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RESUMO 
 

O presente trabalho de conclusão de curso aborda a situação em que se encontra 

estruturada a Educação Inclusiva no sistema de ensino do Distrito Federal, com foco 

nos critérios utilizados na escolha do espaço pedagógico para o desenvolvimento do 

aluno com deficiência na Rede Pública de Ensino. Para elaboração deste trabalho 

final de curso, foi utilizada uma fundamentação teórica baseada em RositaEdler, 

Maria Teresa Valdéz, entre outros autores, citar outros autores relacionados no 

corpo do texto, acompanhado pelo conhecimento adquirido pela autora no curso. 

Além disso, foram usados também alguns dos principais documentos que predizem 

as ações inclusivas no Brasil e no mundo. O objetivo geral do trabalho foi investigar 

e problematizar os critérios utilizados na definição do espaço pedagógico para o 

aluno com deficiência na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. A metodologia 

de pesquisa foi desenvolvida a partir de uma abordagem qualitativa, utilizando-se 

entrevistas semiestruturadas como instrumento pra viabilizá-la. Os participantes da 

pesquisa foram um diretor de escola pública, uma pedagoga e uma mãe de aluno 

com deficiência, de uma mesma instituição de ensino e um dos responsáveis pela 

Coordenação de Educação Inclusiva da Secretaria de Educação do Governo do 

Distrito Federal. Os principais resultados encontrados foram a falta de profundidade 

no conhecimento a respeito da temática e a redução do sujeito com deficiência ao 

laudo médico. 

Palavras-chave: Educação Inclusiva.  Critérios para atendimento escolar. Espaço. 
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OLIVEIRA, Aline de Freitas. Criteria for choosing the selected pedagogical 

spaces for serving students with disabilities in public schools. 2013. 103 p. 

Final Dissertation. (Undergraduate Program). Education Department. University of 

Brasília (Brazil). 2013. 

ABSTRACT 

This final dissertation approaches the discussion about how Inclusive Education is 

organized/structured in the educational system of the Federal District of Brazil, 

focusing on the criteria of selection of the space disabled children development in the 

Public Educational System. The theoretical basis of this final dissertation comes 

partly from the analysis of the ideas of Rosita Edler, Maria Teresa Valdés, among 

other authors, as well as the knowledge gained throughout the undergraduate 

experience. Furthermore, some of the main documents which discusses inclusive 

actions in Brazil and all over the world were also considered. This work’s general 

objective is to investigate and challenge the criteria utilized for selection of the space 

which better attends disabled children in the Distrito Federal’s Public Schools. The 

research methodology was developed through qualitative approach using semi-

structured interviews to generate itself. The interviewees were: a public school 

principal, an educator, and a mother of a special needs student, all from the same 

educational institution, and a person responsible for the Coordenação de 

EducaçãoInclusiva(Inclusive Education Coordination) from the Secretaria de 

Educação(Department of Education).  The main results of the research were lack of 

depth in the theme’s knowledge and the abashment of the disabled person on the 

medical report of the disabled students. 
Keywords: Inclusive Education. Criteria for school service. Space.
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APRESENTAÇÃO 
 

O presente trabalho está dividido em três partes: memorial educativo, 

monografia e perspectivas profissionais. Essa divisão proporciona melhor 

organização do trabalho e maior entendimento para o leitor. 

O memorial educativo consiste em breve relato sobre a trajetória educacional, 

apresentando os pontos mais marcantes e relevantes desse processo, além de 

discriminar como ocorreu o encontro da autora com a educação. É uma forma de 

pensar-se e repensar-se como sujeito da educação. É uma reflexão acerca dos 

caminhos trilhados no âmbito educacional, até o presente momento, em relação às 

interações estabelecidas no decorrer desses anos, em que tive como objetivo uma 

educação transformadora. 

A segunda parte se constitui no trabalho monográfico e está dividida em 

introdução, três capítulos e considerações finais. Na introdução, busca-se explicitar 

do que se trata o trabalho e como surgiu o interesse pela pesquisa, e que despertou 

o olhar da autora para a problemática que deu origem ao trabalho. 

