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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo demostrar a compreensão obtida acerca das 

Políticas Públicas de Inclusão, como a sua contemplação e aplicabilidade a uma instituição de 

ensino situada no Município de Caruaru. Instituição escolar esta, que realizamos uma breve 

pesquisa, analisando portanto a existência destas políticas no lócus educacional. Também 

desenvolvemos uma identificação junto a Equipe de Gestão, para compreendermos se os 

órgãos responsáveis pela efetivação de tais políticas públicas ofertavam o devido suporte para 

a concretização eficiente das mesmas. Assim levando ao estudo, uma reflexão acerca da 

problemática educacional presente contemporaneamente e que se desvela sobre a perspectiva 

da inclusão social. Traçamos o presente estudo por métodos de observação direta/participante 

e entrevista, fundamentação teórica, analise legislativa e documental, pelos quais obtemos os 

resultados aqui esboçados. 

Palavras-Chave: Inclusão. Necessidades Específicas. Políticas Públicas de Inclusão. 

1. Identificação do Objeto Pesquisado. 

Do surgimento e desenvolvimento das sociedades antigas, até as vivências atuais da 

sociedade contemporânea, sempre se percebeu que as pessoas portadoras de necessidades 

específicas foram altamente segregadas e estigmatizadas a viver de maneira considerada 

comumente normal, no entanto eram marginalizadas e privadas de sua autonomia e liberdade. 

Milhares de pessoas com algum tipo de necessidade específica estão sendo discriminadas, 

pois para o ser humano é sempre mais fácil voltar sua atenção para as aparências perceptíveis 

visualmente, que perceber as qualidades e capacidades dos sujeitos outros, neste caso, as 

pessoas com necessidades específicas. 

A ausência de conhecimento da população de modo geral, como também pela falta da 

mobilização política, faz com que as necessidades específicas sejam vistas como doenças 

crônicas, em geral como um peso ou um problema, cujo os sujeitos estão fadados a carregar. 

Essa situação se intensifica junto aos mais carentes, pois a falta de recursos sejam eles de 
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quaisquer áreas, diminui consideravelmente as chances de um atendimento de qualidade 

(saúde, educação, acessibilidade e etc.) 

Inclusão e exclusão são faces de um paradigma existente em uma mesma realidade. 

Para então solucionar os problemas advindos da exclusão e segregação, são propostas 

discussões de mecanismos para viabilizar a inclusão social, econômica, cultural, escolar, 

dentre outas. Onde estas discussões em sua efervescência, significam admitir a lógica 

intimamente excludente presente nos atuais modos de organização e produção social que 

necessitamos modificar. Para isso foram promulgadas políticas públicas de inclusão, estas se 

destinam ao atendimento desses sujeitos, desencadeando a efetivação de uma igualdade social. 

A partir de então, gostaríamos de destacar a concepção inclusão, esta pois que 

consideramos importante salientar. De acordo com Sassaki, inclusão é, 

[...] como um paradigma de sociedade, é o processo pelo qual os sistemas sociais 

comuns são tornados adequados para toda a diversidade humana - composta por 

etnia, raça, língua, nacionalidade, gênero, orientação sexual, necessidades 

específicas e outros atributos - com a participação das próprias pessoas na 

formulação e execução dessas adequações. (SASSAKI, p. 1. 2009) 

Desta perspectiva, gostaríamos de ressaltar a tomada de decisões as quais cabem aos 

sujeitos sobre as questões que serão inteiramente ligadas a sua vivência. Portanto a exclusão é 

uma combinação de falta de meios econômicos, de isolamento social e de acesso limitado aos 

direitos sociais e civis, é a negação do que afirmou Sassaki logo acima. 

Devemos portanto conhecer a diferença entre Inclusão (acima caracterizada), 

Segregação e Integração para uma medida de implementação da igualdade entre as pessoas 

com necessidades específicas na sociedade, e a verificabilidade da aplicação de modo correto 

a inclusão. 

