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EPÍGRAFE 

 

 

“Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei 

como o bronze que soa ou como o címbalo que retine. 

 Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e 

toda a ciência; ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, 

se não tiver amor, nada serei. 

 E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda 

que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada 

disso me aproveitará. 

 O amor é paciente, é benigno; o amor nada arde em ciúmes, não se 

ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura 

os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal; não se alegra 

com a injustiça, mas regozijasse-se com a verdade; tudo sofre, tudo crê, tudo 

espera, tudo suporta. 

 O amor jamais acaba; mas, havendo profecias, desaparecerão; havendo 

línguas, cessarão; havendo ciência, passará; porque, em partes, conhecemos 

e, em parte, profetizamos. 

 Quando, porém, vier o que é perfeito, então, o que é em parte será 

aniquilado. 

 Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, 

pensava como menino; quando cheguei a ser homem, desistir das coisas 

próprias de menino. 

 Porque, agora, vemos como em espelho, obscuramente; então, veremos 

face a face. Agora, conheço em parte; então, conhecerei como também sou 

conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estes três; 

porém o maior destes é o amor.” 

1 Coríntios 13.1-13 
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RESUMO 

 

 

O processo de inclusão vem ocorrendo no mundo de diversas formas, 
chegando ao Brasil no final da década de 40, com a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, tomando maior impulso a partir dos anos 90. Com a 
implantação de legislações a cada dia mais específicas, no sentido de se incluir 
gradual e obrigatoriamente o aluno com necessidades educacionais no 
ambiente escolar regular, esse processo vem se tornando cada vez mais 
importante e presente nas instituições educacionais brasileiras. Este trabalho 
tem por objetivo compreender como ocorre o processo de inclusão de 
deficientes em um centro de Ensino Fundamental do Distrito Federal. Para 
tanto, participaram dois educadores, dois professores, dessa instituição. De 
âmbito qualitativo, foram empregados os instrumentos de entrevista semi-
estruturada e observação. A partir das falas dos participantes, conclui-se que o 
processo de inclusão na escola estudada tem ainda muito a se desenvolver, 
inclusive no que se refere ao papel dos atores deste processo. Pais, 
professores ou mesmo alunos ainda não percebem claramente a eficácia do 
projeto de inclusão e mesmo os educadores encontram-se pouco familiarizados 
com a inclusão. Além disso, foi possível perceber um contraste entre a atual 
legislação educacional, sobre o projeto de inclusão, com o real impacto deste 
na vida escolar dos alunos. 
 

Palavras-chave: inclusão; deficiência; preconceito; ensino especial; e 

alteridade. 

 

  

 

 

 

 



viii 

 

ABSTRACT 

 
 
The inclusion process has been happening in the world in different ways, 
coming to Brazil in the late 40s, with the Universal Declaration of Human Rights, 
taking major boost from the year 1990. With the implementation of legislation to 
ever more specific, to be gradual and must include the student with educational 
needs in regular school environment, this process is becoming increasingly 
important and present in the Brazilian educational institutions. This work aims to 
understand as the process of inclusion of disabled children in an elementary 
school downtown Federal District. The study included two teachers of that 
institution. The scope of qualitative instruments were used semi-structured 
interview and observation. From the participants' speech, concluded that the 
inclusion process in the school still has a lot to develop, including as regards the 
role of actors in this process. Parents, teachers or even students still may not 
understand the effectiveness of the inclusion project and even educators are 
unfamiliar with the inclusion. Furthermore, it was possible to perceive a contrast 
between the current educational legislation on the inclusion project, with the 
actual impact of this on children's school life. 
 
Keywords: inclusion, disability, prejudice, special education, and otherness. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 Há muitos anos atrás, os deficientes intelectuais eram vistos como 

“doidos” e eram colocados e abandonados em asilos (OHL, et al, 2009, p.244). 

Hoje, quando se fala em inclusão escolar e social é porque se passaram muitas 

fases em diferentes épocas e culturas e ocorreram mudanças e transformações 

de consciência, de comportamento, de aceitação. Por isso, se fala e se faz 

tanto em prol da inclusão. 

 No entanto, durante meus anos de trabalho e as mais diferentes formas 

de atuação junto à educação que participei nestes anos me mostraram que 

existe um abismo entre o processo de inclusão suscitado nas legislações, nos 

livros e mesmo no relato de diferentes educadores. Ao participar de mais de 

um lado da moeda, no que se refere ao ensino de alunos com deficiência, pude 

presenciar tanto o lado da inclusão propriamente dita, quanto da aplicação 

distanciada das leis para tal objetivo. 

 Fruto do meu interesse em estudar mais profundamente essa realidade, 

em contraste com o mundo de papel que trata da deficiência, busquei realizar 

um trabalho que motivasse outros educadores a serem agentes de um 

processo de inclusão mais amplo e que correspondesse às reais expectativas, 

tanto do aluno quanto dos pais, de modo que ambos pudessem aceitar melhor 

a deficiência, bem como dos próprios educadores, atualmente tão perdidos no 

que se refere ao processo de inclusão, de mãos atados sobre como agir e em 

como se portar. 

Este trabalho se refere ao processo de inclusão escolar dos alunos com 

necessidades educacionais especiais em uma escola localizada no Distrito 

Federal, com ênfase em como esse processo se dá na recepção deste aluno, 

no acolhimento, no atendimento, como se comporta a comunidade escolar em 

relação a ele. 

Para alcançar tais objetivos, pretende-se apresentar o escopo teórico 

das últimas legislações relativas à inclusão escolar de alunos com 

necessidades educacionais especiais, bem como a visão de teóricos da 
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educação sobre esse processo no ambiente escolar. Por meio de entrevistas 

semi-estruturadas aplicadas nos docentes da escola escolhida, buscar-se-á 

analisar qual é o panorama do processo de inclusão dessa escola , de forma a 

entender criticamente a atual situação dos alunos com necessidades 

educacionais especiais e perceber os problemas e conquistas das atuais 

formas de inclusão. 
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I - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1. Escolarização e inclusão escolar 

 

a. O processo histórico da deficiência 

Segundo Correia (1999, apud FRIAS & MENEZES, 2009), a exclusão 

das pessoas com deficiência já era presente desde a Grécia antiga. Essa 

época foi marcada pela negligência, pela ausência de atendimento às pessoas 

com deficiência, nutrida pela ideia e que elas representavam a degeneração da 

raça humana devido as suas condições atípicas de desenvolvimento, sendo, 

por isso, abandonadas, perseguidas e eliminadas do convívio social. 

(AMARAL, 1995) 

No período da Idade Média, a situação das pessoas com deficiência não 

foi diferente. Elas foram consideradas como bobos da Corte, crianças de Deus 

ou portadores de possessões diabólicas. Na Idade Moderna, foram utilizadas 

designações como idiota, imbecil, cretino, demente e anormal. O Humanismo, 

corrente filosófica que influenciou as concepções desta época, ao mesmo 

tempo em que se exaltava o valor do homem, também apresentava uma visão 

patológica da pessoa com deficiência, o que reforçou o menosprezo e a 

separação delas da sociedade. 

