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RESUMO 

 

Nos primórdios da história humana, pessoas consideradas imperfeitas eram 
exterminadas; até o século passado, elas vivenciaram o período da segregação. 
Hoje, porém, a sociedade está aprendendo a aceitar e conviver com a diversidade 
humana, vencendo barreiras e preconceitos. A Legislação brasileira garante a todos 
o direito à escola e ao atendimento especializado a crianças com deficiências. Mas, 
também, é preciso que as escolas se preparem e se organizem física e 
pedagogicamente para receberem alunos com deficiência. Na escola inclusiva não 
pode haver divisão entre ensino especial e regular, devendo ser oferecida uma 
educação global, além de reconhecidas e valorizadas as diferenças de cada um. 
Para tanto, esta pesquisa teve como pressuposto metodológico a abordagem 
qualitativa, com objetivo de analisar o processo de inclusão de uma criança com 
deficiência física, na rede regular de ensino do DF. A escola do participante, embora 
seja intitulada como inclusiva, deixa de preencher alguns quesitos importantes. Nos 
resultados obtidos no questionário do aluno foi possível constatar algumas queixas, 
dentre elas, a falta de adequações no banheiro e na sala de aula. Os resultados 
encontrados nesta pesquisa podem colaborar para a sensibilização da sociedade e, 
principalmente, das próprias pessoas deficientes, quanto à existência das leis que 
lhes permitem o direito de ir e vir - especialmente, à escola - assim como para todo e 
qualquer cidadão. 
 
Palavras chave: Deficiência física, educação, escola, inclusão. 
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APRESENTAÇÃO 

Fala-se muito, hoje, em educação inclusiva, mas, a inserção de pessoas com 

deficiência na rede regular de ensino carrega uma grande polêmica. De um lado, os 

professores que alegam a falta de capacitação para lidar com o ―novo‖ público. Do 

outro, a escola que alega não estar preparada e tão pouco adaptada para atender 

essas crianças com deficiência. 

Esta pesquisa tem, como propósito maior, sensibilizar a sociedade e, 

principalmente, as pessoas deficientes, quanto à existência das leis que lhes 

permitem o direito de ir e vir, como todo e qualquer cidadão. Felizmente a educação 

ainda é o melhor caminho para vencer as barreiras e os preconceitos.  

Este trabalho justifica-se pela afinidade da pesquisadora por este tema, 

despertada há três anos, no terceiro semestre da graduação, ao cursar a disciplina 

Educação Especial, e acompanhar de perto o caso de uma universitária, aluna de 

educação física, que durante seu curso sofreu cinco cirurgias. Como consequência, 

a aluna teve sua mobilidade reduzida e, para concluir seu curso, entrou com um 

processo junto à instituição para ter adaptadas. No primeiro momento lhe negaram. 

Ela buscou seus direitos e conseguiu através da lei de acessibilidade concluir a sua 

tão sonhada graduação. Durante o processo, percebeu que alguns diretores da 

instituição lhes negaram aulas adaptadas porque desconheciam a lei que lhe 

garantia este direito. Após seu processo, a universidade propôs para os semestres 

seguintes várias adaptações para o curso de educação física. Este caso teve um 

―final feliz‖ porque a pessoa em questão conhecia seus direitos e reivindicou-os. Se 

outras pessoas estiverem passando por uma situação semelhante, ao ler esta 

pesquisa não desistirão de lutar por seus sonhos, porque saberão que têm direitos e 

devem reivindicá-los. Como esta pesquisa tem como tema a inclusão de uma 

criança com deficiência na rede regular de ensino buscou-se, primeiramente, 

conceituar inclusão e deficiência. 

Existem vários tipos de deficiências que atingem crianças de todas as idades 

e que, segundo a legislação brasileira, por terem tais deficiências não podem deixar 

de frequentar a escola regular de ensino. Neste trabalho vamos relatar, brevemente, 

as mais conhecidas e nos interessar, principalmente, pela deficiência física. 

  Este trabalho monográfico é composto, de cinco capítulos. O Capitulo I 

caracteriza-se pela fundamentação teórica, onde buscamos fazer uma revisão da 
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literatura sobre o tema pesquisado. O Capítulo II traz os objetivos propostos para a 

realização da pesquisa. O Capitulo III traz a metodologia e este se torna um dos 

mais longos e detalhados por descrever a Fundamentação Teórica da Metodologia, 

Contexto da Pesquisa, Participantes, Materiais, Instrumentos de Construção de 

Dados, Procedimentos de Construção de Dados e Procedimentos de Análise de 

Dados; o Capitulo IV traz os resultados e a discussão, onde os resultados 

construídos ao longo do processo são apresentados e discutidos com embasamento 

em autores que abordam o tema pesquisado. O V e último capítulo traz as 

considerações finais.  
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I- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

―A inclusão é um recente fenômeno sociocultural que entre outras 

características, se configura complexo por evidenciar a separação conflituosa que é 

habitualmente feita entre o indivíduo e o social‖. (Coelho, 2010, p. 56).  

O grande desafio do processo histórico da inclusão educacional é passar do 

plano de princípios ou declarações para a implementação de uma prática, no plano 

da ação. E assim, criar fórmula ou receita para trabalhar com crianças com 

deficiências não faz sentido. 

 Isso porque, ―uma receita ao ser vivenciada na ação prática nunca vai ser 

igualmente seguida se a compreensão dos princípios que a sustentam não for mais 

além do que a mera compreensão cognitiva, racional.‖ (Coelho, 2010, p. 55). É 

assunto de muita polêmica o tema da inclusão, pois, a mesma envolve escolas 

tradicionais, instituições especializadas, pais de alunos com ou sem deficiência e a 

sociedade. 

Segundo Mantoan (1997, p. 10), inclusão significa aprender a viver com o 

outro. Portanto, incluir não se trata, apenas, de colocar uma criança com deficiência 

em uma sala de aula ou em uma escola. Inclusão trata de como nós lidamos com a 

diversidade, com a diferença, com nossos valores. Inclusão é dar a chance de 

desenvolvimento das capacidades individuais. 

Entre outras definições, por exemplo, segundo Souza (2008), o termo 

―deficiência‖ significa uma restrição física, mental ou sensorial, de natureza 

permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou mais 

atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico 

e social.  

Faz-se necessário conceituar a deficiência para que se possa ter 

consciência do seu significado e das possíveis maneiras de se trabalhar ou uma 

melhor aceitação. Quanto às deficiências citadas ao longo desta pesquisa, são de 

possível atendimento e recuperação (mesmo que parcial), muitas vezes lenta, mas 

que chegam a desenvolver os indivíduos para trabalhos sociais e educacionais junto 

à sociedade.  

 

Deficiência auditiva é a perda total ou parcial da capacidade de compreender 

a fala através do ouvido. No caso de surdez leve, a pessoa consegue se expressar 
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oralmente e perceber a voz humana com ou sem a utilização de um aparelho. Pode 

ser ainda, surdez profunda. (TELFORD; SAWREY, 1988, p. 10). 

Da mesma forma que as outras deficiências, envolve necessidades básicas 

dentro do contexto social e educacional. Portanto, a educação do surdo requer 

cuidados e metodologias especiais. Um dos meios de comunicação do surdo é a 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), considerada a língua materna dos surdos. A 

LIBRAS distingue-se das línguas orais por utilizar do canal visual e não do oral, pois 

faz uso de movimentos gestuais e expressões faciais que são percebidas pela visão. 

Outra deficiência encontrada com frequência entre crianças na rede regular 

de ensino é a deficiência intelectual que, segundo TELFORD; SAWREY (1988, p. 

15) ―trata-se de um atraso ou lentidão no desenvolvimento mental que pode ser 

percebido na maneira de falar, caminhar e escrever. O grau de deficiência mental 

varia de leve a profundo‖. 

A deficiência mental pode acarretar segregação e exclusão, muitas vezes 

vindas da própria família por ignorar o assunto ou por vergonha. 

Também são baste comuns, na rede regular de ensino, as deficiências 

visuais, caracterizadas por uma limitação no campo visual, que pode variar de 

cegueira total à visão subnormal. Neste caso, ocorre diminuição na percepção de 

cores e mais dificuldades de adaptação à luz. (TELFORD; SAWREY, 1988) 

A falta de visão exige o desenvolvimento de atividades compensadoras que 

permitam suprir por outros meios às funções ausentes. A educação do cego é feita 

praticamente através do tato. Cabe à família e à escola (com professores 

especializados) preparar o aluno para enfrentar as dificuldades que o mundo traz. 