Assim a Integração educativo-escolar refere-se ao processo de educar-ensinar, no 

mesmo grupo, crianças com e sem necessidades específicas durante uma parte ou totalidade 

do tempo de permanência na escola. (MEC, 1994). O estudante com necessidades específicas 

é portanto inserido no contexto escolar como qualquer outro, sem consideração quanto a 

visíveis diferenças existentes, e para o seu processo de aprendizagem. Desta forma o 

estudante não será acometido por uma assistência especializada, onde está deveria portanto 

auxilia-lo em seu processo de aprendizagem, dando lhe suporte para as questões advindas, 

neste caso, em sua permanência escolar. (BERNARDES, 2010) 

A Segregação de cunho social e/ou especificamente escolar descrita no Dicionário 

Aurélio (2009) refere-se ao: “tratamento desigual ou injusto dado a uma pessoa ou grupo, com 



 

 

 

base em preconceitos de alguma ordem, notadamente sexual, religiosa, étnico, etc.” A 

segregação escolar é uma reafirmação de marginalização e distribuição desigual de indivíduos 

com necessidades específicas de uma determinada característica e de suposta desvantagem 

social, por entre um conjunto de escolas, que podem ser tomadas como espaços de 

oportunidades educacionais distintas. 

Sabendo portanto que o profissional atuante no lócus educacional precisa estar sempre 

prevenido e atualizado sobre as questões presentes na sociedade, como por exemplo as 

políticas públicas de inclusão, surge-nos o seguinte problema de pesquisa: Quais são as atuais 

políticas públicas de inclusão que sinalizam o direito da pessoa com necessidades específicas 

ter acesso e permanência a educação escolar? 

Compreendemos que em todos os contextos sociais, são aplicadas específicas leis que 

tratam de regulamentar o convívio social e por consequência normatizar as pessoas. Assim 

partimos de um pressuposto onde, faz-se necessário a existência e aplicabilidade de políticas 

públicas para as pessoas com necessidades específicas, em virtude de condicioná-las a direitos 

minimamente comparados aos sujeitos denominados “normais”. 

Buscamos desta forma como objetivo geral da pesquisa: Compreender quais são as 

atuais políticas públicas de inclusão que sinalizam o direito da pessoa com necessidades 

específicas ter acesso e permanência a educação escolar. 

Escolhemos trabalhar com essa temática, tendo em vista o intuito de colaborar com a 

comunidade escolar onde se efetivou a pesquisa, elucidando a mesma sobre a importância das 

políticas públicas inclusivas, que devem atender esses indivíduos não só no âmbito escolar, 

mas também em âmbito social, cultural dentre outros. Para isso consideramos importante 

abordar como objetivos específicos e que darão suporte a nossa pesquisa os seguintes pontos: 

• Identificar por meio de análise documental, quais são as políticas públicas de inclusão; 

• Analisar a aplicabilidade das políticas públicas de inclusão no contexto escolar 

pesquisado; 

• Identificar com a equipe de gestão escolar se os órgãos responsáveis por efetivação de 

tais políticas ofertam suporte para aplicabilidade de forma eficiente as mesmas. 

Assim buscaremos desvendar e trazer à tona questões, que até então são de difícil 

acesso e percepção dos sujeitos ingressantes na comunidade escolar, como de demais sujeitos 



 

 

 

os quais não possuem e/ou conhecem terceiros que se encontram na mesma condição de 

entrave ao acesso educacional/escolar. 

2. Fundamentação Teórica 

Para que a sociedade caminhe junta e possua uma boa articulação de práticas sociais é 

preciso que esta tenha compreensão acerca do debate político e da emergente necessidade 

advinda deste movimento, como sinalizam Batista e Jesus, 

O debate político favorece o questionamentos da ordem institucional, seja no que se 

refere as relações de poder, ou ao modo como se configuravam as organizações ou 

ao debate sobre os limites da participação dos diferentes sujeitos nos processos 

sociais. (BATISTA; JESUS, 2009 p.11). 

A partir desta discussão, caracteriza-se que a partir da realização dos debates políticos 

nas mais diversas esferas e polaridades da sociedade, se conquistará o almejado para a 

efetivação de uma vivência de qualidade e igualitária entre os sujeitos sociais. As relações de 

poder estão e acreditamos que sempre estarão à frente das nuanças assoladoras da sociedade 

como um todo. 