 No século XVIII e meados do século XIX, ocorreu uma fase de 

institucionalização, em que os indivíduos que apresentavam deficiência eram 

segregados a fim de serem protegidos, em instituições residenciais. Foi ainda 

no século XIX que os primeiros estudos científicos da deficiência tiveram início, 

sendo estes voltados à deficiência mental, intitulada na época de “idiota”– 

diagnóstico que indicava um ser que nada sabe, nada pode e nada quer (OHL 

et al, 2009) 

 O Médico Jean Itard (1774-1838) foi o primeiro a propor ações 

educativas para a superação do déficit mental que, para ele, era uma 

insuficiência cultural, um problema médico, portanto possível de tratamento, em 

que cabia ao médico alterar hábitos pelo exercício de uma medicina moral, que 
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consistia na correlação de noções de repertórios comportamentais. (OHL et al, 

2009) 

Segundo Frias e Menezes (2009, p. 05), “no século XX, a questão 

educacional foi se configurando pela concepção médico-pedagógica1”. Com o 

avanço da psicologia, novas teorias de aprendizagem começaram a influenciar 

a educação. Por volta da década de 1990 e início do século XXI, avançam os 

estudos em Educação Especial no Brasil. (MAZZOTTA, 2005) 

 

b. Aspectos legais da deficiência no Brasil 

 No Brasil, a apropriação do discurso favorável à inclusão foi fortemente 

influenciado por movimento e declarações internacionais, desde o final da 

década de 40, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tomando 

maior impulso a partir dos anos 90, em favor da implantação das reformas 

neoliberais. (Frias & Menezes, 2009) 

 O momento atual encontra-se no auge da inclusão escolar de alunos 

com necessidades educacionais especiais na rede de ensino regular e a 

legislação é explícita no acolhimento e na obrigatoriedade da matrícula desses 

alunos, faltando, portanto, uma maior organização, de forma geral, estrutural, 

física, profissional, por parte das Instituições Educacionais em prol desses 

alunos. 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional diz, no Título III, 

Artigo 4º, Parágrafo III, que há “o atendimento educacional especializado 

gratuito ao educando com necessidades especiais, preferencialmente na rede 

regular de ensino”. 

 A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é bem 

clara no que diz respeito ao preconceito contra ANEEs: 

ARTIGO 4 - OBRIGAÇÕES GERAIS. 

                                                
1
 A concepção médico-pedagógica baseava-se “nas causas físicas, neurológicas, mentais da deficiência, 

procurando também respostas em teorias de aprendizagem sensorialistas veiculadas na época, 

principalmente vindas da França, influência intelectual preponderante entre nós, embora a dependência 

econômica fosse da Inglaterra”. (JANUZZI, 2004, p.12) 
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1.Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover a 

plena realização de todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer 

tipo de discriminação por causa de sua deficiência. Para tanto, os 

Estados Partes se comprometem a:  

a. Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer 

outra natureza, necessárias para a realização dos direitos 

reconhecidos na presente Convenção; 

b. Adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para 

modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas 

vigentes, que constituírem discriminação contra pessoas com 

deficiência; (...) 

e. Tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação 

baseada em deficiência, por parte de qualquer pessoa, organização 

ou empresa privada; (...) 

ARTIGO 5 - IGUALDADE E NÃO-DISCRIMINAÇÃO. 

1. Os Estados Partes reconhecem que todas as pessoas são 

iguais perante e sob a lei e que fazem jus, sem qualquer 

discriminação, a igual proteção e igual benefício da lei; 

2. Os Estados Partes deverão proibir qualquer discriminação por 

motivo de deficiência e garantir às pessoas com deficiência igual e 

efetiva proteção legal contra a discriminação por qualquer motivo; 

3. A fim de promover a igualdade e eliminar a discriminação, os 

Estados Partes deverão adotar todos os passos necessários para 

assegurar que a adaptação razoável seja provida; 

4. Nos termos da presente Convenção, as medidas específicas 

que forem necessárias para acelerar ou alcançar a efetiva igualdade 

das pessoas com deficiência não deverão ser consideradas 

discriminatórias. 

 

Na Resolução CNE/CEB, nº 2, de 11 de setembro de 2001, em seu 
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Art. 2º Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, 

cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos 

com necessidades educacionais especiais, assegurando as 

condições necessárias para uma educação de qualidade para todos. 

(...) 

Art. 7º O atendimento aos alunos com necessidades educacionais 

especiais deve ser realizado em classes comuns do ensino regular, 

em qualquer etapa ou modalidade da Educação Básica. 

Art. 8º As escolas da rede regular de ensino devem prever e prover 

na organização de suas classes comuns: 

I - professores das classes comuns e da educação especial 

capacitados e especializados, 

respectivamente, para o atendimento às necessidades educacionais 

dos alunos; 

II - distribuição dos alunos com necessidades educacionais especiais 

pelas várias classes do ano escolar em que forem classificados, de 

modo que essas classes comuns se beneficiem das diferenças e 

ampliem positivamente as experiências de todos os alunos, dentro do 

princípio de educar para a diversidade. 

 

É possível perceber um avanço no que se refere ao estudo e ao 

tratamento da deficiência no Brasil e no mundo, e mais ainda sobre a 

legislação, em busca de superar desafios enraizados na história da 

humanidade. 

 

c. Posturas sobre a deficiência 

 Segundo Mazzotta (2005), existem três tipos de atitudes sociais que 

marcaram o desenvolvimento da Educação Especial no tratamento dado às 

pessoas com necessidades especiais: a marginalização – atitude de total 

descrença na capacidade de pessoas com deficiência; o assistencialismo – 

atitudes marcadas por um sentido filantrópico, paternalista e humanitário, que 

buscavam apenas dar proteção aos deficientes, permanecendo a descrença no 

seu potencial; e, por fim, a educação/reabilitação – atitude de crença nas 

possibilidades de mudança e de desenvolvimento dos deficientes, a 
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preocupação com a organização de serviços educacionais voltados para essa 

parcela da população. 

 No que se refere à questão do preconceito, este está diretamente ligado 

à situação da deficiência, já que, segundo Silva (2006), o preconceito cumpre 

uma função social:  

 

Construir o diferente como culpado pelos males e inseguranças 

daqueles que são iguais [pois] o indivíduo preconceituoso fecha-se 

dogmaticamente em determinadas opiniões, sendo assim impedido 

de ter algum conhecimento sobre o objeto que o faria rever suas 

posições e, assim, ultrapassar o juízo provisório. (p. 426) 

 

 Como forma de superar as noções de preconceito, entra em campo a 

alteridade em busca de entender o outro como alguém “igual”. Entende-se que: 

 

A igualdade pede mais que o simples reconhecimento do outro, que, 

assim sendo, cabe enfatizar, se limita à tolerância, já que essa 

posição não permite que cada indivíduo se constitua a partir de sua 

experiência, sem se reduzir a um insumo da racionalidade 

instrumental. O sentimento que mais se manifesta nos tempos atuais 

é a tolerância como limite do aceitável, quando já poderíamos nos 

manifestar com solidariedade em relação ao diferente, por ser a 

diferença a essência de todos nós. O “distinto” é mantido na 

sociedade dentro do parâmetro do tolerável ou integrado, e a 

indiferença é que resta como condição de sobrevivência, retratando a 

frieza. (SILVA, 2006, p. 430) 

 

 

 

2. Inclusão e preconceito 

 Ao se discutir a relação entre inclusão e preconceito, deve-se considerar 

a questão da alteridade, que, segundo Frei Betto (2010), é a capacidade de 

apreender o outro na plenitude de sua dignidade, dos seus direitos e, 

sobretudo, da sua diferença. Há que se desenvolver a alteridade nos meios 

escolares para que o processo de inserção de alunos NEE se torne ampla e 
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eficaz como trata a legislação, promovendo, assim, a superação de estigmas 

atrelados aos preconceitos contra os deficientes. 