O primeiro capítulo, intitulado “Educação Inclusiva”, apresenta a base do 

trabalho desenvolvido e sob quais ideais e concepções fundamenta-se: a junção do 

pensamento de vários autores, tendo por alicerce as ideias discutidas por 

RositaEdler, em seu livro “Escola Inclusiva: a reorganização do espaço pedagógico”. 

O capítulo seguinte aborda a discussão acerca das principais Políticas 

Públicas que permeiam o modelo educativo inclusivo, descrevendo-as e 

argumentando a respeito delas, trazendo uma reflexão pessoal da autora. 

O capítulo três mostra os métodos de pesquisa utilizados, o contexto e a 

caracterização desses participantes à luz dos conceitos de Lüdke sobre pesquisa 

qualitativa, e apresenta os objetivos gerais e específicos do presente trabalho, bem 

como a análise dos dados coletados no decorrer da pesquisa, a partir de 

investigação intuitiva, buscando alcançar os objetivos estabelecidos previamente, 

entendendo como a teoria constitui-se na prática. 
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Ao final da monografia apresenta-se as considerações finais acerca de toda a 

pesquisa realizada, baseada na teoria exposta anteriormente, tentando ligar os 

pontos entre si e problematizando o objetivo geral do trabalho. 

A última parte constitui-se nos projetos futuros da autora, o que deseja 

alcançar após a graduação em Pedagogia, na Universidade de Brasília. 
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MEMORIAL EDUCATIVO 
 

1 – A Escolha: 
 

É engraçado chegar ao final do curso e pensar sobre a minha trajetória na 

Faculdade de Educação. Tudo começa com a minha escolha sobre o que cursar. 

Quando estava na quarta série (quinto ano), aos nove anos, decidi que cursaria 

Direito. Essa ideia veio pelo glamour da profissão e por características minhas que 

combinam com o perfil de advogado.  

Desde pequena, me viam como uma pessoa de personalidade forte e 

convicta, que lutava por aquilo que acreditava e usava todos os argumentos 

possíveis para convencimento das pessoas de que as minhas ideias eram as 

melhores. Meu pai sempre sonhou em ter uma filha advogada e, por isso, me daria 

todo o apoio e suporte que eu viesse a precisar para cursar uma faculdade de 

Direito e exercer a profissão da melhor maneira possível. 

Sendo assim, esse desejo de advogar se estendeu dos nove, até os 17 anos, 

na metade do 3º ano, em 2008. Então, o que mudou? Naquele ano, fui a um retiro 

em Ilhéus e, conversando com um amigo sobre profissões, ele me fez uma pergunta 

muito simples, mas que mudou totalmente minha vida profissional: “Você já decidiu o 

que quer fazer na faculdade, mas já perguntou o que Deus quer que você curse?”. 

Aquela pergunta foi crucial para mim. Percebi que estava tomando decisões 

que direcionariam a minha vida sem consultar aquele que é o dono dela. Sendo 

assim, perguntei a Deus o que ele gostaria que eu fizesse. Ele me mostrou que não 

queria Direito, mas não deixou claro o queria que eu estudasse. Isso me deu certo 

“desespero”, pois estava próximoà terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada 

(PAS) e ainda não fazia ideia de qual curso escolheria. 

Comecei a procurar por diferentes faculdades, sempre aumentando o número 

de opções e ficando mais confusa sobre a minha escolha, à medida que o tempo 

passava. Coincidentemente, várias pessoas falavam que o curso de Pedagogia 

combinava comigo e eu detestando cada vez mais essa possibilidade. Entretanto, ao 

fazer o vestibular no meio do ano, me inscrevi em Direito e quase obtive a 
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aprovação. Porém, Deus, mais uma vez, disse que não era a vontade dele que eu 

fosse advogada e me mostrou isso através da minha nota na prova de Ciências 

Exatas, o que resultou na minha reprovação. 

Depois desses acontecimentos e de tanto ouvir falar de Pedagogia, resolvi 

pesquisar sobre o curso. Como resultado, apaixonei-me pela ideia de ser pedagoga. 

Foi nesse momento, então, que Deus confirmou no meu coração que essa era a 

vontade dele para a mim. 