É importante então que todos nós tenhamos uma forte, íntima, precisa e verdadeira 

forma de observar e perceber o campo educacional e sua especificidade, como a importância 

emergente desse lugar para a formação dos sujeitos sociais dos quais desejamos possuir no 

futuro, pois de acordo com Azevedo (2004, p. 5), “Abordar a educação como uma política 

social, requer dilui-la na sua inserção mais ampla: o espaço teórico analítico próprio das 

políticas públicas, que representam a materialidade da intervenção do Estado ou o [Estado em 

ação]”. Assim percebemos ser por meio das ações desenvolvidos pelo Estado, por meio de 

suas políticas, que toda a sociedade irá se configurar. Deste modo vale salientar a importância 

e a preocupação tida por nós sobre esta afirmação, tendo em vista que é o Estado o detentor 

do poder e está sobre ele o domínio de caracterizar qual é o projeto de futura sociedade que 

ele almeja traçar. Nisso somos nós os sujeitos necessitados de cobrar com vigor e veemência 

as resoluções de questões que a nós são emergentes. 

Construir a senso de cidadania no ambiente escolar/educacional se faz muito 

importante, pois é na escola onde são formados os cidadãos que estarão a diante de guiar 

nossa nação. E podemos exemplificar claramente e perceber esta afirmação quando 

entendemos que, 

É a partir da escola que formamos cidadãos, [...] tomando-se inicialmente a política 

educacional como exemplo, não se pode esquecer que a escola e principalmente a 

sala de aula, são espaços em que se concretizam as definições sobre a política e o 



 

 

 

planejamento que as sociedades estabelecem para si próprias, como projeto ou 

modelo educativo que se tenta pôr em ação. (AZEVEDO, 2004 p. 59) 

Porque sozinha a educação não consegue dar conta de superar as dificuldades surgidas 

em seu meio, sendo assim importante a busca por políticas educacionais que deem suporte 

para essa efetivação, e isso se evidencia na fala de Azevedo quando ele sinaliza que, 

Sendo a Política Educacional parte de uma totalidade maior, deve-se pensa-la 

sempre em sua articulação com o planejamento mais global que a sociedade constrói 

como seu projeto e que se realiza por meio da ação do Estado. São, pois, as políticas 

públicas que dão visibilidade e materialidade ao Estado e por isto, são definidas 

como sendo “o Estado em ação”. (Idem, 2004 p.60) 

É portanto sobre este olhar, e sobre a compreensão de que quando as políticas 

educacionais conseguem aliados para superar suas dificuldades percebemos que ela consegue 

juntamente traçar e direcionar os sujeitos escolares a outras perspectivas até então não 

conhecidas, desta forma, 

A política educacional tem interpelado Estados e Municípios a incorporarem seu 

discurso relativo a inclusão. A formação dos professores é indicada, ao menos 

discursivamente, como uma das estratégias mais eficazes contra a falta ou a má 

qualidade da educação no país, e as estratégias de formação em serviço e a distância 

são indicadas por organismos multilaterais como as mais viáveis economicamente. 

(BATISTA; JESUS, 2009 P. 142) 

Isso como se só a formação dos profissionais escolares fossem a única ferramenta a ser 

ajustada para que a qualidade educacional chegue a seu nível minimamente aceitável. 

Sabemos que são diversas as questões assoladoras a educação brasileira e consigo está a 

precarização, sucateamento e não investimentos necessários para essa efetivação qualitativa 

da educação. Neste caso a possível ausência de efetivação das políticas públicas acerca da 

inclusão social. Logo podemos sinalizar que, 

As políticas educacionais – de cunho neoliberal – empreendidas pelo governo 

brasileiro fundamentam-se numa nova concepção de Estado e de intervenção estatal. 

Essa redefinição do papel do Estado, se dá por influência mais ou menos direta dos 

processos de globalização cultural e de transnacionalização do capitalismo. 