 Para isso, é necessário entender que, para a inclusão educacional: 

 

Torna-se necessário, o envolvimento de todos os membros da equipe 

escolar no planejamento de ações e programas voltados à temática. 

Docentes, diretores e funcionários apresentam papéis específicos, 

mas precisam agir coletivamente para que a inclusão escolar seja 

efetivada nas escolas. (SANT’ANNA, 2005, p. 228) 

 

Tal processo de superação deve ser validada por: 

 

Uma formação específica e continuada dos educadores, a orientação 

na prática cotidiana, o apoio familiar e técnico, a redução do número 

de alunos nas classes e alterações nas condições estruturais das 

escolas. (SANT’ANNA, 2005, p. 228) 

 

E, mais ainda, são:  

 

Necessárias mudanças profundas no sistema educacional vigente a 

fim de garantir o cumprimento dos objetivos da inclusão, [devendo-se] 

considerar as inúmeras dificuldades vivenciadas por todos os 

participantes do cotidiano das escolas que tentam, de diferentes 

maneiras, viabilizar a educação inclusiva de acordo com suas 

possibilidades. (SANT’ANNA, 2005, p.229) 

 

Segundo SILVA (2006, p. 426), o preconceito contras as pessoas com 

deficiência configura-se como uma negação social, pois sua deficiência é 

entendida, paralelamente aos indivíduos ditos como normais, como uma falta, 

algo que o mesmo não possui e, dessa forma, o torna excluído de um grupo 

maior de pessoas. Em uma sociedade em que se cultua o corpo, qualquer 

tipo de diferença visivelmente perceptível faz com que os indivíduos cujo 

corpo está marcado por uma diferença sejam imediatamente reconhecidos e 

excluídos. Num ambiente escolar, em que os indivíduos ainda estão em 
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franco desenvolvimento físico e psíquico, a marcação da diferença é 

imediatamente destacada. Como indica OHL (2009):  

 

Em nossa sociedade, necessariamente, o processo de 

individualização passa pela formação de preconceitos que se referem 

a diversas categorias humanas, como, por exemplo, a mulher, o 

negro, o homossexual, o deficiente, etc., o que denota que o 

sentimento de preconceito está menos implicado com as 

características dos alvos de preconceitos que são diferentes entre si. 

(p. 247) 

  

Dentro dessa problemática do preconceito, incluir alunos com deficiência 

numa instituição escolar é cabal, tendo em vista que, segundo Feffeman (apud 

OHL, 2009), a escola “é espaço para o processo de socialização e transmissão 

de valores” (p. 245), o que resvala na premissa de que, à pessoa com 

deficiência, deve ser reservado o direito à igualdade de acesso e de 

participação aos espaços comuns da vida em sociedade, o que deveria levar a 

uma inclusão total e completa, em busca de rupturas no sistema de 

diferenciação e exclusão dos indivíduos ditos diferentes. 

Essa noção de inclusão deve pautar o trabalho dos educadores, a partir 

do momento em que se entende que a humanidade possui diversas formas de 

diversidade, possibilitando a todos um desenvolvimento fruto de um ambiente 

favorável ao aprendizado acessível a todos os indivíduos, respeitadas suas 

necessidades.  
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II – OBJETIVOS 

 

 

Objetivo geral: 

Compreender o processo de inclusão de deficientes em um Centro de 

Ensino Fundamental do Distrito Federal, sob a perspectiva dos professores. 

 

Objetivos específicos: 

- Identificar como ocorre o processo de inclusão nessa escola; 

- Apontar as principais dificuldades e conquistas encontradas na escola 

no processo, e; 

- Indicar o contraste entre a legislação brasileira sobre inclusão e o 

cotidiano escolar. 
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III - METODOLOGIA 

 

3.1 - Fundamentação metodológica 

Este trabalho segue orientação dos pressupostos da pesquisa 

qualitativa, cuja realidade social é concebida como construção de significados 

engendrados nos processos relacionais concretos. O enfoque recai no caráter 

processual e na reflexão para a produção dos significados. Desta forma, a 

pesquisa qualitativa é vista como uma forma de fornecer poder ou dar voz as 

pessoas e suas produções sociais. (BAUER & GASKELL, 2002) 

A pesquisa qualitativa não exige a definição de hipóteses formais, pois 

elas representam momentos do pensamento do investigador comprometido 

com o curso da investigação e, por isso, estão em constante desenvolvimento. 

A pesquisa qualitativa caracteriza-se, principalmente, pela ausência de 

medidas numéricas e análises estatísticas, examinando aspectos mais 

profundos e subjetivos do tema em estudo. Segundo Liebscher (1998), para 

aprender métodos qualitativos é preciso aprender a observar, registrar e 

analisar interações reais entre pessoas e sistemas. (DIAS, 2000) 

A pesquisa qualitativa tem possibilidade de proporcionar um 

conhecimento mais profundo e subjetivo do participante de pesquisa. Os 

métodos qualitativos são menos estruturados, proporcionam um 

relacionamento mais longo e flexível entre o pesquisador e pesquisado, e lidam 

com informações mais subjetivas, amplas e com maior riqueza de detalhes do 

que os métodos quantitativos. (DIAS, 2000) 

Os instrumentos utilizados e as análises das informações favorecem a 

expressão dos participantes, uma vez que a pesquisa qualitativa tem um 

caráter interpretativo-construtivo, indicando que o pesquisador e participante 

constroem conjuntamente os significados em torno do tema da pesquisa. 

(MARCIEL & RAPOSO, 2008) 

Um instrumento de pesquisa extensamente utilizado na pesquisa 

qualitativa é a entrevista semi-estruturada, compreendida como um processo 

social, estabelecido entre os interlocutores envolvidos na interação - 

entrevistado e entrevistador. Em interação, ambos empreendem a construção 
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do conhecimento em que as palavras são o meio principal de troca. Isso 

significa que as palavras ou informações não trafegam em mão única, 

passando de um para o outro. Ao contrário, é uma interação, uma troca de 

ideias, de significados, em que várias realidades e percepções são exploradas 

e desenvolvidas colaborativamente. (BAUER & GASKELL, 2000)  

Outro instrumento de pesquisa é a observação, as informações 

científicas que obtemos são inteiramente diferentes das que conseguimos 

quando fazemos uma observação causal. A diferença centra-se, no fato de que 

as observações científicas procuram coletar dados que sejam válidos e 

confiáveis. Ao observador não basta simplesmente olhar. Deve saber, ver, 

identificar e descrever os diversos tipos de interações e processos humanos. 