Decidida, então, fui comunicar aos meus pais a minha escolha. Minha mãe 

adorou a ideia, mas meu pai não concordou de forma alguma que eu escolhesse ser 

uma profissional de educação. Ele não queria que a filha dele ganhasse um salário 

baixo (afinal, a imagem social do pedagogo é essa mesmo) e por isso não aceitava 

que essa fosse a minha escolha. Com isso, pedi a Deus para que, se essa fosse 

mesmo a vontade dele, que meu pai fosse convencido de que esse era o curso certo 

para mim. E ele fez. Meu pai aceitou a ideia e eu fiz a inscrição no PAS. 

No dia 13 de janeiro de 2009, saiu o resultado e eu fui aprovada para cursar 

Pedagogia na Universidade de Brasília (UnB) e isso ficou marcado na minha vida, 

pois foi mais uma prova da fidelidade que Deus teve e tem para comigo, desde o dia 

em que nasci. E, com muito orgulho e gratidão, tornei-me a primeira filha e primeira 

neta,por parte do pai e da mãe, a estudar na UnB. 

2 – O Curso: 
 

Começou o primeiro semestre e tudo era festa e empolgação. Um ambiente 

diferente, novos amigos, professores e assuntos a estudar. Porém, essa 

empolgação logo passou e me veio uma decepção enorme com o curso. Encontrei 

uma extrema facilidade, que, pela falta de desafios, gerou em mim um desânimo 

muito grande, pois achei que as disciplinas ministradas eram mais para “encher 

linguiça” do que para construir algum conhecimento real (obviamente, isso ocorreu 

por conta da educação extremamente tradicional que recebi nos ensinos 

fundamental e médio). 

O segundo semestre não foi muito diferente. Nenhum desafio e muito 

desânimo, o que fez parecer que o tempo não passava e que a escolha teria sido 
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um erro. Mas como eu tinha a convicção de que teria sido Deus que me colocou ali, 

não questionei. Continuei fazendo o meu curso, mesmo não gostando. Sabia que 

Deus tinha um propósito para cumprir na minha vida através da Pedagogia. 

Já no terceiro semestre, matriculei-me em sete disciplinas e um projeto três, o 

que ocupou meu tempo e me deu bastante trabalho. Isso era o desafio que eu 

procurava. Uma disciplina que me marcou muito foi a de Ensino de Ciência e 

Tecnologia, ministrada pela professora Maria Helena Carneiro. Tivemos muito 

trabalho para ser desenvolvido em pouco tempo (porque enfrentamos uma greve 

nesse semestre). Isso produziu cansaço e um desgaste grande, mas também aquela 

satisfação de dever cumprido que eu ainda não havia experimentado na minha 

trajetória acadêmica. 

Nesse mesmo período, eu comecei a descobrir quais eram as áreas da 

Pedagogia que eu gostava, através das disciplinas Psicologia da Educação, 

ministrada pela professora Silmara Munhoz, e Aprendizagem e Desenvolvimento do 

Portador de Necessidades Educacionais Especiais, ministrada pela minha 

orientadora, professora Fátima Vidal. Essa descoberta foi de suma importância para 

mim, pois até então, eu me sentia muito perdida dentro do curso e achava que 

nunca conseguiria realmente gostar de alguma coisa ligada à profissão que escolhi. 

Além disso, deparei-me com um professor que me fez repensar sobre como 

deve ser a prática docente. O professor Carlos Lopes apresentava a temática da 

disciplina Sociologia da Educação de tal maneira que nos dava liberdade para que 

expuséssemos nossas opiniões sobre qualquer tipo de assunto. Isso quebrou muitos 

paradigmas de Educação em mim, pois mostrou-me que o mais importante não é o 

educando apresentar resultados, mas sim, aprender a refletir sobre o que lhe está 

sendo proposto, a desenvolver uma aprendizagem crítica. 