(AFONSO, 2001) 

Percebemos então, não há uma preocupação de fato com as questões de cunho 

educacional, o que se efetiva são mínimas articulações para que se compreenda e justifique 

tais políticas estão em cumprimento, sendo assim realizadas para o bem dos que delas 

necessitam. Entretanto esta articulação de benfeitoria não se efetiva verdadeiramente. 

Entretanto percebemos que as articulações político-sociais em razão da inclusão estão 

se desenvolvendo aos poucos, deixando-nos pouco mais entusiasmados a espera de uma 

ampla e verídica realização, sabemos também que a inclusão não está sendo denotada apenas 

no ambiente escolar, mas também fora dele. Percebemos que este aumento está estreitamente 



 

 

 

ligado as lutas dos sujeitos necessitantes destas leis. Podemos perceber este aumento quando 

entendemos que, “[...] a política de inclusão vem crescendo nos últimos anos, não diz respeito 

unicamente ao ingresso dos estudantes considerados deficientes no ensino regular. (BATISTA; 

JESUS, 2009 p.140).” 

Os profissionais atuantes do campo educacional devem estar atentos para perceber as 

articulações políticas estão mais atreladas a lógica mercantilista, sinalizado portanto na fala de 

Cury, que expressa,  

“Inclusão e exclusão passam a fazer parte de uma lógica de mercado que se impõem 

mesmo em países que tiveram um Estado atuante no sentido de propiciar o acesso e 

usufruto universal de determinados bens sociais. Desse modo, os países centrais, 

onde o Estado do Bem Estar Social se implantou, não deixam de sentir o peso das 

contradições em seus respectivos territórios.” (CURY, 2001 p. 149) 

Desta forma pois, havendo toda uma articulação política em virtude da inclusão para 

favorecimento de negociações no mercado não haverá um verdadeiro movimento de inclusão. 

A seu contra ponto de articulações podemos caracterizar que, 

[...] uma administração pública – informada por uma concepção crítica de Estado – 

que considere sua função atender a sociedade como um todo, não privilegiando os 

interesses dos grupos detentores do poder econômico, deve estabelecer como 

prioritários programas de ação universalizantes, que possibilitem a incorporação de 

conquistas sociais pelos grupos e setores desfavorecidos, visando a reversão do 

desiquilíbrio social. (HOFLING, 2001 p.39) 

Deste modo, as formas de fazer política sem arranjos ou vínculos que se desvelem 

sobre um viés de interesses próprios, conseguem atender e realizar uma efetiva política de 

acesso e concessão de Bem Estar Social para todos os sujeitos integrados e participantes da 

vida dessa dada sociedade. 

3. Metodologia 

Esta atividade de pesquisa realizada e de cunho acadêmico, está fundamentada sob 

uma perspectiva de abordagem qualitativa no estudo da prática escolar cotidiana com 

dimensões no estudo institucional, organizacional, instrucional, pedagógico e a sociopolítica / 

cultural. Fundamentados sobre estas vertentes, desenvolveremos estratégias para que 

tenhamos a possibilidade de realizar o estudo bibliográfico, as observações, a utilização de 

entrevista, todos estes como métodos de coleta de informações, para que consigamos 

responder nosso problema de pesquisa como também nossos objetivos. 

Conforme André (2008, p.44), “[...] apenas três dimensões tem o objetivo de chamar a 

atenção para aspectos que não podem ser esquecidos numa investigação da prática pedagógica 

cotidiana.” Já que a pesquisa terá como característica principal o espaço-estudante-professor-



 

 

 

gestão-políticas, onde o processo de investigação se dará na sala de aula, se fará basicamente 

por intermédio da observação direta das situações de aplicabilidade das políticas públicas, 

assim como por meio da análise do material didático utilizado pelo professor, do material 

produzido pelo estudante, como também na análise documental disponibilizada na instituição 

de ensino. 

Para alcançarmos nossos objetivos pretendemos seguir os seguintes procedimentos: 

• Leitura de documentos que abordem a questão das políticas públicas na instituição; 

• Observar a articulação institucional, em razão de compreender se as políticas públicas 

de inclusão vigentes são efetivamente aplicadas em seu contexto; 

• Aplicação de uma entrevista semiestruturada para coleta de dados, dados estes que não 

conseguiram ser obtidos por meio dos outros instrumentos de coleta. 