Algumas perguntas geradoras de novos trabalhos podem surgir, a partir de 

certas relações que não oferecem explicações amplamente satisfatórias para o 

problema. (VIANNA, 2003) 

A observação tem contribuído para o desenvolvimento do conhecimento 

científico, especialmente por coletar dados de natureza não-verbal. Ela faz 

parte do nosso cotidiano, mas temos que fazer observações com uma 

formação e treinamentos prévios que nos qualifique para o exercício dessa 

atividade. As pessoas observadas, ao saberem dessa situação, podem tentar 

criar impressão específica, mas essa tentativa de mudança não escapa à 

observação de um pesquisador. Qualquer que seja o objetivo ou finalidade de 

uma observação, ela deve propor questões importantes ao longo do trabalho: o 

que deve ser observado; como registrar; como validar essas observações; qual 

relação deve ter o observador e o observado. As observações de campo são 

em geral semi-estruturadas, têm lugar em um contexto natural e, na maioria 

das vezes, não procuram dados quantificáveis, que apenas eventualmente são 

coletados. (VIANNA, 2003) 

 

3.2 - Contexto de pesquisa 

A escola escolhida para participar desta pesquisa está localizada em 

uma das Regiões Administrativas do Distrito Federal. A escola atende em 

média 2000 (dois mil) alunos, incluindo os ANEE, distribuídos nos três turnos. A 
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sala de recurso, para auxiliar professores e alunos, funciona apenas no turno 

diurno. A escola atende ANEE há pelo menos 10 anos e o atendimento busca 

ser totalmente inclusivo. 

 

3.3 - Participantes 

A pesquisa conta com a participação de 1 professor graduado e pós-

graduado em Matemática, com 20 anos de Secretária de Ensino do Distrito 

Federal (SEDF). Ele já trabalhou como Diretor da Instituição Educacional, que 

estamos analisando, e trabalha com o processo de inclusão há mais de 10 

anos. Participou ainda uma professora da sala de recursos, com 13 anos de 

SEDF, pós-graduada em Ensino da Matemática e atua como professora na 

sala de recurso há 4 anos. 

 

3.4 - Material e Instrumentos Utilizados 

            Foram utilizados como material: um gravador digital, caneta e papel. Os 

instrumentos empregados foram uma entrevista semi-estruturada, contendo 

perguntas amplas e gerais sobre as questões de deficiência e das questões 

envoltas à inclusão escolar (ver apêndice I). A partir das respostas do 

participante, novas perguntas foram sendo adicionadas ao roteiro de entrevista 

com o objetivo de possibilitar ao pesquisador melhor entendimento quanto à 

temática aqui explorada.  

Além disso, foi realizado uma observação que consistiu em anotar os 

comportamentos do corpo escolar no que se refere ao tratamento de alunos 

com necessidades educacionais especiais. O roteiro da observação constou 

em observar, sobretudo, a interação entre os ANEEs e os professores em sala 

de aula (ver apêndice II).  

  

3.5 - Procedimento de Construção dos Dados 

Inicialmente foi feito o contato com a escola por meio de uma carta de 

apresentação (ver anexo I), na qual constaram todos os objetivos da pesquisa 

e comprometimentos éticos por parte da pesquisadora, quanto do 

desenvolvimento deste trabalho. A partir do consentimento institucional, 
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contatamos os professores responsáveis pelo trabalho pedagógico com os 

ANEEs. A eles foi entregue o termo de consentimento livre e esclarecido (ver 

anexo II), documento este indispensável para a realização de pesquisa com 

seres humanos, por deixar explícito ao participante as questões éticas face ao 

manejo e divulgação das informações construídas no contexto de pesquisa. 

Após anuência, foi realizada a entrevista semi-estruturada. 

As entrevistas foram realizadas no próprio ambiente escolar, registradas 

em gravador e transcritas na íntegra (ver anexo III). 

 

3.6 - Procedimento de Análise dos Dados 

As informações fruto das entrevistas foram analisadas de acordo com os 

pressupostos da pesquisa qualitativa. Primeiramente, foram transcritas as duas 

entrevistas realizadas com o professor de Matemática e a professora da Sala 

de Recursos, de modo a facilitar a visualização e o recorte das partes da 

entrevista necessárias ao trabalho aqui realizado. Após isso, tendo como base 

teórica todos os textos teóricos lidos durante o curso e as falas dos 

participantes, foram criadas três categorias de análise, cujo objetivo foi 

entender como os professores entendem a questão da inclusão no contexto 

educacional e das questões próprias dessa inclusão. 
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IV – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 De acordo com as respostas das entrevistas e o material teórico 

pesquisado durante esta especialização, foi verificado que o processo de 

inclusão tem acontecido na escola investigada , mas de modo incipiente  ainda, 

usando mais da boa vontade da direção dos professores e dos colegas. A 

seguir, são apresentadas as categorias de análise que emergiram dos dados 

de pesquisa e que englobam: a) a realidade educacional no processo de 

inclusão; b) aceitação desse processo por parte da escola ; e c) currículo 

educacional e seu reflexo na inclusão escolar. 

 

a) Realidade educacional e inclusão 

 A escola não apresenta estrutura para receber alunos com deficiência, 

quando se podem adaptar algumas coisas que estejam ao alcance da escola 

se faz. Segundo os professores, isso não depende da direção, nem dos 

professores e sim depende de uma autoridade maior que é a Secretaria de 

Educação que quer que se faça cumprir a Lei da inclusão nas escolas, mas 

não oferece recurso nem adaptação ou condições didáticas, físicas, estruturais, 

nem pedagógicas para se atender bem a essas crianças que tanto precisam do 

nosso cuidado e do cuidado do Estado, pois muitas não têm esse apoio nem 

condições em suas famílias, e mesmo assim é obrigação do Estado atender a 

essas crianças de forma adequada e com qualidade. Esta situação 

apresentada é corroborada pelo texto de Mendes (2006), que indica que “o 

conceito de integração escolar, por razões históricas, parece ter assumido o 

segundo sentido, que seria o da mera colocação de pessoas consideradas 

deficientes numa mesma escola”. (p. 391) 

 Quando não se preparam os professores e demais trabalhadores de 

uma escola, oferecendo cursos preparatórios, para atender melhor a essas 

crianças, a escola e o corpo escolar não podem realizar o atendimento de 

modo adequado e o que se tem feito nas escolas até o momento é o máximo 

que se pode fazer dentro de suas condições. Essa situação leva, como é 

possível ver no depoimento do professor de Matemática, a uma falta de fé no 
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processo de inclusão: quando se trata do aluno com o professor há uma 

preocupação maior (...) mas ainda deixa a desejar” , já que a instituição 

educacional que deveria receber devidamente o aluno não está preparada, 

nem pedagógica nem administrativamente, sendo que muitas das modificações 

que ocorrem são, na realidade, apenas de estrutura física. 

 Observa-se que há uma falta de conhecimento das famílias que por 

muitas vezes desconhecem a deficiência dos filhos e não aceitam o devido 

tratamento e nem ajuda pedagógica, e outro que aceitam a ajuda pedagógica, 

mas usam a deficiência do filho para exagerar nos seus direitos dentro da 

escola, como nesta parte do primeiro depoimento, a seguir, que se refere ao 

atendimento especializado ao aluno com deficiência: 

 

É feito na sala de aula ele assiste a aula, onde é feito uma adaptação 

curricular, também é atendido no horário contrário na sala de recurso 

desde que a família consinta esse atendimento, pois temos mães 

aqui que não admitem essa situação que seu filho venha a ter algum 

tipo de deficiência e também tem mães que se aproveita da 

deficiência do filho para ter algumas regalias e benefício. Em geral é 

feito o atendimento em sala e em horário contrário o atendimento é 

feito na sala de recurso, é feita a adaptação curricular, a sala de 

recurso nos dá apoio, mas ainda é um trabalho tímido, deveria ser 

mais, mas na escola tentamos fazer nosso trabalho.(Professor de 

Matemática) 

 

 Quanto ao atendimento dos alunos com necessidades educacionais 

especiais é feito na sala de aula e no horário contrário das aulas como explica 

a professora da sala de recurso a segui: 

 

Primeira coisa é adaptação curricular, oriento a sentar próximo ao 

professor longe de janelas ou portas, para que ele não disperse, 

orientamos para que os alunos façam a prova no período prolongado, 

diferente do tempo dos outro alunos. Aqui na escola é bem tranqüilo, 

com algumas exceções, mas no geral os professores atendem bem. 