 Além de todas as deficiências citadas, uma das mais comuns é a deficiência 

física, esta será mais detalhas por se tratar do tema principal desta pesquisa. 

 

1.1 Deficiências físicas 

 

Deficiência física diz respeito à perda ou redução da capacidade de 

movimento de qualquer parte do corpo em decorrência de lesões neurológicas, 

neuromusculares, ortopédicas ou malformações congênitas e adquiridas. (GIL, 2010, 

p. 259). 

 Outra definição seria que a deficiência ortopédica e/ou mobilidade reduzida 

caracteriza-se por uma alteração em um ou mais segmentos do corpo humano que 
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afeta o aparelho locomotor e compromete o seu funcionamento do mesmo. (Souza, 

2008). 

 De acordo com Gil (2010). 

 

Em geral as doenças ou lesões que afetam os movimentos estão 

relacionadas a alterações no sistema ósteo-articular, muscular ou 

sistema nervoso e podem produzir limitações físicas de grau e 

gravidade variáveis, segundo o(s) segmento(s) corporais afetados e 

ou o tipo de lesão ocorrida. Alguns exemplos de patologias que 

costumam remeter a uma deficiência física são: 

 Lesão cerebral (paralisia cerebral traumatismo crânio-

encefálico), 

 Lesão medular (tetraplegias, paraplegias); 

 Miopatias (distrofias musculares); 

 Patologias degenerativas do sistema nervoso central 

(esclerose múltiplas, esclerose lateral amiotrófica, Mal de 

Parkinson); 

 Lesões nervosas periféricas; 

 Amputações; 

 Sequelas de politraumatismos; 

 Malformações congênitas; 

 Distúrbios dolorosos, pontuais ou sequelas de patologias da 

coluna ou articulações dos membros (cifoses, hérnia de 

disco, artropatias, reumatismos); 

 Sequelas de queimaduras. (p. 260) 

 

Ainda segundo Gil (2010), é importante conhecer as necessidades da criança 

para prevenir a produção de significados ou atitudes baseados em ideias 

equivocadas. Segundo Vigotski (1989) a educação para crianças com deficiência 

deveria basear-se em suas habilidades e características positivas, em vez de pautar-

se nos aspectos mais deficitários, pois uma criança deficiente é aquela que 

apresenta um desenvolvimento diferente e não a que se desenvolve menos. 

As necessidades que uma criança com deficiência física pode apresentar 

estão mais relacionadas aos modos de fazer e não à dificuldades de compreensão 

(GIL, 2010, p. 261). Por isto, as crianças com deficiência física têm dificuldade de 

inclusão tanto social como educacional devido às suas limitações motoras. 
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Dificuldades de locomoção em ambientes públicos e escolares, e também passam 

pela discriminação familiar.   

 Quando se pensa em locomoção, a criança com deficiência física pode 

apresentar marcha independente, mas também é possível que necessite de um 

auxílio-locomoção como: bengala, andador ou uma cadeira de rodas. (GIL, 2010). 

 

Se ela usa um andador, necessitará de mais tempo para ir ao 

banheiro ou talvez não consiga apontar um lápis na lixeira da sala. 

Uma cadeira de rodas necessita de um maior espaço entre as 

carteiras escolares, um rebaixamento na altura de materiais e 

eliminação de degraus. Por vezes, a criança precisa de outra pessoa 

para conduzir a cadeira por não conseguir tocá-la de modo 

independente. (GIL, 2010 p. 262). 

 

Observando certos cuidados e ajustes que favorecem e modificam as 

possibilidades de participação da criança em uma determinada atividade, 

destacamos que, quanto à higiene e alimentação, muitas crianças necessitam de 

ajuda para ir ao banheiro ou se alimentar. (GIL, 2010). 

 Nesse sentido, aprender como ofertar alimentos e líquidos de modo à criança 

não engasgar é essencial para que o professor se sinta seguro para realizar essa 

atividade, pois há alterações neurológicas que dificultam a deglutição. Por isso é 

importante se informar como auxiliá-la durante a alimentação com especialistas e, 

ainda, com pessoas acostumadas a fazê-lo. (GIL, 2010). 

Em relação à escrita, em geral as dificuldades encontradas se dão por 

fraquezas musculares ou presença de tremor na ação de grafar, por ser uma das 

formas predominantemente de registros e avaliações pedagógicas nas escolas. 

Nesse sentido, a escrita e as atividades manuais carecem de atenção especial do 

professor, e podem ser necessários ajustes, observando-se sempre o nível e o tipo 

de dificuldades da criança. (GIL, 2010). 

A criança com deficiência física pode apresentar, também, dificuldades na 

comunicação oral e gestual. Isto se dá por problemas motores e de comunicação. 

Mas, na maioria das vezes, o uso de estratégias simples proporciona a 

compreensão das intenções comunicativas da criança, como observa GIL (2010). 
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Uma delas consiste em pedir à criança que respire antes de falar, 

neste caso o professor utiliza frases curtas e fala mais devagar. Outra 

forma seria professor combinar com a criança novos gestos, 

observando os movimentos que ela consegue realizar 

voluntariamente e combinando com ela o seu significado. (p. 263). 

 

Como dissemos anteriormente, as pessoas com deficiências – sejam elas 

auditivas, visuais, físicas ou outras – têm, ao se favor, algumas leis que garantem a 

inclusão, e que já existem há tempo suficiente para que as escolas tenham 

capacitado professores, adaptado a estrutura física e a proposta pedagógica, como 

veremos na próxima seção. 

 

 

1.2 - As leis sobre diversidade 

 

Nesta seção, veremos que as primeiras leis brasileiras que favorecem a 

inclusão datam da década de 1980. A legislação brasileira garante a todos o direito à 

escola e ao atendimento especializado para as crianças com deficiências. As 

crianças devem ser matriculadas em escola regular, convivendo, também, com 

quem não tem deficiência. 

Várias leis e documentos internacionais estabeleceram os direitos das 

pessoas com deficiência no nosso país, como as seguintes, elencadas por 

Cavalcanti (2006): 

  

 1988 - Constituição da República, que prevê o pleno desenvolvimento dos 

cidadãos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação; também garante o direito à escola para todos e coloca 

como princípio para a Educação o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 

pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 

 1989 - Lei nº7. 853/89, que define como crime recusar, suspender, adiar, 

cancelar ou extinguir a matrícula de um estudante por causa de sua deficiência, em 

qualquer curso ou nível de ensino, seja ele público ou privado. A pena para o infrator 

pode variar de um a quatro anos de prisão, mais multa. 
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 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que garante o direito à 

igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, sendo o Ensino 

Fundamental obrigatório e gratuito (inclusive, aos que não tiveram acesso na idade 

própria); o respeito dos educadores e o atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular. 

 1994 - Declaração de Salamanca, cujo texto, que não tem efeito de lei, trata 

do atendimento especializado às crianças excluídas da escola por motivos como 

trabalho infantil e abuso sexual. O texto destaca, ainda, que as com deficiências 

graves devem ser atendidas no mesmo ambiente de ensino que todas as demais. 

 1995 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), cuja redação 

do parágrafo 2º do artigo 59 provocou confusão, dando a entender que, dependendo 

da deficiência, a criança só podia ser atendida em escola especial quando, na 

verdade, o texto traz que o atendimento especializado pode ocorrer em classes ou 

em escolas especiais, quando não for possível oferecê-lo na escola comum. 

 2000 – Leis nº 10.048e nº 10.098, dentre as quais, a primeira garante 

atendimento prioritário de pessoas com deficiência nos locais públicos, enquanto a 

segunda estabelece normas sobre acessibilidade física e define como barreira e 

obstáculos nas vias e no interior dos edifícios, nos meios de transporte e tudo o que 

dificulte a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos meios de 

comunicação, sejam ou não de massa. 

 2001 - Decreto nº3. 956 (Convenção da Guatemala), que põe fim às 

interpretações confusas da LDB, deixando clara a impossibilidade de tratamento 

desigual com base na deficiência. O acesso ao Ensino Fundamental é, portanto, um 

direito humano e privar pessoas em idade escolar dele, mantendo-as unicamente 

em escolas ou classes especiais, ferem a convenção e a Constituição. 