No quarto semestre, além da grande quantidade de disciplinas, comecei o 

projeto quatro, junto com o projeto três - fase dois. No projeto três, foi desenvolvido, 

um programa de Orientação Vocacional Profissional para os alunos do Centro de 

Ensino Médio Setor Oeste (912 sul), acompanhado pelas professoras Hélvia Leite 

Cruz e Maria da Conceição Freitas. Essa atividade consistiu em dinâmicas, “mini 

palestras” e conversas sobre a decisão por um curso e foi gratificante ver que, como 

educadora,  pude ajudar algumas pessoas nessa difícil escolha. A partir dessa 
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experiência, o curso passou a ter significado para mim, pois vi como é bom ser 

participante da formação de um indivíduo, e o mais importante: o quanto se pode 

aprender com isso. 

O projeto quatro foi voltado para a área de Psicanálise na Educação e, como 

a minha escolha pelo curso, creio que foi Deus quem me deu o privilégio de 

participar desse projeto com a professora Inês Maria Almeida, porque apareceu para 

mim de forma inesperada no meio do semestre, e foi maravilhoso conhecer mais 

uma área da educação, a qual se tornaria uma das minhas grandes paixões do 

curso. Nessa fase do projeto, pesquisamos o inconsciente infantil e como o mesmo 

se mostra nos desenhos das crianças. Além disso, assistimos a alguns filmes sobre 

o reflexo do inconsciente do educador na sua prática docente. 

Ainda nesse semestre, ressalto que a disciplina que me fez refletir sobre 

como deve ser a postura do professor em sala de aula foi a de Educação 

Matemática 1, pois nela o professor Cristiano Muniz nos mostra como é importante o 

sujeito se identificar no processo de aprendizagem. E, ao mesmo tempo, como essa 

aprendizagem precisa ser significativa. 

Além disso, tive o privilégio de, ainda em 2010, participar do Encontro 

Nacional de Estudantes de Pedagogia – ENEPe, realizado em Brasília. Durante 

esse congresso, foram levantadas várias temáticas acerca dos problemas vigentes 

no processo educacional nos dias atuais. Foi muito bom poder ver como a 

pedagogia tem se estabelecido em outros estados e ouvir educadores como 

Cristovam Buarque palestrando acerca do assunto. 

No quinto semestre, continuei no mesmo ritmo de disciplinas, porém, as 

obrigatórias que cursei eram muito pesadas, o que me levou a novo desgaste 

durante esse período – além de algumas situações pessoais que me abalaram 

bastante.  

Com isso, fiquei extremamente sobrecarregada, o que me levou à quase 

desistência do curso, por total desmotivação. Foi o pior semestre do curso. A única 

disciplina que me dava prazer era Fundamentos da Linguagem Musical na 

Educação, porque a professora Patrícia Pederiva me ensinou que a aprendizagem 

não se estabelece somente no âmbito acadêmico, porém, muito mais no dia a dia. 
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Além disso, nesse semestre, continuei os projetos três e quatro. Naquele, 

desenvolvemos a mesma proposta da fase anterior, diferençando apenas que, 

nessa fase, fomos aplicar o projeto na escola sem o acompanhamento presencial 

das professoras, o que nos fez tomar decisões, iniciativas e aprender a desenvolver 

maneiras de reter a atenção dos alunos por bastante tempo. Foi como estar em uma 

sala de aula propriamente dita, saindo da teoria para a prática, na qual eu era a 

responsável pela turma. Foi muito gratificante ver o resultado dessa experiência, 

pois os alunos gostaram das atividades desenvolvidas, prestaram atenção no que 

estávamos fazendo e nos questionavam quando tinham dúvidas. Foi uma 

experiência inigualável. 

No projeto quatro, desenvolvemos dois tipos de atividades: uma com os 

alunos do Centro de Ensino 113 Norte e outra com os professores da mesma 

instituição. Com os alunos, observamos que o inconsciente deles se manifestava 

nas diferentes tarefas desenvolvidas. Pedimos que fizessem um desenho com 

algum significado para eles e depois os entrevistamos para saber o que queria dizer 

cada desenho. 

 Nessa atividade, identificamos algumas crianças com muito medo dos pais, 

outras que precisavam tomar conta da casa porque os pais passavam o dia todo 

trabalhando, e ainda algumas que sofriam complexo de inferioridade, entre tantas 

outras características que não são aparentes em sala de aula, mas que influenciam 

completamente a conduta e a aprendizagem da criança. 