(Professora da sala de recurso) 
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 Diante do exposto pelos professores ocorre um trabalho dentro da 

escola, mas de forma precária e com boa vontade da comunidade escolar, mas 

ainda precisa, também, da colaboração de atitudes de alguns pais. A pesquisa 

mostra que há o atendimento na sala de recurso, onde oferece recursos 

pedagógicos necessários ao desenvolvimento do aluno e ajuda nas tarefas de 

casa e avaliações, e ainda ocorre o auxílio aos professores da escola no que 

se refere a adaptação curricular e orientações como lidar com a especificidade 

da deficiência. 

 

  b) Inclusão e aceitação escolar 

Sabe-se que alguns professores têm verdadeira resistência para aceitar 

o ANEE dentro de suas salas, às vezes por pura falta de conhecimento, às 

vezes por não gostar nem se adaptar a alunos assim e nem usar de boa 

vontade para aceitá-los; às vezes por não saber conduzir a turma e, ao mesmo 

tempo, fazer adaptações curriculares com esse aluno; às vezes por resistência 

e achar que os ANEE não deveriam estar incluídos e sim serem atendidos por 

escolas especializadas, pois lá existem profissionais especializados para 

atendê-los; ás vezes por se sentirem sobrecarregados por tantas turmas que 

não têm condições humanas para atender especificamente a esses alunos, 

conforme depoimento do docente: 

 

Não seria desculpa nem justificativa, mas há uma sobrecarga para o 

professor que, como eu tenho 16 turmas, são quase 500 alunos para 

serem atendidos por um professor, e ainda atender em especial ao 

ANEE tem-se uma certa dificuldade, apesar que essa dificuldade 

pode ser suprida, dá para trabalhar, mas ainda deixa a desejar. 

(Professor de Matemática) 

 

São várias as razões que levam aos professores a não quererem ou 

gostarem de turmas inclusivas, mas uma coisa é certa: a inclusão já está mais 

do que instalada, precisando de várias adaptações e modificações, mas os 

professores devem saber que, mesmo resistindo ou não gostando, vão ter que 

dar aulas para ANEE, pois essas crianças precisam ser inclusas da mesma 
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forma que as outras crianças nesta sociedade e serem preparadas para o 

mercado de trabalho que também está se adaptando e se abrindo para essas 

pessoas tão especiais da nossa sociedade.  

 É possível perceber também que, muitas vezes, para o educador o 

processo de inclusão não está devidamente atrelado ao processo pedagógico, 

ou seja, a inclusão é vista à parte da evolução pedagógica do aluno, como é 

possível perceber no depoimento do professor, pois, como aponta SANT’ANNA 

(2005). 

  

Estudos recentes sobre a atuação do professor em classes inclusivas 

apontam que o sucesso de sua intervenção depende da 

implementação de amplas mudanças nas práticas pedagógicas, a 

adoção de novos conceitos e estratégias, como a educação 

cooperativa, a adaptação ou reconstrução de currículo, o uso de 

novas técnicas e recursos específicos para essa clientela, o 

estabelecimento de novas formas de avaliação, o estímulo à 

participação de pais e da comunidade nessa nova realidade social e 

educacional. (p. 227-228) 

 

 Portanto se não houver mudanças na prática pedagógica fica mais difícil 

aceitar e praticar a inclusão dentro das escolas, também deve haver mudanças 

no administrativo onde sugere evitar turmas lotadas e sobrecarga dos 

professores para que haja um melhor atendimento aos alunos com 

necessidades educacionais especiais. 

 

c) Currículo educacional e inclusão 

É claro também que o próprio currículo, na tentativa de adaptação ao 

aluno com necessidades educacionais especiais, do Ensino Fundamental – 

Séries Finais é falho, conforme depoimento do docente, pois o atendimento 

especializado ocorre com mais afinco nas séries iniciais, o que é possibilidade 

até pelo tamanho das turmas de Anos Iniciais: 

 

Alguns colegas estão engatinhando, tem colegas que estão lendo, 

procurando informações, a própria SEDF tem oferecido muitos cursos 
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para trabalhar, mas ao mesmo tempo que oferecem tem a questão de 

ser diferenciado, ainda hoje a SEDF está focado nas Escolas Classes 

de 1º ao 5º anos, esse aluno é priorizado, quando eles vão para os 

centros de Ensino Fundamental não tem mais o mesmo atendimento, 

os professores que gostariam de fazer um curso nessa área acaba 

ficando em segundo plano, porque a prioridade são os professores de 

Escolas Classes, mas tem se procurado e se trabalhado..(Professor 

de Matemática) 

  

Por outro lado, é possível ver um real processo de inclusão ocorrendo 

em algumas das escolas, quando se trabalha de modo correto e dialético, 

como no caso do professor da primeira entrevista, que cita o caso do aluno, 

deficiente físico, chamado de “Perninha”, conforme seu depoimento: 

 

O primeiro momento é a discriminação mesmo as depois que é feito o 

trabalho de sensibilização que a sala de recurso faz, há uma 

aceitação maior e há uma preocupação dos colegas em dar uma 

assistência, mas tem colegas que agem com maldade mesmo. Vou 

dar um exemplo, tem um aluno na 8ª série que é deficiente físico e o 

apelido dele é perninha, mas ele gosta desse apelido, mas não é 

pejorativo é carinhoso, inclusive ele é atleta da escola e participa de 

jogos e se destaca no futebol, tem representado o Estado em 

competições estaduais e interestaduais, no geral a aceitação na 

escola é boa. A aceitação vem sendo trabalhada. (Professor de 

Matemática) 

 

Dessa forma, é possível perceber uma proposta de inclusão 

educacional, segundo Mendes (2006):  

 

Ocorre uma proposta de integração escolar, sob o argumento 

irrefutável de que todas as crianças com deficiências teriam o direito 

inalienável de participar de todos os programas e atividades 

cotidianas que eram acessíveis para as demais crianças. (p. 388) 
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 É preciso entender que, como fim último, a inclusão de alunos com 

necessidades especiais nas escolas é paralelo a um contexto mundial, no qual 

há:  

 

Uma proposta da aplicação prática ao campo da educação de um 

movimento mundial, denominado inclusão social, que implicaria a 

construção de um processo bilateral no qual as pessoas excluídas e a 

sociedade buscam, em parceria, efetivar a equiparação de 

oportunidades para todos, construindo uma sociedade democrática 

na qual todos conquistariam sua cidadania, na qual a diversidade 

seria respeitada e haveria aceitação e reconhecimento político das 

diferenças. (MENDES, 2006, p. 395) 

 

 Com isso podemos perceber que o processo de inclusão foi sendo 

construído ao longo dos anos, sendo efetivamente posto em prática e 

legitimado há apenas alguns anos, sendo assim ainda está sendo alicerçado. 