Veremos, na seção a seguir, que a promulgação destes documentos e leis 

trouxeram reflexos diretos para a constituição de fases para a educação especial, no 

mundo e, portanto, no Brasil. 
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1.3 Fases da Educação Especial no mundo e no Brasil 

 

Durante séculos, na história da humanidade, as pessoas com deficiência 

eram consideradas inválidas e incapazes para qualquer atividade e acabavam sendo 

excluídas do meio social. Durante a era medieval, não se falava e nem existia a ideia 

de inclusão e a maioria dessas pessoas não tinham direito e nem condições para 

frequentarem a escola. Naquele período, as pessoas com deficiências eram vistas 

como e relacionadas a aberrações da natureza e, até mesmo, com a imagem do 

diabo, sendo submetidas a sessões de exorcismo. Nos países europeus, essas 

pessoas eram excluídas e perseguidas até a morte. (BOATO, 2003) 

A partir do século XVI a questão da deficiência e suas diferenças passaram 

a se tornar objeto de estudo da medicina. Todavia, as primeiras instituições 

especializadas para atender pessoas com deficiência apenas começaram a surgir no 

final do século XVIII e início do século XIX na América do Norte. Nesse período deu-

se início a uma segregação, em que as crianças com necessidades educacionais 

especiais eram isolados em centros e afastados do convívio com as demais. 

(CARMO, 1994; MAZZOTTA, 2002) 

A educação inclusiva passou a ter presença marcante no início do século 

XIX, quando Jean Itard, médico francês, considerado pai da educação especial, 

dedicou grande parte da sua vida à recuperação de uma criança com deficiência 

(então denominada) mental profunda. (BAILÃO, 2002; CARMO, 1991). 

No Brasil, a educação para pessoas com deficiências surgiu em 1850, 

quando D. Pedro II criou, no Rio de Janeiro, o Instituto Benjamin Constant (primeira 

instituição pública no Brasil para cegos e surdos). (MAZZOTTA, 1996; STOBÄUS, 

2003). Até aquele ano as crianças com necessidades educacionais ainda eram 

discriminadas pela sociedade. A partir daquele momento, não se falava em 

educação especial e, sim, em assistencialismo, agregação e exclusão. Segundo o 

dicionário Aurélio (2005), agregação é o mesmo que reunião, junção, associação; 

enquanto exclusão é eliminação, expulsão, retirada.  

As instituições públicas e particulares, normalmente, colocavam os alunos 

com deficiência em salas separadas das crianças ditas ―normais‖. Porém, 

inconformados com a discriminação, os pais buscavam atendimentos que pudessem 

integrar seus filhos junto com outras crianças nas escolas regulares (FERREIRA, 

2004; MAZZOTTA, 2003). 
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No século XX, com a criação de programas escolares para as pessoas com 

deficiência mental, novas instituições foram criadas diversificando, assim, o 

atendimento daquelas (chamados de excepcionais) sendo inseridos nas classes 

especiais. (STOBÄUS, 2003) 

Registrada na Secretaria de Estado de Educação, e apoiada pelo governo federal, a 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) em 1953, influenciada pela 

associação a National Association for Retarded Children (NARC), organização 

fundada em 1950 nos Estados Unidos, foi expandida em todo território Brasileiro. 

Estas associações foram fundadas em vários estados brasileiros, tendo como 

objetivo principal cuidar dos então denominados ―excepcionais mentais.‖ 

Nos meados de 1957, com o Decreto Imperial e as Campanhas para 

Educação do Surdo Brasileiro (CESB), Campanha Nacional de Educação de Cegos 

(CNEC) e com o apoio do Governo Federal, ―o atendimento educacional aos 

excepcionais foi assumido, em nível nacional, pelo governo federal, com a criação 

de Campanhas especificamente voltadas para este fim‖. (MAZZOTTA, 2003). 

Com a Constituição de 1961 e a Lei de Diretrizes e Bases na Educação 

Nacional nº 024/61, deu-se início ao atendimento educacional para pessoas com 

deficiência em escolas regulares, pois tais leis defendem a integração das pessoas 

com deficiência na sociedade e no sistema de educação. (FERREIRA, 2004; 

STOBÄUS, 2003). 

Em 1960, pelo Decreto nº 48.961, o ministro da Educação e Cultura de 

então, a APAE e a Sociedade Pestalozzi promoveram a Campanha Nacional de 

Educação e Reabilitação de Deficientes Mentais (CADEME), prevendo um serviço 

multidisciplinar e especializado com a finalidade de integração educacional e 

profissional para crianças e adolescentes. (STOBÄUS, 2003). 

A partir de 1973, foi criado o Centro Nacional de Educação Especial 

(CENESP), pelo decreto nº 72.425, um órgão que planejava e coordenava o 

desenvolvimento da educação especial na pré-escola, com propostas educacionais 

adotadas pelo governo federal. O atendimento era especializado com oficinas 

pedagógicas melhorando, assim, a inclusão de pessoas com necessidades 

educacionais especiais do sistema escolar em todo território nacional (MAZZOTTA, 

2003; STOBÄUS, 2003). 

Com as mudanças ocorridas na época, os que eram a favor da educação 

inclusiva reivindicavam que, para que houvesse uma integração educativa, a 
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educação regular deveria ter o professor e os alunos, com ou sem deficiência, numa 

mesma sala. (FERREIRA, 2004; MAZZOTTA, 2003). 

A década de 80 foi marcada pela sensibilização aos direitos das pessoas 

com necessidades especiais. Surgem novos decretos e ações, como a máquina de 

escrever para cegos em ―Braille‖. Em 1986 foi instituída a Coordenadoria Nacional 

para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE), com o objetivo de 

elaborar e aprimorar a educação especial. (FERREIRA, 2004; MAZZOTTA, 2003; 

STOBÄUS, 2003). 

A Constituição de 1988 garante o direito à educação de todos os brasileiros, 

inclusive os com deficiência. Em 1989, a Lei 7.853 reafirma a obrigatoriedade da 

oferta da educação especial em instituições públicas e particulares e define como 

crime o ato de recusar, suspender, ou cancelar sem justa causa a inscrição de 

alunos em estabelecimentos de ensino de qualquer curso ou grau, público ou 

privado, por motivos relativos à deficiência. (SILVA, 1986; STOBÄUS, 2003). 

 Na década de 90 cria-se a Secretaria Nacional de Educação Básica 

(SENEB), adotando o Estatuto da Criança e do Adolescente, garantindo atendimento 

educacional especializado e gratuito, fazendo valer os direitos à educação. 

(MAZZOTTA, 2003; STOBÄUS, 2003). 

No ano de 1994, houve uma movimentação mundial no combate às atitudes 

discriminantes, intitulado ―Regras Padrões sobre Equalização de Oportunidades 

para Pessoas com Deficiências‖ tendo como responsável a declaração de 

Salamanca, e Conferência Mundial de Educação, apoiado pelo governo Espanhol. 

(BAILÃO, 2002; CARMO, 1991; MAZZOTTA, 1996). 

A Lei de nº 7853, de 24 de outubro de 1989, foi regulamentada no dia 24 de 

outubro de 1999 (10 anos depois) com o objetivo de assegurar o pleno exercício dos 

direitos individuais e sociais da pessoa com deficiência. (BAUMEL, 2001; BOATO, 

1998; BRASIL, 1997). 

  A partir de 2000, a Lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001, aprovou o plano 

Nacional de Educação e no Conselho Nacional de Educação (CNE) nº 02, de 

setembro de 2001, instituiu as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica. (BRASIL, 1997; BRASIL, 2001) 

Em 2003, foi criada a Secretaria de Educação Especial (SEESP) pelo 

governo federal, com o programa educação inclusiva em todos os municípios 
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brasileiros, formando gestores e educadores para uma educação inclusiva para 

todos. (SEESP, 2006) 

O decreto 5.296, de 2 de dezembro de 2004, regulamentou a Lei nº 10.048, 

de 8 de novembro de 2000, dando prioridade às pessoas que necessitam de 

atendimentos especiais e a Lei nº 10.098, de dezembro de 2000, estabeleceu 

normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

com deficiência, e outras providências. (BAUMEL, 2001; BRASIL, 1997 ). 