Também desenvolvemos a “caixa museu”, na qual pedimos às crianças que 

montassem uma caixa com memórias, que contassem suas histórias. Nesse 

processo, encapamos algumas caixas de sapato com papel pardo e pedimos a elas 

que as decorassem como quisessem e que explicassem o porquê de cada 

decoração no dia da apresentação. Mais uma vez, nos surpreendemos com a 

riqueza de informações produzidas pelas crianças e foi muito bom enxergar esses 

resultados, até porque, paralelamente a isso, eu cursei a disciplina Inconsciente e 

Educação, então foi muito proveitoso ver a teoria e a prática juntas. 

 Com os professores, desenvolvemos um curso on-line para que eles 

pudessem entender um pouco da relação que existe entre o inconsciente e a 

Educação, tanto em suas práticas docentes, como naquilo que seus alunos 
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expressam. Montamos uma apostila com vários textos para que eles pudessem ter o 

conhecimento para realizar as atividades propostas.  

O interesse dos professores, no decorrer do curso, foi baixo. Não sei se o fato 

de o curso não ser presencial influenciou na participação do corpo docente, mas o 

grupo não obteve os resultados esperados nessa atividade. Mesmo assim, acredito 

que, de alguma maneira, aqueles professores puderam ter acesso a esse tipo de 

informação e isso já foi de grande valia. 

No sexto semestre, as disciplinas que mais me acrescentaram foram: 

Avaliação nas Organizações Educativas, com a professora Girlene de Jesus e 

Tópicos Especiais em Prática Pedagógica, com a professora Alyne Dayane Sousa. 

São disciplinas que demandam certo esforço para obter êxito. Porém, não há tempo 

perdido, nem esforço desperdiçado pela riqueza que seadquiriu no decorrer do 

semestre. Foi uma experiência maravilhosa conhecer um pouco mais dessas áreas 

da educação. 

No aprofundar dos estudos da disciplina Tópicos Especiais na Prática 

Pedagógica (disciplina na qual estudamos a LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais), 

havia decidido mudar o tema do meu Trabalho de Conclusão de Curso, que vinha se 

desenhando para ser na área de Psicanálise da Educação. Ia escrever sobre 

Educação de Surdos. Porém, por algumas questões pessoais, desisti da temática e 

decidi escrever sobre a Educação Inclusiva. 

Durante essa reflexão sobre o tema, pude me lembrar de como no terceiro 

semestre, deparei-me com a disciplina de Ensino e Aprendizagem de PNEE’s 

(Portador de Necessidade Educacionais Especiais) e apaixonei-me pela questão da 

Inclusão real de alunos com deficiência. Também constatei o quanto essa causa 

necessita de um novo olhar e forma de pensar esse processo educacional. Além 

disso, com esse tema, é possível agrupar todas as minhas grandes paixões da 

educação. 

No sétimo semestre, o professor Renato Hilário me fez pensar sobre a 

amorosidade, não só na prática docente, mas em todas as instâncasda vida. Além 

disso, tive a oportunidade de conhecer as formas de expressão da criança de zero a 

seis anos, com a professora Maria Fernanda Cavaton, o que me despertou o olhar 
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para como a criança desenvolve tantos traços de sua personalidade desde a tenra 

infância. E que, realmente, a criança não é uma tábula rasa; ao chegar à escola, já 

vivenciou e adquiriu uma gama de conhecimentos, que não conseguimos imaginar. 

A partir desse relato sobre a minha trajetória dentro do curso, foi possível 

refletir sobre o que aprendi com ele e o que mudou em mim. Posso dizer que 

realmente eram imprescindíveis aquelas disciplinas nos primeiros semestres, em 

razão das quais sentávamos em rodas para discutir assuntos “aparentemente” 

desconexos. E essa necessidade se dava porque, como sou fruto de uma educação 

totalmente tradicional, era importante quebrar esses paradigmas da minha formação. 