Se não ocorrer um processo em que o Estado ofereça condições para receber 

de forma adequada esses alunos, teremos dificuldade em ter respostas 

positivas desses alunos. 
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V- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho conclui que o processo de inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais na escola em questão está ocorrendo, de 

modo lento, cheios de dúvidas, construindo da forma que conseguem fazer, por 

parte de alguns docentes com dedicação e força de vontade, mas se observa 

que não existem muitos aparatos para embasar este profissional da educação 

a trabalhar de modo adequado. Dessa maneira, o processo se torna falho, em 

toda sua amplitude, pois quando não se trabalha adequadamente com esses 

alunos, os mesmos sofrem de diversas formas, como, por exemplo, não têm o 

apoio da família, do professor, da escola, dos colegas e da comunidade 

escolar. A má vontade em auxiliar nesse processo, muitas vezes, gera 

situações desfavoráveis ao aluno, com o que enfoquei nesta pesquisa o 

preconceito e desrespeito às leis sobre inclusão, esse preconceito não vem 

somente do colega de sala de aula, vem de toda comunidade escolar. 

 A partir dos resultados, foi possível identificar que o processo de 

inclusão nesta escola ocorre com todos alunos incluídos em turmas regulares, 

com o acompanhamento dos professores e devidas adaptações curriculares, 

também tem o atendimento em horário contrário na sala de recurso onde 

desenvolvem atividades pedagógicas, juntamente com a professora, atividades 

lúdicas e fazem uso de computadores, também são auxiliados nas atividades 

diárias e avaliações. Existe um trabalho, feito na escola, de sensibilização aos 

alunos sem necessidades educacionais especiais e professores. 

 Pôde-se perceber determinadas dificuldades, pelas falas do professor de 

Matemática e da professora da sala de recursos entrevistados para esse 

trabalho que o processo de inclusão escolar de alunos com necessidades 

educacionais especiais ocorre com vários percalços, principalmente aqueles 

relacionados à falta de preparo do corpo escolar em atender devidamente a 

esses alunos. Embora ocorram algumas melhorias no que se refere à parte 

física, ainda existem problemas que surgem no atendimento do aluno desde o 

momento em que o mesmo é recebido na secretaria, sua colocação em turmas 

que muitas vezes não é adequada (principalmente devido à superlotação, o 
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que acarreta uma sobrecarga no docente), os programas pedagógicos que 

muitas vezes não atendem às especificidades educacionais dos educandos, a 

falta de mais cursos preparatórios na área, entre outros. 

 Especificamente no caso das escolas de Ensino Fundamental – Anos 

Finais, existe um abismo entre o seu atendimento e das Escolas Classes, que 

atendem a esses mesmos alunos em seus Anos Iniciais2. No próprio exame da 

formação de turmas, o número reduzido de alunos das séries iniciais e suas 

respectivas reduções propiciam um atendimento mais direcionado e 

especializado aos alunos, ao contrário do que acontece nos Anos Finais do 

Ensino Fundamental, em que as reduções quase inexistem e, quando existem, 

no caso da Ceilândia, não são devidamente respeitadas, tendo em vista que a 

falta de espaço físico para atendimento a alunos regulares acarreta na extinção 

das reduções a alunos com necessidades educacionais especiais, com isso 

indica-se um contraste entre as leis que se referem a inclusão, pois as leis tem 

que ser cumpridas, mas ao mesmo tempo, por várias situações aqui 

apresentadas são desrespeitadas. 

Também é perceptível como, apesar da falta de recursos, a escola 

procura formas de contornar as dificuldades, buscando parcerias junto a outras 

instituições e agindo no foco de problemas encontrados, como no caso de 

preconceito e de inadequação dos alunos, essas são algumas conquistas 

relacionadas a inclusão que as poucos estão sendo alcançadas. 

Concluo com isso que as formas de se amenizar essa situação vem por 

parte do Estado, onde ele deve tornar obrigatório e oferecer cursos para todos 

envolvidos no processo escolar, para conscientizar que a inclusão escolar já 

iniciou, e que tem que ser colocada em prática por mais que não se concorde 

ou aceite, pois é um direito desses alunos, e o trabalho mais eficaz desses 

profissionais educar todos os discente para evitar o preconceito desses alunos, 

com isso terá não a perfeita inclusão, mas já se avançará muito este processo. 

  

 

 
                                                
2
Para um exame mais específico dos modelos de formação de turmas, ver SEEDF. Estratégia de 

matrícula 2011, 2010. 
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APÊNDICE I 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

 

Nome:__________________________________________________________ 

Sexo: ______________ Idade:____________Função:___________ _______ 

_______________________________________________________________ 

1) Tempo de Atuação na Educação: Anos:___  Meses:___ 

2) Tempo de atuação na Educação como docente de ANEE: Anos:___  

Meses:___ 

3) Formação profissional:  

a. (     ) Ensino Médio/Normal (magistério) 

b. (     ) Graduação/Licenciatura 

em______________________________ 

c. (     ) Pós-graduação  (     ) Lato sensu    (      ) Stritu sensu 

em ____________________________________________ 

 

Roteiro 1 – para professor e professora: 

Como você vê o processo de inclusão escolar? 

Você acha que a escola está preparada para receber um aluno ANEE?  

Como você age quando se depara com um ANEEs na sua sala? O que você 

sente? 

Como você recebe o aluno especial em sua sala de aula? 

Descreva, por favor, como é realizado o atendimento do aluno NEE na escola. 

Quais os métodos que você usa para incluir os ANEEs? 

Você já vivenciou alguma situação com aluno ANEE que precisou de alguma 

atividade fora do projeto da escola? Como ocorreu? 

Pela sua vivência, como você vê a recepção dos outros alunos com ANEES? 

Como deve agir um profissional de educação no trato com o aluno especial? 

Como você age quando precisa receber um ANEEs na sua escola? O que você 

sente? 
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A escola faz algum trabalho com a comunidade escolar para esclarecer sobre a 

inclusão? 
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APÊNDICE II 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

 

 

- Observar a interação entre os alunos e o educador; 

- Observar a interação entre os alunos NEE e os demais; 

- Observar o desenvolvimento das atividades pedagógicas empreendidas pelo 

educador; 
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ANEXO I 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

 

 

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) da Escola  

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 Epecialização 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 Ceilandia). 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 

metodólgicas 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.  



31 

 

O trabalho, a ser desenvolvido na escola sob sua direção, será realizado 

pelo Professor/cursista Soraya Carvalho Pereira Rocha, cujo tema de pesquisa 

é: Estudo de caso: o processo de inclusão de deficientes numa escola, sob 

orientação da profa. Rute Nogueira de Morais Bicalho.  

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

maiores esclarecimentos nos telefones. (061 8114-2995) ou por meio do e-

mail: arutebicalho@gmail.com 

 

 

Atenciosamente, 

 

Diva Albuquerque Maciel 

Coordenadora Geral do Curso de Especialização em Desenvolvimento 

Humano, Educação e Inclusão Escolar 
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ANEXO II 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

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   

 

Senhores Professores, 

 

Sou orientanda 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 processo na inclusão numa escola. 

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 nesse contexto de ensino.  