O projeto ―Educar na Diversidade‖ foi criado em 2005, com metodologia 

adaptada à diversidade de cada grupo e um ambiente escolar integrado com os 

professores com o mesmo objetivo. Também, em 2005, surgiu o projeto de Inclusão 

Infantil, promovendo o acesso de crianças com necessidades educacionais em todo 

território Brasileiro. (SEESP, 2006) 

Foram surgindo outros projetos, como o programa de apoio à Educação 

Especial, os centros de capacitação de profissionais da Educação e de Atendimento 

às pessoas com surdez, com um ensino especializado, quebrando paradigmas ainda 

existentes na educação. Além dos projetos e das instituições, tornaram-se muito 

importantes, para a trajetória da inclusão, a promulgação de leis que a seu favor, 

como vimos até aqui. 
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II – OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar o processo de inclusão de uma 

criança com deficiência física na rede regular de ensino, como ampara a lei. O 

mesmo foi subdividido nos seguintes objetivos específicos:  

 compreender o histórico e o conceito de Educação Inclusiva; 

 verificar possíveis benefícios da educação inclusiva em uma escola 

regular de ensino; 

 observar e avaliar os espaços profissionais e materiais que permitem um 

trabalho efetivo de educação inclusiva, na escola do participante em 

estudo. 
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III- METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa teve como pressuposto metodológico a abordagem 

qualitativa, tendo sido realizada diretamente no ambiente escolar. O instrumento 

utilizado nesta pesquisa, foi o questionário semiestruturado que, para CERVO; 

BERVIAN (2005), é a forma mais usada para coletar dados, pois possibilita adquirir 

o que se deseja mais facilmente e conduz à economia de tempo.  

Utilizamos, também, a pesquisa bibliográfica, que procura  explicar um problema a 

partir de referências teóricas publicadas em livros e documentos, assim como a 

pesquisa documental, onde são investigados documentos, tais como relatório 

escolar do aluno e Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, a fim de se poder 

descrever e comparar tendências, diferenças e outras características. (CERVO; 

BERVIAN, 2005).  

 

3.1- Contexto da Pesquisa 

 

A escola em pesquisa está situada em uma comunidade muito carente do 

Recanto das Emas, no DF. A mercê da violência e do tráfico de drogas, possui uma 

estrutura física precária, pois, construída provisoriamente de madeirite para a sua 

inauguração, há dez anos, ainda não obteve a atenção necessária dos governantes, 

para ser reconstruída de modo a atender, devidamente, as necessidades da 

comunidade. As salas de aulas são quentes e abafadas, principalmente no período 

vespertino, horário em que o sol está mais intenso.  

A escola pesquisada tem um pequeno espaço que é tido, ao mesmo tempo, 

como Sala de Recursos, que atende as crianças com deficiência; SOE, Serviço de 

Orientação Educacional e, também, como biblioteca, onde são guardados os livros 

didáticos. 

A escola não tem quadra de esporte e nem área de lazer; o pátio é pequeno e 

os corredores apertados, por isso o intervalo é divido em dois horários diferentes: 

um para os alunos até a segunda série (terceiro ano) e outro para as turmas de 

terceiras séries (quarto ano) e quartas séries (quinto ano). 



21 

 

 

Mesmo com toda sua precariedade física, a escola passou a atender crianças 

com necessidades educacionais especiais a partir do 2º semestre de do ano 2006. 

Atualmente, ela possui, ao todo, quarenta e quatro turmas, sendo vinte e duas no 

turno matutino e vinte e duas no período vespertino. Deste total existem seis turmas 

inclusivas, quatro no turno matutino e duas no vespertino. 

A turma escolhida para a pesquisa é do turno matutino. Esta turma é 

classificada como Inversa, já que tem uma criança cadeirante; devido ao grau de 

dificuldade de acesso e permanência, a turma só pode ser composta de no máximo 

quinze alunos, pois a referida criança necessita de um espaço maior dentro da sala 

de aula para se locomover. 

 

3.2- Participantes  

 

  Para a realização dessa pesquisa, participaram: (a) uma turma inversa de 15 

alunos, do 3º ano do Ensino Fundamental; (b) especialmente, um aluno desta turma, 

que é deficiente físico e cadeirante, e que denominaremos ―Y‖, para preservar sua 

identidade; (c) a professora regente da turma, que denominaremos ―W‖, que atua na 

área há mais de dois anos, possui nível superior no curso de pedagogia e pós- 

graduação em libras; (d) a monitora, que denominaremos ―X‖, que auxilia o aluno ―Y‖ 

nas atividades escolares diárias, e que possui nível superior em pedagogia, trabalha 

na área de educação há mais de 15 anos e não possui nenhum curso na área de 

educação inclusiva.  

 

3.4 – Materiais 

 Para realizar esta pesquisa, foram utilizados os seguintes materiais: 

 Papel A4 branco. 

 Caneta esferográfica de material transparente na cor azul. 

 Computador para elaborar os questionários (o total de três). 

3.5- Instrumentos de Construção de Dados 

 

 Para realizar a construção de informações desta pesquisa foram elaborados 

dois questionários. Um específico à criança participante, composto por dez questões 
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objetivas e quatro possíveis justificativas. O questionário específico à professora 

regente e à monitora é composto por quatro questões objetivas e quatro justificativas 

(veja, nos apêndices, o modelo de cada um). 

             

3.6- Procedimentos de Construção de Dados 

 

Quando iniciamos o curso de especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar nos foi proposto pesquisar um tema para a construção 

da monografia, preferencialmente, dentro da realidade em que atuávamos, como 

trabalhava nesta instituição, busquei realizar a pesquisa voltada para a mesma, 

como fora solicitado. 

  Gosto de observar as crianças e as ações delas no dia-a-dia dentro da 

escola, para isso, costumo chegar cedo à instituição em que trabalho. E todo dia 

uma criança cadeirante acompanhada de sua avó chegava praticamente no mesmo 

horário que eu. Ele sempre era o primeiro aluno a chegar à sala e ficava na frente da 

porta esperando, sorridente, a sua professora chegar. 

 Na escola pesquisada há um projeto cujo nome é: ―Todos nós temos um jeito 

especial de ser‖, que busca trabalhar o processo de inclusão dentro da escola, como 

forma de ajudar as crianças a respeitarem as diferenças uns dos outros. Toda a 

escola participa e cada turma prepara uma apresentação voltada ao tema, para toda 

a escola assistir. No período das apresentações a turma do aluno deficiente físico 

(cadeirante), participante desta pesquisa, foi uma das primeiras a se apresentar, 

oportunizando a aproximação aos participantes desta pesquisa e eles prontamente 

aceitaram. Imediatamente em seguida foi providenciado o preenchimento do termo 

de consentimento para cada um dos participantes e dos responsáveis pela criança, 

no caso, avó do aluno em questão, que também autorizou prontamente. Depois dos 

termos assinados foram entregues os questionários à professora e à monitora. 

Como o aluno em questão tem dificuldades para manter o equilíbrio e a mobilidade 

dos braços, para facilitar o processo, as perguntas foram lidas para ele e o que 

respondia era anotado no seu questionário. 
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3.7- Procedimentos de Análise de Dados 

 

Para a coleta de dados foi utilizado um questionário com oito questões 

objetivas (fechadas) incluindo as dificuldades enfrentadas pelo aluno (com 

deficiência física) no caminho para a escola, dentro da escola, a prática de 

Educação Física, se estão gostando da sua sala de aula e outros, com o objetivo de 

analisarmos se esta instituição está preparada para a inclusão.  

Foram incluídas no questionário tópicos visando questionar sobre algumas 

dificuldades possivelmente enfrentadas pelos professores como: se a instituição que 

trabalha é inclusiva, se existe suporte físico e pedagógico para atender essa 

clientela, se têm dificuldade de trabalhar em turmas inclusivas e etc. A análise foi 

realizada em forma de um texto corrido descritivo, por meio dos resultados obtidos, 

através dos questionários aplicados aos participantes desta pesquisa.  
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IV- RESULTADOS 

 

 Os resultados obtidos serão apresentados, a seguir, por participante, ou seja: 

o aluno, a professora regente e a professora monitora. 

 

4.1 Aluno 

 

Como resultado constatou-se que o aluno reside próximo à escola. E que 

encontra dificuldade no percurso de casa para escola e/ou vice versa. Por isso, 

quando chove, o mesmo não comparece às aulas, por falta de transporte e porque 

não tem como se proteger da chuva.  