Segundo Ludke e André (2007, p.26), “tanto quando a entrevista, a observação ocupa 

um lugar privilegiado nas novas abordagens de pesquisa educacional. Usada como principal 

método de investigação ou associada a outras técnicas de coleta, a observação possibilita um 

contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado.” Sabendo da grande 

dificuldade de pesquisa com esses casos, o importante é saber trabalhar o envolvimento de 

cada identidade pesquisada, sabendo lidar com opiniões, subjetividades e percepções, 

entendendo que através das falas e do silenciamento dos sujeitos conseguimos obter 

resultados. 

Ainda de acordo com Ludke e André (2007, p.33) “é importante atentar para o caráter 

de interação que permeia a entrevista. Mas do que outros instrumentos de pesquisa, que em 

geral estabelecem uma relação hierárquica entre o pesquisador e o pesquisado [...], na 

entrevista a relação que se cria é de interação, havendo uma atmosfera de influência recíproca 

entre quem pergunta e quem responde.” 

A análise de conteúdo é uma técnica de análise das comunicações, que irá analisar o 

que foi dito nas entrevistas ou observado pelo pesquisador. Portanto para solidificar nossa 

investigação também consideramos importante destacar que a análise de conteúdo se faz 

principalmente a partir das falas extraídas por meio da observação, assim Bardin (1977) 

caracteriza que, “O objeto da linguística é a língua, quer dizer, o aspecto coletivo e virtual da 

linguagem, enquanto que o da análise de conteúdo é a Palavra, isto é, o aspecto individual e 

atual (em ato) da linguagem.” (p. 43). Será então realizada a análise de acordo com as 

categorias explicativas decodificadas dos temas transcritos, dos quais nos propomos tratar. 



 

 

 

4. Resultados 

Antes de traçar os resultados obtidos, gostaríamos de singelamente caracterizar o espaço 

pelo qual realizamos nossa atividade investigativa. A escola está localizada no bairro 

Maurício de Nassau, situado na cidade de Caruaru-PE. Tem como entidade mantedora a 

Prefeitura Municipal de Caruaru. É uma instituição que oferta o ensino de educação básica, 

com turmas do pré-escolar, ensino fundamental de nível I e II, como também os projetos 

Projovem (programa do Governo Federal que possibilita aos jovens não concluintes do ensino 

fundamental, realizarem a efetivação desta etapa) e a EJA (Educação de Jovens e Adultos) 

realizados estes dois últimos no período noturno. Possui esta instituição, expediente nos três 

turnos, com efetivo de 1.350 alunos e 27 professores. 

 
Fonte: Acervo fotográfico da pesquisa. 

Figura 1: Entrada da Escola. 

 

 
Fonte: Acervo fotográfico da pesquisa. 

Figura 2: Pátio de Recreação 1. 



 

 

 

 

Fonte: Acervo fotográfico da pesquisa. 

Figura 3: Momento de Instrução ao estudante com necessidades específicas visuais. 

 

 
Fonte: Acervo fotográfico da pesquisa. 

Figura 4: Pátio de Recreação 2. 

 

 
Fonte: Acervo fotográfico da pesquisa. 

Figura 5: Externo da sala bilíngue. 

 

Considerando nossos objetivos a serem investigados em campo, a fim de responder a 

temática do nosso trabalho, “Políticas Públicas de Inclusão: Sua aplicabilidade numa escola 

da Rede Pública Municipal de Ensino em Caruaru”, procuramos observar como se dava essa 

aplicabilidade na instituição de ensino referente a política pública vigente. 



 

 

 

Sabendo que “As Políticas Públicas são a totalidade de ações, metas e planos que os 

governos (nacionais, estaduais ou municipais) traçam para alcançar o bem-estar da sociedade 

e o interesse público.” (SEBRAE, 2008 p.5), a instituição de ensino pesquisada, é financiada 

pela Prefeitura Municipal de Caruaru, atende aos requisitos mínimos para que possamos 

afirmar estão sendo implementadas as devidas políticas públicas de Inclusão. 