Constam da pesquisa entrevistas (gravadas em áudio) com os 

educadores no intuito de coletar dados para saber como está acontecendo o 

processo de inclusão de deficientes  nesta escola. Para isso, solicito sua 

autorização para participação no estudo. 

Esclareço que a participação no estudo é voluntária. Você poderá deixar 

a pesquisa a qualquer momento que desejar e isso não acarretará qualquer 

prejuízo a você. 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 84954226 ou no endereço eletrônico 

sorayacprocha@ig.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. 
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Respeitosamente, 

 

----------------------------------------------- 

Orientanda Soraya Rocha. (UAB – UnB) 

 

 

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

Nome: ________________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 

E-mail (opcional):_________________________________________________ 
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ANEXO III 

 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

Primeira entrevista com o professor de matemática da Instituição 

Educacional: 

 

1- Como o Sr. vê o processo de inclusão escolar? 

Acho que o processo de inclusão está engatinhando, muitos têm propagado 

sobre o assunto, mas as escolas não estão totalmente preparadas para isso, a 

não ser aquelas escolas que foram trabalhadas desde o início para se fazer 

inclusão. 

 

2- Atualmente o Sr. acha que as escolas não estão preparadas para isso 

ainda? 

Não, acho que não, há uma preocupação pelas escolas, onde a própria SEDF 

tem oferecido cursos para capacitar os professores e repassado recursos para 

adaptabilidade e acessibilidade dos ANEE nas escolas, mas ainda, na minha 

avaliação, deixa a desejar. 

 

3- O Sr. acha que esta escola está preparada para receber um ANEE, de 

forma geral? 

As direções que têm passado nesta escola têm trabalhado para isso na 

questão de acessibilidade, adequando rampas de acesso, nossos banheiros 

não estão preparados para isso, o mobiliário não são apropriados, as portas 

são estreitas, mas quanto ao comportamento quando se trata do aluno com o 

professor há uma preocupação maior, há uma receptividade maior, mais ainda 

deixa a desejar. 

 

4- Como o Sr. age quando se depara com um ANEE na sua sala, como vê, se 

sente, como pensa, no primeiro impacto, no primeiro momento, no começo do 

ano? 
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Nós aqui na escola, já recebemos ANEE há algum tempo, temos alunos com 

várias deficiências, como a visual, intelectual, física, mas tentamos não fazer 

nenhuma distinção, evitamos fazer qualquer tipo de distinção e discriminação 

ao aluno dito normal e o com deficiência no nosso dia-a-dia, temos o cuidado 

para não fazer distinção, nós trabalhamos com a inclusão mesmo, sem 

diferenciar, tratamos o ANEE como qualquer outro aluno, mas no processo de 

inclusão deve existir um cuidado maior na hora de fazer o atendimento, mas 

para nós é como se fosse qualquer outro aluno. 

A nossa preocupação maior é com a deficiência intelectual, principalmente com 

as síndromes, pois não temos muitas informações, apesar que a escola tem 

uma sala de recurso de atendimento com dois professores que tenta fazer essa 

integração, do acompanhamento no desenvolvimento e com trabalhar com o 

aluno, mais ainda temos muita insegurança em como trabalhar com esse 

aluno. 

 

4- Como o Sr. recebe o ANEE na sua sala de aula? 

Sem distinção, inclusive existe na escola um trabalho na sala de recurso e o 

trabalho com o professor nas coordenações para evitar qualquer tipo de 

discriminação, fazendo com que os alunos também não façam esse tipo de 

discriminação. 

 

5- Descreva como é realizado o atendimento na escola como o ANEE na 

escola? 

É feito na sala de aula ele assiste a aula, onde é feito uma adaptação 

curricular, também é atendido no horário contrário na sala de recurso desde 

que a família consinta esse atendimento, pois temos mães aqui que não 

admitem essa situação que seu filho venha a ter algum tipo de deficiência e 

também tem mães que se aproveita da deficiência do filho para ter algumas 

regalias e benefício. Em geral é feito o atendimento em sala e em horário 

contrário o atendimento é feito na sala de recurso, é feita a adaptação 

curricular, a sala de recurso nos dá apoio, mas ainda é um trabalho tímido, 

deveria ser mais, mas na escola tentamos fazer nosso trabalho. 
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6- Quais os métodos que o Sr. usa para incluir o ANEEdentro da sua aula, de 

matemática, o que o Sr. faz para que esse aluno entenda, faça uma prova, um 

exercício, para incluir numa forma geral esse aluno? 

Eu tenho um aluno que tem deficiência visual, nós fazemos uma adaptação em 

relação ao tamanho da fonte da letra, em horário contrário esse aluno é 

convidado a vir a sala de recurso para ter um atendimento apropriado, fazendo 

um trabalho de formiguinha, onde o colega o ajuda em algum exercício, ou 

quando for fazer algum cálculo, em parceria, em dupla. 

 

7- O Sr. coloca o mesmo número de questões de exercícios dos outros alunos 

para o ANEE? 

Até agora eu tenho alunos com deficiência física, visual e intelectual, mais o DI 

é leve, a capacidade dele é a mesma, só um pouco lento mais não atrapalha 

no aprendizado dele, ele acompanha normalmente, mas se não acompanhar 

ele vai para o horário contrário na sala de recurso, onde será ajudado, mas a 

atividade é a mesma. 

 

8- O Sr. Já vivenciou alguma situação com ANEE que precisou de alguma 

atividade fora do projeto da escola, não só na sala de recurso mais em outro 

local? 

Não, já vivenciei um aluno no começo do ano que havia uma discriminação por 

parte de uma colega, ele ficava fazendo brincadeiras, ironia com um ANEE, 

mas trabalhamos isso e foi retomada a situação. 

 

9- Mas o Sr. não realizou nenhum projeto fora da escola com ANEE? 

Não. 

 

10- Pela sua vivência como o Sr. vê a recepção dos outros alunos com o 

ANEE? 

O primeiro momento é a discriminação mesmo as depois que é feito o trabalho 

de sensibilização que a sala de recurso faz, há uma aceitação maior e há uma 
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preocupação dos colegas em dar uma assistência, mas tem colegas que agem 

com maldade mesmo. Vou dar um exemplo, tem um aluno na 8ª série que é 

deficiente físico e o apelido dele é perninha, mas ele gosta desse apelido, mas 

não é pejorativo é carinhoso, inclusive ele é atleta da escola e participa de 

jogos e se destaca no futebol, tem representado o Estado em competições 

estaduais e interestaduais, no geral a aceitação na escola é boa. A aceitação 

vem sendo trabalhada. 

 

11- Como deve agir um profissional da educação no trato de ANEE de forma 

geral, o que o Sr. observa em seus colegas, eles estão aceitando, de modo 

geral como deve agir esse profissional na sala de aula? 

Primeiramente o profissional de educação deve se aprofundar para saber como 

é a deficiência desse aluno, para saber como agir, trabalhar essa situação, 

porém pela insegurança e pela falta de apoio, ainda há essa insegurança, mas 

no possível que o profissional deve fazer: 

• Se aprofundar nas deficiências, ler, saber o que deve ser feito, fazer 

esse trabalho nas coordenações pedagógicas, integrar com esses alunos na 

escola e buscar o máximo trabalhar com esse aluno. 

• A dificuldade hoje são os alunos com deficiência intelectual, saber os 

limites, de como fazer , quais as características desses alunos que tem essa 

deficiência e muitas vezes não sabem, desconhecem a deficiência é o que gera 

a insegurança e gera um certa barreira. 

