as de 

educação superior que atendam educandos surdos e aos de visão subnormal, com 

aparelhos de amplificação sonora e outros equipamentos que facilitem a aprendizagem; 

Implantar o ensino de Linguagem Brasileira de Sinais para os alunos surdos e, sempre 

que possível, para seus familiares e para o pessoal da unidade escolar, mediante um 

programa de formação de monitores, em parceria com organizações não-

governamentais e estabelecer um sistema de informações completas e fidedignas sobre a 

população a ser atendida pela educação inclusiva, a serem coletadas pelo censo 

educacional e pelos censos populacionais. 

 

            

 

3 – EDUCAÇÃO INCLUSIVA E FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

PROFESSORES EM SERGIPE 

                    A educação em Sergipe, não muito diferente do nosso país, se deu ao longo 

da história por um processo seletivo e discriminatório, cabendo aos grupos dominantes a 

determinação sobre a quem seria dado o direito à educação, e onde o jogo de interesses 

esteve atrelado às conquistas de seus próprios direitos.  

                  Na Escola Regular em Sergipe, é comum que haja apenas um ou dois alunos 

especiais em uma classe, e poucos em toda a escola, com diferentes tipos de 

necessidade. Há preocupação com o risco de que a instituição (escola) tome a presença 
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desses alunos como acessória, sem afetar o projeto da mesma, onde que a realização de 

pequenos ajustes ao aprendiz e na atribuição dessa responsabilidade seja quase que 

exclusivamente ao professor, sabendo que a inclusão implica igualdade das “forças”, a 

escola deve arcar com todo um suporte técnico, como monitores preparados para lidar 

com certos tipos de deficiência e auxiliando os professores, servindo como apoio 

técnico, e também estrutura básica adequada às necessidades do aluno incluído, como 

banheiros adequados, carteiras adequada aos deficientes físicos e visuais e materiais em 

braile, para que os alunos com necessidades especiais não sejam tratados apenas como 

mais um aluno na sala regular de ensino. A professora, quando perguntada sobre as 

dificuldades no processo de ensino-aprendizagem dessa aluna, afirmava perceber que os 

obstáculos eram vários e difíceis, principalmente pela falta de materiais em Braile, 

motivo pelo qual acreditava que ela deveria ser atendida no ensino especial, já que a 

Escola não possuía a mínima condição de suprir as necessidades da aluna. 

 

                  A questão se torna extremamente significante quando fazemos a seguinte 

pergunta: “Como é que os professores em formação estão enxergando essa realidade e 

como as instituições de Ensino Superior estão preparando esses futuros professores?” É 

extremamente importante a citação de GÓES, 

 “Sem alterar o delineamento do currículo e as metodologias, 
sem estabelecer esquemas de suporte ao professor, a escola não 
responde ao compromisso com o desenvolvimento e a 
aprendizagem dos “indivíduos diferentes”“. (2004, pág. 74) 

 

                  É possível que a formação básica do professor esteja orientada para um 

cenário que não propicie aos alunos, o estudo de tópicos a respeito dessa área, exceto 

por menções genéricas e raros textos incluídos em poucas disciplinas e que poucos 



 11

tenham a oportunidade, em seus estágios, de contato com alunos especiais, daí a 

importância de se repensar as metodologias que são postas em práticas no Ensino 

Superior, até porque os profissionais que já estão nas escolas, pouquíssimos tiveram 

uma orientação adequada de como lidar com as diversidades em sala de aula, e se for 

pensar nos profissionais de educação que estão em formação é que a problemática vem 

à tona. Afinal, a profissão de professor exige uma grande versatilidade dado que se lhe 

pede que aja com uma grande autonomia e seja capaz de delinear e desenvolver planos 

de intervenção em condições muito diferentes. Para desenvolver esta competência tão 

criativa e complexa não basta uma formação acadêmica; é necessária também uma 

formação profissional.  

 

“Pensamos que a formação deve ser feita em termos das deficiências 
mais ligeiras (a esmagadora maioria dos casos que surgem nas escolas 
regulares) e que todo o conhecimento da diferença seja integrado 
numa compreensão da diversidade humana que vai das altas 
habilidades até à deficiência e dando a noção que os casos muito 
difíceis são uma minoria e que na grande maioria as dificuldades são 
discretas e leves.” (2006) RODRIGUES, David. 
 
 
 

                   Perante uma tão grande distância entre o que a escola é e o que – por 

determinação legal – se pretende que ela seja, é natural que se tenham desenvolvido 

discursos que procuram “simplificar” ou “explicar” o que deve ser feito para construir uma 

Educação mais Inclusiva. São por vezes essas as idéias mal feitas que contribuem para 

quebrar valores e práticas que não se aproximam da Educação Inclusiva, um exemplo claro 

dessas idéias mal feitas, é incluir um aluno em classe regular e não subsídio necessário para 

a eqüidade das “forças” se comparando aos alunos “normais”, onde que nem a infra-

estrutura das escolas, como no casa da Escola Sen. Leite Neto é favorável à prática da 

Educação Inclusiva. 
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                  O atendimento ao deficiente não se deu de forma proporcional nas várias 

áreas; por exemplo, os deficientes mentais, estavam em desvantagens aos deficientes 

visuais e auditivos, provavelmente pela dificuldade de atuação com esses, dificuldades 

estas que, apesar dos avanços tecnológicos e científicos, arrastam-se até os nossos dias, 

onde o atendimento educacional aos portadores de necessidades especiais em Sergipe, 

representa uma situação preocupante, de acordo com dados que revelam a quantidade de 

alunos matriculados na Rede Estadual de ensino no ano de 2008. 