 O banheiro, o bebedouro e na sala de aula foram apontados por esse aluno 

como elementos problemas, já que encontra dificuldades de acessibilidade. Quando 

ele chega à escola, levanta-se da cadeira de rodas e a monitora pega um andador 

para ele usar, mas quando vai andar nos corredores para ir ao banheiro ou tomar 

água, por exemplo, o andador engancha nos buracos do chão dos corredores. A 

este respeito, quando questionado se encontrava alguma dificuldade dentro da 

escola, ele responde o seguinte: 

“Quando chego ao bebedouro fica difícil alcançar a boca porque o espaço 

entre o bebedouro e corrimão é pequeno. Não consigo ficar em pé para tomar água, 

sozinho, porque fico caindo. Por isso a monitora sempre pega água para eu tomar 

na sala”. 

Nas atividades recreativas, o aluno alega não participar das aulas, porque as 

mesmas não existem na escola por falta de espaço adequado e uma estrutura física 

para a prática de esportes. 

Quando questionado se ele participa das aulas de educação física ou 

atividades recreativas, ele responde o seguinte:  

“Não. Não tem quadra na escola e os corredores são estreitos e por isso não 

dá muito para brincar”. 
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O aluno também afirma não ter estudado em escola especial, anteriormente. 

Ele diz gostar de sua sala de aula, e acha que deveriam mudar as carteiras, e 

construir uma nova escola que não fosse de Madeirit. 

 

 

4.2  Professora regente do aluno “Y” 

 

Com a aplicação do questionário pode-se constatar que a professora 

respondente possui nível superior na área educacional, mas não tem mestrado e/ou 

especialização. A professora respondente trabalha há mais de dois anos no ensino 

básico, como regente. A professora possui um curso de (libras), considerado por ela 

como uma capacitação para trabalhar com turmas inclusivas.  

A professora acredita que a instituição em que trabalha é inclusiva porque 

atende crianças com deficiências. Afirma, ainda, que a escola possui suporte físico e 

pedagógico por possuir sala de apoio e de recursos, equipe pedagógica, banheiro 

exclusivo para as crianças com deficiência, rampa e monitora que auxilia os 

cadeirantes. 

Quando questionada, se a escola em que trabalha tem suporte físico e 

pedagógico para atender a criança com deficiência, ela respondeu o seguinte: 

 

“A escola tem rampa, banheiro exclusivo para atender crianças com 

deficiência física e atende crianças com deficiências.”  

 

A professora respondente afirma não encontrar dificuldades para trabalhar 

nesta turma inclusiva, porque o aluno ―Y‖ é tranquilo e, ainda, conta com o auxílio 

diário da monitora dentro da escola.  
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4.3 Professora monitora do aluno “Y” 

 

 Pode-se constatar, através de seu relato, que a professora monitora 

respondente possui nível superior na área educacional, mas não tem mestrado e/ou 

especialização e, também, não possui nenhum curso de capacitação para trabalhar 

com turmas inclusivas. Ela trabalha há mais de 10 anos no ensino básico como 

regente. 

A professora respondente relata encontrar dificuldades para trabalhar em 

turmas inclusivas por não possuir nenhum tipo de capacitação na área e por causa 

da estrutura física da escola em si. Apesar disto, diz acreditar que a instituição em 

que trabalha é inclusiva porque atende crianças com deficiência, ao que se constata 

sob sua afirmativa de que a escola possui suporte físico e pedagógico por possuir 

sala de apoio e de recursos, equipe pedagógica, banheiro adaptado, rampa e 

monitoras que auxiliam os cadeirantes. A este respeito, a participante justifica, 

afirmando: 

— “Porque os gestores buscam constantemente oferecer condições 

favoráveis ao acesso e permanência dos alunos na escola.” 

 

 Diante da seguinte pergunta: A escola em que trabalha tem suporte físico e 

pedagógico para atender a criança com deficiência física? A profissional traz 

algumas contradições, pois dá como resposta um ―sim‖, mas justificando tanto com 

aspectos negativos como com aspectos positivos da estrutura da escola em relação 

a inclusão: 

  

[aspecto negativo] “- O espaço físico é o maior obstáculo principalmente 

para os cadeirantes.” 

[aspecto positivo] "- Mas a escola possui equipe pedagógica para o 

atendimento”. 

“-Banheiro adaptado, monitoras que ajudam os cadeirantes.” 

— “Há uma sala que é tida como de recursos”. 

 

Quando questionada se acha que a inclusão acontece, efetivamente, na 

instituição em que trabalha, ela responde que sim e dá a seguinte justificativa: 
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“- Sim. A direção como um todo trabalha efetivamente para que a inclusão 

aconteça e recebe elogios dos pais que dela necessitam.” 

Na pergunta: Você percebe alguma dificuldade de acessibilidade para a 

criança com deficiência física na instituição em que trabalha? A professora 

respondente disse: 

“- Sim, várias. Embora a escola possua rampas de acesso são muito 

inclinadas e dificultam a passagem dos alunos, os degraus e os buracos no piso 

dificultam a vida dos cadeirantes.” 
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V- DISCUSSÃO 

 

Após análise dos dados, pode-se observar que o aluno ―Y‖, deficiente físico, 

integrante da turma inversa e participante desta pesquisa, encontra algumas 

dificuldades para chegar à escola. Ele afirmou, no questionário apresentado, que 

não mora muito próxima da escola gastando, aproximadamente, vinte minutos neste 

trajeto. Ele não utiliza nenhum meio de transporte, a não ser sua própria cadeira de 

rodas que, por sinal, está pequena, causando-lhe desconforto. Quando chove o 

aluno não vai à escola, porque não tem transporte e a avó que o leva todos os dias. 

           Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Capítulo IV, Artigo 

53, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a 

qualificação para o trabalho, assegurando-se lhes: acesso à escola pública e gratuita 

próxima de sua residência (ECA, 2003). Isto poderia se dar, à medida que os 

governantes investissem com seriedade na educação básica e construíssem mais 

escolas de qualidade com enfoque inclusivo em comunidades carentes. Além disso, 

deveriam ser oferecidos cursos de formação continuada aos profissionais que atuam 

diretamente na educação de crianças, jovens e adultos e, quando oferecidos, estes 

deveriam ser plenamente aderidos pelos educadores. 

Outro problema apontado, é que, devido às condições financeiras limitadas da 

família, o aluno ainda não conseguiu adquirir uma nova e adequada cadeira de 

rodas para seu tamanho. Por isso, quando está na escola, ele utiliza um andador 

para se locomover. Lá, uma de suas maiores dificuldades é o acesso ao banheiro, 

por causa dos buracos existentes no piso dos corredores o andador engancha e fica 

difícil de prosseguir. Outra dificuldade que ―Y‖ possui dentro da escola é o acesso ao 

bebedouro, pois o espaço entre o corrimão e o mesmo, é pequeno, e o aluno não 

alcança, pois, não consegue aproximar com o andador, como não tem como apoiar-

se fica desequilibrando se. Por causa desta dificuldade, quando ―Y‖ sente sede, sua 

monitora prefere ela mesma ir pegar água para ele tomar. Pois, diante de tal 

dificuldade do aluno, a professora monitora dele afirma que o espaço físico é o maior 

obstáculo principalmente para ele, que é cadeirante. 

A respeito disso, encontramos no Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 

2004, Art. 24º, que o estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou 

modalidade, públicos ou privados, deverão proporcionar condições de acesso e 
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utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas portadoras 

de deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive salas de aula, bibliotecas, 

auditórios, ginásios e instalações desportivas, laboratórios, áreas de lazer e 

sanitários. 

 

A grande maioria dos alunos com deficiência física se beneficia dos 
sistemas escolares comuns, mas é necessário que lhe sejam 
proporcionados acesso e adequações nas escolas, mediante 
adaptações físicas que são do ambiente e do mobiliário. Souza, 2008 
p. 61 

 

A análise dos dados nos mostra que o estudante não pratica Educação 

Física ou Atividades Recreativas, simplesmente, porque a escola não possui quadra 

de esportes ou qualquer outro espaço destinado para tal fim. Na opinião de Sousa 

(2008): 

Adaptações do material escolar, de jogos didáticos e recreativos, 
bem como as adaptações de acesso, com a remoção de barreiras 
arquitetônicas e a adequação do ambiente escolar, oferecem a 
estes alunos o acesso à educação de qualidade a que todos os 
cidadãos têm direito. (p. 61, grifo nosso). 
 

O Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004, o artigo 24º § 2 - coloca à 

disposição de professores, alunos, servidores e empregados portadores de 

deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas que permitam o acesso às 

atividades escolares e administrativas em igualdade de condições com as demais 

pessoas.  

 Quanto a sua turma, o aluno afirma que gosta de estudar e fazer parte dela, 

o que se refere a um aspecto positivo de sua socialização. A este respeito, Souza 

(2008), afirma que ―em relação à aprendizagem de nossos alunos nós, professores 

(as), devemos ter uma concepção educacional de natureza qualitativa e social da 

criança, priorizando o que ela faz, ou suas potencialidades.‖ (p. 31). 

  Para que isso ocorra, ainda segundo Sousa (2008), é preciso criar redes de 

apoio.  

 

A rede de apoio é compreendida como a integração e a mobilização 
dos diversos segmentos envolvidos na dimensão escolar. Ela é 
primordial para a consolidação da escola inclusiva. Ela é de obrigação 
e de responsabilidade de todos que estão envolvidos na atividade 
educativa, ou seja, a comunidade, a família, a escola, os profissionais 
dos atendimentos complementares. Todos esses agentes precisam 
estar mobilizados e integrados para que a rede funcione. (p. 36). 
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Ainda segundo Sousa, (2008) os principais sujeitos da rede de apoio escolar 

e suas atribuições são: 

 

 O próprio aluno. É ele quem vai revelar quais são as suas necessidades, as suas 
possibilidades, bem como suas habilidades. 

 Outro membro é o (a) professor (a) de referência, aquele (a) que ensina ao aluno em sala de 
aula. Ele (a) é responsável por identificar as necessidades educacionais dos alunos e acionar 
os outros participantes da rede para discutir as questões de flexibilização curricular, de 
acesso aos ambientes da escola, das atividades e do seu fluxo, bem como as questões 
relativas à avaliação de aprendizagem e promoção do aluno. Essas ações não são de 
responsabilidade única e exclusiva deste (a) professor (a). 

 A rede de apoio é igualmente integrada pela Equipe de Coordenação Pedagógica e 
Modalidades de Apoio dos serviços Especializados. 

 Um membro relevante da rede de apoio é a família, que deve ser considerada como uma das 
maiores aliadas no processo de educação. 

 Como membros da rede de apoio devem ser também incluídos os profissionais da saúde, da 
Assistência Social, das questões relativas ao trabalho, entre outros, que poderão participar da 
rede sempre que for necessário; o importante é que todos assumam a sua responsabilidade 
para que se obtenha sucesso no atendimento das necessidades do aluno na escola. (p.37). 

 
 

Quando questionado se existe a possibilidade de alguma mudança em sala 

de aula para uma melhoria na aprendizagem, ele responde afirmativamente. Queria 

que construísse uma escola com novas carteiras, que a nova escola não fosse de 

madeirite.  

Como vimos na descrição dos resultados, o aluno e as professoras 

consideram que a escola é inclusiva, mas que apresenta, ainda, algumas 

dificuldades para que isto ocorra, de fato. Viu-se que a escola não apresenta um 

padrão de excelência, a começar pela estrutura física, dificultando 

consideravelmente a inclusão do aluno. Apesar de a escola possuir uma rampa de 

acesso, a locomoção do aluno cadeirante dentro da instituição fica comprometida 

devido à precariedade da estrutura física, como por exemplo, buracos no piso e o 

espaço inadequado no bebedouro. Por tais relatos pode-se constatar que a escola 

em estudo ainda não pode ser considerada como efetivamente inclusiva, se nos 

basearmos no que encontramos sobre isto na literatura. Segundo Souza, (2008), as 

principais características da escola inclusiva são:  

 

1. Um senso de 
pertencer 

Filosofia e visão de que todas as crianças 
pertencem à escola e à comunidade e de que 
podem aprender juntos. 

2. Liderança O diretor envolve-se ativamente com a escola 
toda no provimento de estratégias. 

3. Padrão de Os altos resultados educacionais refletem as 
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excelência necessidades individuais dos alunos. 

4. Colaboração e 
cooperação 

Envolvimento de alunos em estratégias de apoio 
mútuo (ensino de iguais, sistema de 
companheiro, aprendizado cooperativo, ensino 
em equipe, co-ensino, equipe de assistência 
aluno-professor; etc.). 

5. Novos papéis e 
responsabilidades 

Os professores falam menos e assessoram 
mais, psicólogos atuam mais junto aos 
professores nas salas de aula, todo o pessoal 
da escola faz parte do processo de 
aprendizagem. 

6. Parceria com os 
pais 

Os pais são parceiros igualmente essenciais na 
educação de seus filhos. 

7. Acessibilidade Espera-se que os alunos se desenvolvam de 
acordo com o estilo e ritmo individual de 
aprendizagem e não de uma única maneira para 
todos. 

8. Ambientes flexíveis Espera-se que os alunos se desenvolvam de 
acordo com o estilo e ritmo individual de 
aprendizagem e não de uma única maneira para 
todos. 

9. Estratégias 
baseadas em 
pesquisas 

Aprendizado cooperativo, adaptação curricular, 
ensino de iguais, instrução direta, ensino 
recíproco, treinamento em habilidades sociais, 
instrução assistida por computador, 
desenvolvimento de hábitos e técnicas de 
estudo, etc. 

10. Novas formas de 
avaliação escolar 

Dependendo cada vez menos de testes 
padronizados, a escola usa novas formas para 
avaliar o progresso de cada aluno rumo aos 
respectivos objetivos. 

11. Desenvolvimento 
profissional 
continuado 

Aos professores são oferecidos cursos de 
aperfeiçoamento contínuo visando à melhoria de 
seus conhecimentos e habilidades para melhor 
educar seus alunos. 

Quadro 1 – Características da escola inclusiva. Inclusão: História, conceitos 

e problematização. Módulo 4. Souza, 2008 p. 30. 

 

A escola em estudo preenche alguns quesitos de uma instituição inclusiva, 

porém, de acordo com os resultados obtidos nos questionários e a comparação com 

o quadro acima, deixa a desejar em alguns aspectos. 

É correto quando falarmos em Educação Inclusiva pensarmos numa escola 

na qual todos ajudam e são ajudados pelos colegas e professores, fazem parte e 

são aceitos pela comunidade e onde a escola seja preparada para todos. 

A análise dos dados nos mostra que as professoras respondentes possuem 

ensino superior completo com licenciatura em pedagogia. Logo, trata-se de 

profissionais que possuem formação mínima para atuarem em educação. No 

entanto, chama a atenção que, apesar de atuar em sala há mais de 10 anos e por 

trabalhar com uma criança com deficiência a monitora não possui nenhum curso de 
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capacitação na área de Educação Especial. Além disto, a professora regente possui 

apenas o curso de libras na área especial, mas atende em sua sala uma criança 

cadeirante que não necessita de tal auxílio.  

Para melhorar a qualidade da educação, é preciso melhorar o recrutamento, 

a formação, o estatuto social e as condições de trabalho dos professores, que só 

poderão responder ao que deles se espera, se possuírem conhecimentos e 

competências, qualidades pessoais, possibilidades profissionais e motivação que 

deles são requeridos, conforme registra o relatório da UNESCO (1994), da 

Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI. 

Para a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, uma escola 

somente poderá ser considerada inclusiva quando estiver organizada para favorecer 

a cada aluno, independentemente de sua etnia, sexo, idade, deficiência, condição 

social ou qualquer outra situação. Um ensino significativo é aquele que garante o 

acesso ao conjunto sistematizado de conhecimentos como recursos a serem 

mobilizados. 

Segundo o Art. 24 do Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004 § 1º - 

Para a concessão de autorização de funcionamento, de abertura ou renovação de 

curso pelo Poder Público, o estabelecimento de ensino deverá comprovar, entre 

outros quesitos, que está cumprindo as regras de acessibilidade arquitetônica, 

urbanística e na comunicação e informação previstas nas normas técnicas de 

acessibilidade da ABNT, na legislação específica ou neste Decreto. Ainda, segundo 

a Lei de Diretrizes e bases de educação Nacional haverá, quando necessário, 

serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades 

da clientela de educação especial. 