 

12- O Sr. acha que os professores de Centro de Ensino Fundamental e de 

centro de Ensino Médio procuram muitos cursos nessa área para se 

especializar, ou não, procuram ou estão engatinhando nisso? 

 

Alguns colegas estão engatinhando, tem colegas que estão lendo, procurando 

informações, a própria SEDF tem oferecido muitos cursos para trabalhar, mas 

ao mesmo tempo que oferecem tem a questão de ser diferenciado, ainda hoje 

a SEDF está focado nas Escolas Classes de 1º ao 5º anos, esse aluno é 

priorizado, quando eles vão para os centros de Ensino Fundamental não tem 
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mais o mesmo atendimento, os professores que gostariam de fazer um curso 

nessa área acaba ficando em segundo plano, porque a prioridade são os 

professores de Escolas Classes, mas tem se procurado e se trabalhado. Em 

2008 nós buscamos parcerias para aprofundarmos mais nesses assuntos, 

saber como é a deficiência e como é o atendimento, e o que temos hoje como 

assistência são os professores da sala de recurso, que nos dá esse apoio, 

principalmente no adaptação curricular.  

 

13- O Sr. acha que os colegas respeitam os limites do aluno, até que ponto ele 

vai acompanhar as atividades, essa adaptação curricular, como o Sr. tem visto 

isso, os colegas estão fazendo isso? 

Ainda há essa distinção, sem trabalhar direcionado a esse aluno, como falei 

anteriormente trabalhamos com as mesmas atividades que damos para os 

outros alunos, também pelas características dos nossos alunos que temos 

hoje, não precisam muito desses recursos, mas os alunos com deficiência 

intelectual ainda precisam desses recursos. 

 

14- O Sr. acha que é falta de estrutura ou falta de saber o que é um ANEE ou 

falta do professor fazer essa distinção? 

É falta de alguém que os oriente, quando a escola recebe o aluno com alguma 

deficiência, ele chega a secretaria e não sabem o que fazer com ele, e o 

professor em relação ao atendimento, mas dentro do possível o professor tem 

buscado, estão fazendo cursos além dos cursos da própria SEDF, tem um 

leque muito grande de cursos que estão sendo oferecidos e esses cursos se o 

professor quiser fazer são reconhecidos pela SEDF. Não seria desculpa nem 

justificativa mas há uma sobrecarga para o professor que, como eu tenho 16 

turmas, são quase 500 alunos para serem atendidos por um professor, e ainda 

atender em especial ao ANEE tem-se uma certa dificuldade, apesar que essa 

dificuldade pode ser suprida, dá para trabalhar, mas ainda deixa a desejar. 

 

15- O que o Sr. acha que precisa para melhorar o atendimento ao ANEE? 
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Curso de capacitação direcionado para aquelas escolas que está recebendo o 

ANEE. 

Soraya: Professor, hoje todas as escolas recebem ANEE. 

Prof.: Isso, mas tem escolas que recebem mais que o normal. Cursos 

direcionados a CEF e CEM que é outra realidade que EC. O professor ir atrás, 

até mesmo por conta da distância da EAPE (Escola de aperfeiçoamento dos 

profissionais em educação), o professor querer mesmo, saber o que eu como 

professor posso fazer para receber esse aluno. 

 

16- O Sr. tem algo mais a falar ou colocar? 

Acho que a inclusão não tem mais como fugir dela, cabe ao governo, a nós 

professores nos adaptarmos para que essa situação, que nossos alunos sejam 

melhor atendidos na escola e suprir essa deficiência acadêmica pelo limite que 

ele tem, é uma forma de trabalho integrado. 

 

Segunda entrevista com a professora da sala de recurso da Instituição 

Educacional: 

 

1- Como você vê o processo de inclusão escolar desta escola? 

Bom acontece de forma gradativa, a gente não tem resposta imediata, está 

acontecendo aqui. 

 

2- Você acha que a escola está preparada para receber um ANEE? 

Acho que falta procurar mais curso de especialização, os professores, mais 

curso que possa orientá-los de como trabalhar. 

 

3- Mas a escola em si? 

Não tem acessibilidade, não tem rampas, as portas são estreitas, não tem 

como receber principalmente um aluno cadeirante. 

 

4- Como você age quando você se depara com ANEE em sala, o que sente? 
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Agora que estou na sala de recurso me sinto mais tranqüila, mas quando 

estava em sala me sentia apavorada, sem saber o que fazer, como lidar, 

procurando uma receita pronta que não existe, pois cada um é de um jeito. 

 

5- Como você recebe um ANEE na sala de recurso? 

Bom na sala de recurso os alunos é que chegam até a gente, onde preparamos 

um primeiro encontro, uma dinâmica de aceitação, pois muitos não aceitam a 

deficiência. 

 

6- Como é seu trabalho na sala de recurso, o que você faz lá? 

Tabalhamos geralmente com atividades lúdicas, jogos, e também na auto-

estima, ajudamos a fazer os exercícios, trabalhos, avaliações, auxiliamos, é 

uma hora de atendimento duas vezes por semana, procuramos dividir esse 

tempo, lá não é uma aula de reforço, trabalhamos com atividades lúdicas, 

metade do tempo ajudamos com atividades de sala de aula a outra metade 

com atividades lúdicas. 

 

7- Como é realizado o atendimento na escola com ANEE? 

Primeira coisa é adaptação curricular, oriento a sentar próximo ao professor 

longe de janelas ou portas, para que ele não disperse, orientamos para que os 

alunos façam a prova no período prolongado, diferente do tempo dos outro 

alunos. Aqui na escola é bem tranqüilo, com algumas exceções, mas no geral 

os professores atendem bem. 

 

8- Quais os métodos que você usa para incluir o ANEE? 

Eles gostam muito da sala de recurso, mas alguns têm vergonha. O que a 

gente faz é incentivar a jogar, ir para o computador, então os outros alunos 

vendo isso querem jogar, ficar no computador, também com isso falamos que é 

permitido cada aluno que é atendido pode levar um colega para brincar, usar o 

computador, e tirar o mito que é essa sala que “é de doido”, como eles mesmos 

falam. 
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9- Você já vivenciou alguma atividade com ANEE que precisou de um projeto 

fora da escola? 

Levamos para passeio, tem um coral inclusivo, e foram apresentar no CED 07 

e na procuradoria geral da república. 

 

10- Pela sua vivência como você vê a relação dos outro alunos com o ANEE? 

No sexto ano, talvez pela imaturidade eles têm mais dificuldades para aceitar, 

tem preconceito e discriminação, nós temos feito um trabalho de sensibilização, 

mas não tem resultado tão imediato. 

 

11- Como deve agir um profissional no trato do ANEE? 

Deve tratá-lo com igualdade respeitando as diferenças. 

 

12- O que falta para melhorar o atendimento? 

Falta um preparo maior para os professores, direção e toda a escola, 

oferecendo mais cursos, incentivar os professores a fazer cursos. 

 

13- Você acha que os professores têm procurado fazer esses cursos? 

Acho que não. 

 

14- Eles procuram pelo menos saber a deficiência, ler, procurar saber como é 

uma adaptação curricular? 

No início do ano fazemos reuniões onde ensinamos sobre a adaptação 

curricular e como deve ser feita. 
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