Ao viés da inclusão podemos afirmar que, segundo a LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO 

DE 2015, parcialmente todos os artigos os quais se referem a educação escolar básica estão 

em vigência na instituição em questão. Para tanto trazemos a baixo os artigos definidores de 

caracterizar o que é de competência da escolarização básica, sobre o viés da inclusão de seus 

estudantes: 

“Do Direito à Educação: Art. 27.  A educação constitui direito da pessoa com 

deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e 

aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo 

desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, 

intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de 

aprendizagem. 

Parágrafo único.  É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e 

da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-

a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. 

Art. 28.  Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, 

implementar, incentivar, acompanhar e avaliar: 

I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem 

como o aprendizado ao longo de toda a vida; 

II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições 

de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços 

e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão 

plena; 

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional 

especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender 

às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao 

currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua 

autonomia; 

IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na 

modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes 

bilíngues e em escolas inclusivas; 

V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que 

maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, 

favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em 

instituições de ensino; 

VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e 

técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de 

tecnologia assistiva;   

VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de 

atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de 

acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de 

tecnologia assistiva; 



 

 

 

VIII - participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas 

diversas instâncias de atuação da comunidade escolar; 

IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos 

aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o 

talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência; 

X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação 

inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o 

atendimento educacional especializado; 

XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento 

educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes 

e de profissionais de apoio; 

XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de 

tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, 

promovendo sua autonomia e participação; 

XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica 

em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas;   

XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de 

educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com 

deficiência nos respectivos campos de conhecimento; 

XV - acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos 

e a atividades recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar; 

XVI - acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e 

demais integrantes da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às 

atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino; 

XVII - oferta de profissionais de apoio escolar; 

XVIII - articulação intersetorial na implementação de políticas públicas. 

§ 1o Às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, 

aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, 

XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do caput deste artigo, sendo vedada a 

cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, 

anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações. 

§ 2o Na disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras a que se refere 

o inciso XI do caput deste artigo, deve-se observar o seguinte: 

I - os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na educação básica devem, 

no mínimo, possuir ensino médio completo e certificado de proficiência na Libras; 

(Vigência) 

II - os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de 

interpretar nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem 

possuir nível superior, com habilitação, prioritariamente, em Tradução e 

Interpretação em Libras. (Vigência).” (BRASIL, 2015). 

O decreto acima mencionado vem responder em primeiro lugar ao problema de 

pesquisa, onde podemos informar que esta lei, é a mais atual no que diz respeito a inclusão 

social no Brasil, e também é a que se perpassa pelo viés educacional. Podemos também 

informar que esta referida lei vem responder em segundo lugar ao objetivo geral, que todos 

estes incisos são implementados e aplicados no contexto escolar. Assim proporcionando aos 

estudantes com necessidades específicas um certo suporte para que os mesmos possam 
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desenvolverem em suas práticas sociais, culturais, educacionais de maneira minimamente 

contemplada e em nível de comparação quanto aos demais estudantes denominados “normais”. 

Em resposta aos objetivos inicialmente traçados, onde por meio de análise documental, 

percebemos que estes documentos abordavam singelamente das questões referentes a inclusão, 

como identificamos portanto a referida documentação se baseava em cumprimento dos artigos 

acima citados para abarcar as demandas que a ela eram presentes. Também por meio de 

análise, constatamos que sua aplicabilidade se faz de maneira eficaz ao processo de ensino e 

aprendizagem dos estudantes com necessidades especiais ali inseridos. Quando se trata de 

verificar com a equipe de gestão da escola, se os órgãos responsáveis por efetivação de tais 

políticas ofertam suporte para aplicabilidade de forma eficiente as mesmas, conseguimos 

coletar a resposta onde foi descrito que, a escola consegue desenvolver suas atividades com 

seus estudantes da forma como se encontram as condições postas, entretanto há uma escassez 

de materiais e recursos didáticos para a manutenção do ensino. 