As professoras também relataram nunca terem participado de algum curso 

de capacitação oferecido pelo governo. A respeito disto, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Brasileira (LDB, 1996) estabelece que os sistemas de ensino deverão 

assegurar, principalmente, professores especializados ou devidamente capacitados, 

que possam atuar com qualquer pessoa especial na sala de aula. Quando oferecido 

e, importante, também, que sejam plenamente aderidos pelos educadores. 

A inclusão é uma ruptura de base na estrutura organizacional da educação, 

por isso, quem mais está autorizado, no sentido de ter maior competência para 

realizar esse novo trabalho (desafio), somos nós professores (as). E devemos 

lembrar que ―o papel do professor é ser regente de classe, e não especialista em 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001298/129801por.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001298/129801por.pdf
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deficiência‖ (Mantoan, 1997), mas que deve estar preparado para incluir, nesta 

classe, aqueles alunos com necessidades educacionais especiais. 
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VI- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 Diante dos dados obtidos e das respectivas análises dos mesmos 

observamos que, embora a escola em questão seja intitulada como inclusiva há 

mais de quatro anos, deixa de preencher alguns quesitos importantes neste 

contexto. Por exemplo, nos resultados obtidos nos questionários do aluno foi 

possível constatar algumas queixas, dentre elas, relativas a construção do banheiro 

e da sala de aula. 

Já no questionário da professora foi possível perceber um paradoxo, pois a 

professora respondente afirma que a escola possui estrutura física e pedagógica 

para atender os alunos com deficiência. Mas não considera a escola inclusiva, 

porque muitos professores e, inclusive, ela não possuem nem um curso de 

capacitação para lidar com este público. 

 Segundo a declaração de Salamanca os programas de formação do 

professor, tanto inicial como continuada, devem atender às necessidades do aluno. 

Porém, diante da análise e das justificativas das professoras respondentes foi 

possível constatar que isso não ocorre, pois a escola em pesquisa possui um 

pequeno espaço utilizado ao mesmo tempo como biblioteca, para o SOE e também 

como sala de recurso para atender os alunos com deficiência em horários contrários 

às aulas, porém as turmas em que os alunos estão inseridos no dia a dia são cheias. 

Com este fator o professor não tem como atuar diretamente na dificuldade do aluno, 

o mesmo acaba sentindo-se excluído do processo, por não conseguir acompanhar a 

turma. 

O sucesso do atendimento educacional através da sala de recursos depende, 

principalmente, do professor de educação especial. Este docente deve estar apto 

para atender alunos que se encontre em diferentes níveis de escolaridade. 

A escola como um dos principais contextos de inclusão, deve trabalhar para 

que as pessoas com necessidades especiais se tornem úteis e se sintam felizes.  

A declaração de Salamanca (1994) afirma, ainda, que pessoas com 

deficiência devem ter acesso às escolas convencionais que, por sua vez, deverão 

incluí-las em uma pedagogia centralizada na criança devendo, portanto, ser capaz 

de atender às necessidades desta.  

Por meio da diferença, todas as crianças se enriquecem por terem 

oportunidade de aprender mais sobre o outro e também sobre elas mesmas. 
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Em prol da inclusão, faz-se necessário providenciar salas e outros espaços 

que sejam acessíveis evitando, com isto, futuras frustrações por parte da criança 

que tem deficiência física. Quanto às reclamações sobre banheiro e sala de aula, a 

escola em questão deve rever suas estruturas físicas para que os alunos não sintam 

dificuldades ao usá-los. Inclusive o mobiliário, deve ser preparado de forma a 

receber todo e qualquer aluno, oferecendo condições propícias para o aprendizado e 

interação das pessoas, futuros cidadãos. Dessa forma não é o aluno que se adapta 

à escola, mas a escola que deve adequar-se ao aluno. 

Atualmente a educação inclusiva acontece. Porém, não podemos achar que 

incluir é apenas tirar da escola especial e conduzir ao ensino regular. São muitos os 

fatores envolvidos. Faz-se necessário muito estudo e muita pesquisa para ampliar o 

conhecimento, desenvolver e testar formas que viabilizem a verdadeira inclusão 

escolar e a capacitação dos docentes. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO RESPONDIDO PELO ALUNO 

 

OLÁ AMIGUINHO!  ESTAMOS FAZENDO UMA ENTREVISTA SOBRE A SUA 

ESCOLA. DÊ A SUA OPINIÃO: 

1- GÊNERO: (    ) MENINA  (    ) MENINO 

2- SÉRIE: 1ª SÉRIE (  ) 2ª SÉRIE (  )  3ª SÉRIE (  )  4ª  SÉRIE (  ) 

3- VOCÊ MORA PERTO DA ESCOLA QUE ESTUDA?  (    ) SIM  (    ) NÃO  

4- QUAIS AS DIFICULDADES QUE VOCÊ ENCONTRA PARA CHEGAR À ESCOLA?  

 (    ) TRANSPORTE  (    ) TRÂNSITO (    ) ACOMPANHANTE (    ) NENHUMA 

 (    ) OUTROS. QUAL?_______________________________________________________ 

5- QUAIS AS DIFICULDADES QUE VOCÊ ENCONTRA QUANDO ESTÁ NA ESCOLA?  

(    ) RAMPAS (    ) CORRIMÃO  (    ) BANHEIRO ADAPTADO (    ) SALA DE AULA (   ) 

CARTEIRA E ESPAÇO, BEBEDOURO (   ),  OUTROS (    ) . 

QUAIS?______________________________________________________ 

6- COMO É O SEU RECREIO?  

(   ) JUNTO COM OS COLEGAS? (   ) NA SALA DE AULA. (   ) SOZINHO OBSERVANDO OS 

COLEGAS BRINCAREM. ( ) OUTROS. EXPLIQUE 

___________________________________________________ 

7- VOCÊ PARTICIPA DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA OU ATIVIDADES 

RECREATIVAS?  

(    ) SIM  (   ) NÃO. POR QUÊ?____________________________________________ 

8- VOCÊ GOSTA DA SUA TURMA?  (  ) SIM  (   ) NÃO 

9- VOCÊ JÁ ESTUDOU EM ESCOLA ESPECIAL? (  ) SIM (  ) NÃO 

10- ONDE VOCÊ GOSTA DE ESTUDAR? (  ) ESCOLA ESPECIAL  (  ) ESCOLA REGULAR 

11- O QUE VOCÊ ACHA QUE DEVERIA MUDAR NA SUA SALA PARA VOCÊ SE SENTIR 

BEM? ______________________________________________________________________ 
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    APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO RESPONDIDO PELA PROFESSORA 

REGENTE  

 

Prezado (a) Professor (a), 

 Este questionário faz parte de uma pesquisa sobre o processo de inclusão da criança 

com deficiência física na rede regular de ensino. Por este motivo, pedimos que responda a 

todas as questões sinceramente, lembrando que sua identidade, assim como as informações 

fornecidas, serão mantidas em total sigilo. Desde já, agradecemos sua colaboração.  

Atenciosamente, 

Ângela Cirqueira Santos 

1- Gênero: Masculino ( )   Feminino  ( ) 

2- Escolaridade:  ( ) Magistério ( ) Ensino Superior  ( ) Mestrado ( ) Especialização ( ) 

doutorado 

3- Há quanto tempo atua como docente?  ( ) Menos de 1 ano  ( ) 1 a 5 anos ( ) 5 a 10 anos ( ) 

10 a 15 anos ( ) 15 a 20 anos ( ) mais de 20 anos 

4- Em que série atua? ( ) 1ª série  (  ) 2ª série  ( ) 3ª série  (  ) 4ª série 

5- Você considera a instituição que trabalha inclusiva? Sim ( )  Não ( )   

Por quê?___________________________________________________ 

6- Você tem curso de capacitação na área de educação especial?  Sim ( ) Não ( )  

Quais?_______________________________________________________________ 

7- A escola que trabalha tem suporte físico e pedagógico para atender a criança com 

deficiência?  Sim ( )  Não (  )  

Por quê? _________________________________________________________________ 

8- você tem alguma dificuldade de trabalhar em turmas inclusivas?  Sim ( )  Não (  ) 

Quais?______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9- Você já participou de algum curso de capacitação oferecido pelo governo? 

Sim (  )   Não  (  ) 

Quais? ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 



41 

 

 

APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO RESPONDIDO PELA PROFESSORA 

MONITORA 

 

Prezado (a) Monitor (a), 

 Este questionário faz parte de uma pesquisa sobre o processo de inclusão da criança 

com deficiência física na rede regular de ensino. Por este motivo, pedimos que responda a 

todas as questões sinceramente, lembrando que sua identidade, assim como as informações 

fornecidas, serão mantidas em total sigilo. Desde já, agradecemos sua colaboração.  

