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Resumo O relato apresenta experiência de inclusão escolar de alunos com deficiência em classes 

regulares na rede municipal de ensino do município de Ponta Grossa - Paraná, Brasil, no período de 

2004 a 2012. No ano de 2005, a Secretaria Municipal de Educação, numa perspectiva inclusiva e com 

o objetivo de romper com uma política de segregação de crianças com deficiência, assumiu o desafio 

proposto pelo Ministério da Educação, de acolher todas as crianças com deficiências em turmas 

regulares dos anos iniciais do ensino fundamental, oportunizando-lhes o acesso ao currículo da escola 

formal e a convivência com colegas da mesma faixa etária. São analisadas as políticas públicas 

adotadas pelo município de Ponta Grossa para atendimento educacional especializado dos alunos com 

deficiência intelectual e seu desempenho acadêmico. Destaca-se: a) implantação das salas de recursos 

multifuncionais para o atendimento especializado dos alunos no contraturno das aulas regulares; b) 

formação continuada de professores de turmas regulares e de salas de recursos multifuncionais; c) 

instituição da presença de professor de acompanhamento específico para oportunizar acesso ao 

currículo para os alunos com dificuldades significativas de relacionamento e/ou aprendizagem em 

uma turma regular. Em relação ao desempenho dos alunos percebeu-se que aproximadamente 75% 

demonstraram avanços acadêmicos significativos e as mesmas dificuldades apresentadas pelos 

colegas sem deficiência. Ao se analisar perfil dos alunos que não conseguiram atingir um avanço 

significativo percebeu-se dentre os motivos que interferiram no processo ensino-aprendizagem: a) 

número excessivo de faltas do aluno; b) ausência de valorização da escolarização por parte da família; 

c) dificuldade de entrosamento entre escola e família; d) descrença da escola quanto à aprendizagem 

do aluno. Após a implantação de uma política inclusiva no município de Ponta Grossa algumas 

barreiras foram derrubadas. Entre elas, a ideia de que o aluno com deficiência não aprende e não pode 

conviver com os demais alunos e a concepção de formação continuada de professores com enfoque 

exclusivamente voltado para a deficiência e não para o processo ensino-aprendizagem. Entretanto, 

cabe ressaltar que embora os avanços sejam significativos e todos os alunos com deficiência tenham 

sua matrícula garantida ainda há muito que aprimorar para que se tenha uma escola pública de 

qualidade para todos.  

Contato: bety.farias@bol.com.br; martaschastai@gmail.com; zmarochi@uol.com.br  