                 Para poder decifrar a inclusão do aluno especial no âmbito do ensino em 

Sergipe, primeiramente partiu da análise dos mapas que representam a quantidade de 

alunos com necessidades especiais matriculados no ensino regular, e pôde constatar que 

a inclusão no estado é desigual, se for analisado que a quantidade de alunos com 

necessidades especiais matriculados nos municípios de Aracaju e Boquim é maior do 

que o resto do Estado. Isso mostra que não há um planejamento que vise à inclusão de 

alunos especiais em classes regulares de ensino tanto por parte do Governo do Estado e 

Municípios, como também pela iniciativa privada, mostrando o descaso com essa 

modalidade de ensino e para com os cidadãos que sofrem algum tipo de necessidade 

especial que precisa e tem o direito a uma boa educação, onde que a mesma seja 

responsável com o seu papel democrático. E no que se diz respeito às possibilidades de 

aprendizagem na sala regular, analiso a experiência própria, quando estagiei na Escola 

Estadual Senador Leite Neto, no município de Aracaju, em que na escola percebe-se a 

presença de alunos com algum tipo de deficiência, na sua grande maioria alunos com 

deficiência visual e pôde-se constatar a falta de recursos didáticos para esses alunos, 

além de que, todos os planos de aula eram destinados aos alunos que enxergavam como 

as atividades, seqüência de conteúdos e os procedimentos. Muitas vezes os deficientes 

visuais não conseguiam acompanhar a classe, e a professora oferecia ajuda nos limites 
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de sua administração do tempo para todos.   Os dados sobre a quantidade de alunos com 

necessidades especiais matriculados em classes regulares em Sergipe mostram uma 

evolução no tocante à quantidade de aluno matriculado. 

 

                  

4 – A GEOTECNOLOGIA E A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ESTADO DE 

SERGIPE 

 
 
                   As geotecnologias referentes aos Sistemas de Informações Geográficas 

(SIG) estão cada vez mais interligadas. Suas aplicações nos diferentes campos do 

conhecimento têm aumentado (FLORENZANO, T. G. 2005), onde que, 

                                                                                                         
“(...) essa alternativa têm se consolidado com enorme potencial, pois 
apresenta custo relativamente baixo e os conhecimentos são gerados e 
adquiridos localmente, tornando-se indispensáveis para o 
planejamento urbano e regional (...)” (BOLFE, Édson Luís, 2004), 

 

e se tornaram instrumentos fundamentais para o manejo de políticas públicas, 

principalmente pela facilidade de representar a realidade de uma forma combinada, 

fazendo com que o planejamento de gestão se torne muito mais prático, pois é, através 

do cenário atual, que se poderá visar um cenário futuro e compreender certos problemas 

que afetam a vivência de certa localidade.  

 

                  Para a elaboração dos mapas do presente trabalho, foi utilizado o programa 

Arc.Gis 9.2, onde em primeira parte foi retirado do site do MEC, dados sobre a 

Educação Inclusiva no Nordeste, onde constam os dados dessa modalidade de ensino 

em Sergipe e depois esses dados foram espacializados no Estado de Sergipe e no 

Município de Aracaju. 
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                  É importante ressaltar que, esses mapas representam uma realidade da nossa 

educação, mostrando que em nosso Estado faltam políticas educacionais que aumentem 

a oferta da Educação Inclusiva, pois, sabe-se muito bem que demanda não falta. Em 

todos os municípios do estado encontram-se cidadãos que algum tipo de necessidade 

especial de aprendizagem, e que devido à falta de oportunidades, muitos deles, ou quase 

todos, nunca freqüentaram uma escola, fazendo com que, além das dificuldades e 

barreiras que encontram para o mercado de trabalho por conta de suas “deficiências”, 

não possuem sequer um nível de instrução educacional adequado. 

 

                   A mudança desta problemática não irá ser através desse SIG (Sistema de 

Informação Geográfica) e sim através de políticas públicas que visem o cumprimento da 

Lei nº 9.364/96, em que as escolas cumpram o seu papel democrático e incluam essa 

demanda de alunos dando condições necessárias e específicas, lembrando que esse 

instrumento elaborado é um meio de compreensão da atual realidade do Ensino 

Inclusivo em nosso Estado e que pode se tornar um meio adequado para o planejamento 

do nosso sistema educacional. 

 

5 – CONCLUSÃO 

              As conclusões retiradas com este trabalho já eram esperadas antes mesmo 

do início do mesmo, onde que o cumprimento da Lei nº 9.304/96 não é exercido, 

fazendo com que os cidadãos que possuem direito a uma educação de qualidade não 

usufruírem na prática, falta mobilização social e política para que a inclusão passe a ser 

realmente um processo de socialização e não uma forma acessória à escola e também o 
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compromisso por parte dos profissionais de educação no nosso país, para que lutem por 

capacitação, afinal o processo de ensino-aprendizagem é contínuo e tem haver a 

reciclagem profissional. 

                  Pôde-se constatar também na prática que o fato de um aluno com deficiência 

ser inserido numa classe regular não implicar dizer que ele é menos capacitado que os 

outros, há a diferença, porém ela deve ser trabalhada pelo professor, até porque todos 

possuem capacidades, cabe aos profissionais da educação trabalhar e pensarem a 

educação como um processo heterogêneo, onde que todos os alunos possuem diferenças 

e fazer com que a eqüidade das oportunidades se sobressaia muito mais que a mera 

inclusão. 
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