Atenciosamente, 

Ângela Cirqueira Santos 

1- Gênero: Masculino ( )   Feminino  ( ) 

2- Escolaridade:  ( ) Magistério ( ) Ensino Superior  ( ) Mestrado ( ) Especialização ( ) 

doutorado 

3- Há quanto tempo atua como docente?  ( ) Menos de 1 ano  ( ) 1 a 5 anos ( ) 5 a 10 anos ( ) 

10 a 15 anos ( ) 15 a 20 anos ( ) mais de 20 anos 

4- Em que série atua? ( ) 1ª série  (  ) 2ª série  ( ) 3ª série  (  ) 4ª série 

5- Você considera a instituição que trabalha inclusiva? Sim ( )  Não ( )   

Por quê?___________________________________________________ 

6- Você tem curso de capacitação na área de educação especial?  Sim ( ) Não ( )  

Quais?_______________________________________________________________ 

7- A escola que trabalha tem suporte físico e pedagógico para atender a criança com 

deficiência?  Sim ( )  Não (  )  

Por quê? _________________________________________________________________ 

8- você tem alguma dificuldade de trabalhar em turmas inclusivas?  Sim ( )  Não (  ) 

Quais?______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9- Você já participou de algum curso de capacitação oferecido pelo governo? 

Sim (  )   Não  (  ) 

Quais? ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Anexo - A 

 

 

Universidade de Brasília – UnB  
Instituto de Psicologia – IP 
Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 
Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde PG-PDS 
Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar   

 

A(o) Diretor(a) Jeodith  Thomé 

Centro de Ensino fundamental 510 do Recanto das Emas/Distrito Federal 

De: Profa. Dra. Diva Albuquerque Maciel  

Coordenadora Geral do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e 

Inclusão Escolar. 

 

Assunto: Coleta de Dados para Monografia 

Senhor (a), Diretor (a), 

A Universidade Aberta do Brasil - Universidade de Brasília está em processo de 

realização da 1ª oferta do curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e 

Inclusão Escolar, do qual seis dentre as 20 turmas ofertadas são de professores e educadores 

da rede pública do DF (polos UAB-UnB de Santa Maria e Ceilândia), além de alunos inscritos 

em outros polos, mas que atuam nesta rede. Finalizamos agora a 1ª fase do curso e estamos 

iniciando a Orientação de Monografia. 

É requisito parcial para a conclusão do curso, a realização de um estudo empírico 

sobre tema acerca da inclusão no contexto escolar, cujas estratégias metodológicas podem 

envolver: entrevista com colegas, pais ou outros participantes; observação; e análise 

documental.  

A realização desses trabalhos tem como objetivo a formação continuada dos 

professores/servidores da rede pública, subsidiando-os no desenvolvimento de uma prática 

pedagógica refletida e transformadora, tendo como consequência uma educação inclusiva.  
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Informo que foi autorizado pela Secretaria de Educação por meio do ofício nº 

494/2010 DEM datado de 28/10/2010, a realização das coletas de dados para as pesquisas 

na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 

Informações a respeito dessa autorização podem ser verificadas junto a Secretaria de 

Educação por meio dos telefones nº. 494/2010 

O trabalho será realizado pelo Professor/cursista Ângela Cirqueira Santos_ sob 

orientação, de Patrícia Cristina Campos Ramos cujo tema é: _Inclusão escolar de uma criança 

com deficiência física na rede regular de ensino DF_ possa ser desenvolvido na escola sob 

sua direção.  

Desde já agradeço, colocando-me a disposição de Vossa Senhoria para maiores 

esclarecimentos nos telefones. (61) 3201-6137 / 8485-2194_ ou por meio dos e-mails: 

angelcir16@yahoo.com.br 

  

 

 

Atenciosamente, 

 

Diva Albuquerque Maciel 

Coordenadora Geral do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e 

Inclusão Escolar. 

 

 

 

 

 



44 

 

 

Anexo- B 

 

 

Universidade de Brasília – UnB  
Instituto de Psicologia – IP 
Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 
Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar   

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Senhores Professores, 

Sou orientando do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão 

Escolar, realizado pelo Instituto de Psicologia por meio da Universidade Aberta do Brasil- Universidade de 

Brasília (UAB-UnB) e estou realizando um estudo sobre  Inclusão escolar de uma criança com deficiência 

física na rede regular de ensino do DF  Este estudo poderá fornecer às instituições de ensino subsídios 

para o planejamento de atividades, com vistas à promoção de condições favoráveis ao pleno 

desenvolvimento dos alunos em contextos inclusivos e, ainda, favorecer o processo de formação continuada 

dos professores neste contexto de ensino.  

Constam da pesquisa: observação sistemática da rotina escolar das crianças em suas salas de 
aula, durante o intervalo e a execução de atividades recreativas; será aplicado também um questionário 
semiestruturado para coletar dados que tem como vantagens: economia de tempo e o alcance a um 
maior número de pessoas simultaneamente. 

  Para isso, solicito sua autorização para participação no estudo. 

Esclareço que esta participação é voluntária. Você poderá deixar a pesquisa a qualquer momento que 

desejar, sem que isto lhe acarrete qualquer prejuízo. Asseguro-lhe que sua identificação não será divulgada em 

hipótese alguma e que os dados obtidos serão mantidos em total sigilo, sendo analisados coletivamente.   

Caso tenha alguma dúvida sobre o estudo, o (a) senhor (a) poderá me contatar pelo telefone (61) 9294-

7273 ou no endereço eletrônico. Se tiver interesse em conhecer os resultados desta pesquisa, por favor, indique 

um e-mail de contato. Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 

Respeitosamente, Ângela Cirqueira Santos 

Orientanda do CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO HUMANO, EDUCAÇÃO E INCLUSÃO 

ESCOLAR - UAB / UnB 

Concorda em participar do estudo? (   ) Sim (   ) Não 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________________________________ 

E-mail (opcional):  
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Anexo- C 

 

 

Universidade de Brasília – UnB  
Instituto de Psicologia – IP 
Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 
Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar   

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Senhores Pais ou Responsáveis, 

Sou orientanda do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão 

Escolar, realizado pelo Instituto de Psicologia da UnB, por meio da Universidade Aberta do Brasil / 

Universidade de Brasília (UAB-UnB) e estou realizando um estudo sobre Inclusão escolar da criança com deficiência 

física na rede regular de ensino.  Este estudo poderá fornecer às instituições de ensino subsídios para o 

planejamento de atividades com vistas à promoção de condições favoráveis ao pleno desenvolvimento dos 

alunos em contextos inclusivos e, ainda, favorecer o processo de formação continuada dos professores que 

atuam neste contexto de ensino.  

Constam da pesquisa: observação sistemática da rotina escolar das crianças em suas salas de 
aula, durante o intervalo e a execução de atividades recreativas; será aplicado também um questionário 
semiestruturado para coletar dados que tem como vantagens: economia de tempo e o alcance a um 
maior número de pessoas simultaneamente. 

 

Para isso, solicito sua autorização para sua própria participação e, também, a de seu(sua) filho(a), 

no estudo que realizaremos.  

Esclareço que esta participação é voluntária. Você e/ou seu(sua) filho(a) poderá(ao) deixar a pesquisa a 

qualquer momento que desejar(em) e isto não acarretará qualquer prejuízo ou alteração dos serviços 

disponibilizados pela escola. Asseguro-lhe que a identificação de seu(sua) filho(a) não será divulgada em 

hipótese alguma e que os dados obtidos serão mantidos em total sigilo, sendo analisados coletivamente.   

Caso tenha alguma dúvida sobre o estudo, o(a) senhor(a) poderá me contatar pelo telefone (61) 3201-

6137 ou no endereço eletrônico angelcir16@yahoo.com.br .Se tiver interesse em conhecer os resultados desta 

pesquisa, por favor, indique um e-mail de contato. 

Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 

Respeitosamente, 

Orientanda do Curso De Especialização Em Desenvolvimento Humano, Educação E Inclusão Escolar - UAB / 

UnB 

Sim, autorizo a participação de meu(minha) filho(a) ________________________________neste estudo. 
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Nome: ____________________________________________________________________ 

Assinatura: _______________________________________________________________ 

 