Aplicamos também uma entrevista para a supervisora e coordenadora da instituição 

educacional. Assim veio a nos elucidar as seguinte questão: A instituição é contemplada com 

um projeto de inclusão no qual atende a todos os estudantes com necessidades específicas que 

são matriculados na mesma, assim possuem uma Sala de Recursos (Ilustrada na Figura 3) de 

uso dos estudantes com necessidades especiais visuais e mentais, para auxilia-los nas 

aprendizagens e produções de atividades, como também com os conhecimentos necessários 

para a construção mais efetiva dos conteúdos ministrados em aula. Atrelado a esse suporte, a 

instituição possui uma sala Bilíngue (ilustrada na Figura 5) onde os estudantes com 

necessidades específicas auditiva aprendem fazer uso e praticam a Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) para que tenham um “treinamento” diário e contínuo dessa ferramenta linguística. 

Então conseguimos exemplificar que a escola possui minimamente uma estrutura para 

realização das atividades que deem conta do processo de inclusão dos estudantes com 

necessidades especiais, todavia precisa-se de suportes didáticos e paradidáticos para uma 

melhor ampliação aos aspectos educacionais, formativos e cognitivo dos estudantes. 

5. Conclusão 

A partir do problema emergido, do objetivo geral e dos objetivos específicos, 

concluímos que, existem de fato Políticas Públicas de Inclusão que caminham para garantir 

minimamente uma trajetória de vida social/escolar digna para as pessoas com necessidades 

específicas. Políticas estas traçadas para o contexto de amplitude nacional, e por consequência 



 

 

 

abarcam o Município de Caruaru-PE. Como sinalizado, estas Políticas de Inclusão, estão se 

desenvolvendo em um movimento de efetivação mínimo, neste município, pois identificamos 

que há lacunas que necessitam ser preenchidas para uma oferta qualitativa da educação básica 

e pública. 

Destacamos como melhorias a serem realizadas, o investimento em formação superior 

nas licenciaturas, tratando de questões que sejam capazes de dar conta ao atendimento 

qualitativo aos estudantes com necessidades específicas, ofertando a estes o que há de melhor 

para sua formação cidadã e humana. Isso em virtude de preencher as lacunas mencionadas 

anteriormente que se caracterizam por exemplo quando no 28º Artigo, especificamente no § 

2o, que trata sobre a disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras, quando se 

promulga que: “os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na educação básica devem, no 

mínimo, possuir ensino médio completo e certificado de proficiência na Libras” (BRASIL, 

2015). Desta forma este interprete não será pré-eficiente nas questões didáticas e formativas 

que dão conta das questões sociais, culturais, econômicas e educativas dos sujeitos escolares. 

Academicamente esta pesquisa contribuiu fortemente para a formação dos estudantes 

os quais desenvolveram esta atividade investigativa, como também poderá contribuir para 

outros estudantes e professores que ainda irão desfrutar do estudo das questões aqui abordadas, 

em virtude de atual pesquisa servir de base para aproximação e compreensão das Políticas 

Públicas Educacionais de Educação Básica. 

Socialmente esta pesquisa contribui para levar as comunidades escolares refletirem, 

sobre a necessidade da formação de qualidade destes sujeitos tão marginalizados ainda hoje 

(marginalizados por ainda estarem a margem da sociedade, não conseguindo ter acesso a uma 

educação de qualidade e desta forma sendo segregados de maneira tão desumana). Ao termino 

desta atividade foi realizada certa apresentação de como se deram os objetivos e suas 

respectivas respostas. A comunidade pesquisada abraçou o que havia sido produzido em 

pesquisa e se mobilizou para o debate em virtude de conquista de melhorias para este viés 

educacional. 

Por fim destacamos questões para reflexão dos sujeitos responsáveis por promover 

processos educacionais: Quais as formações didáticas, pedagógicas e docentes possui um 

tradutor e interprete da Libras (que possui apenas ensino médio e certificado de proficiência 

em Libras) para atuar no campo educacional, diretamente ligado aos estudantes ali inseridos? 

Não se torna preocupante deixar ao acaso as teorias da didática e da pedagogia, quando se 



 

 

 

oferece a pessoas não formadas devidamente a atuação docente, a capacidade e a autonomia 

de execução da mesma forma essa função? 
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