Sendo assim, essas rodas de conversa me mostraram que todo tema 

discutido gera aprendizagem. Que conteúdo não é só Matemática, Física, Química e 

Língua Portuguesa, mas, sim, aquilo que, de alguma forma, muda ou confirma nossa 

visão sobre determinado assunto. Aprendizagem é aquilo que mexe nas nossas 

ideias e ganha significado, pois, se de fato aprendemos algo, não nos 

esqueceremos. 

Além disso, durante os meus primeiros semestres, reclamava muito da 

maneira como os professores da UnB falavam sobre Educação. Era uma forma 

muito utópica, sempre questionando o sistema e não gostava disso. Porém, hoje 

percebo que se não tiver quem sonhe, quem lute por esse ideal de educação, nunca 

chegaremos nem perto de consegui-lo. Entendo que se queremos uma mudança, 

ela tem de começar em cada um de nós e que se eu continuasse com os meus 

preconceitos em relação à Educação, seria apenas mais uma reprodutora daquilo 

que o sistema diz que ela é. 

Juntamente a essas novas percepções, comecei a trabalhar como educadora. 

Fui contratada por empresa especializada, para dar aulas particulares para crianças 

do 1º ao 5º ano. Com isso, pude ver, na prática, como é mais eficaz uma educação 

diferenciada, por que leva em conta o que o aluno é, e como sua aprendizagem se 

estabelece. Acompanhar os alunos obtendo progresso ao entenderem a essência do 

que estão estudando, até construírem conceitos mais complexos, por meio de 

brincadeiras e de forma agradável é infinitamente mais gratificante do que vê-los 

tendo êxito somente em provas. 
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Dessa maneira, sinto-me privilegiada por estar prestes a me tornar uma 

pedagoga,cuja missão não é simplesmente chegar ministrar o conteúdo proposto em 

sala de aula. Ser pedagogo é influenciar na formação de cada aluno como cidadão, 

como indivíduo que faz parte de uma sociedade que precisa de mudanças. É 

maravilhoso pensar que posso ser, não apenas parte dessa mudança, mas uma 

agente mediadora dela. 

Sou grata a Deus por ele ter me conduzido até aqui e ter me feito enxergar 

como eu posso cooperar com as pessoas, sendo provocadora da transformação que 

persigo para este mundo. 

“Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração 

humano aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam.” (1º Coríntios 2:9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II 
 

 

 

 

 

 



24 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

“A verdadeira deficiência é aquela 
que prende o ser humano por 

dentro, e não por fora. Pois até os 
incapacitados de andar podem ser 

livres para voar”. 

(Thaís Moraes) 

A Educação Inclusiva surgiu com o objetivo de cumprir um direito assegurado 

por lei a todo brasileiro: receber educação de qualidade. Nessa perspectiva, busca-

se acolher todos os indivíduos sem distinção de cor, credo, condição social ou 

situação de saúde. 

Porém, no dia a dia observa-se que a prática não condiz com a 

regulamentação própria, o que suscita questionamentos, despertando curiosidade e 

desejo de entender a razão de tamanho distanciamento entre teoria e prática 

inclusiva. 

O ambiente escolar é entendido como instrumento de mudança da 

mentalidade construída nas crianças, por meio da sociedade, na tentativa de gerar 

um futuro com menos desigualdades. Entretanto, os anos se passam, o preconceito 

é camuflado, mas nunca extinguido. Pela convivência com pessoas que atuam no 

sistema educacional, e por ouvir conversas a respeito dos problemas que permeiam 

essa proposta educativa, surgiu a problemática: Quais são os critérios utilizados 

para a escolha do espaço acadêmico mais adequado para os alunos com deficiência 

na Rede Pública do Distrito Federal? 

Para consolidar a pesquisa, outras questões, derivadas dessa primeira, 

ocorreram no intuito de norteá-la: “O que é Educação Inclusiva?” e “Quais são as 

Políticas Públicas que sustentam o processo de inclusão de alunos com deficiência 

na Rede Pública do Distrito Federal?”. 

Assim sendo, este trabalho também busca compreender sob quais ideais têm-

se definido o espaço favorável ao desenvolvimento de alunos com deficiência, bem 

como as bases legais que fundamentam essas decisões. 
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Capitulo 1 – A Educação Inclusiva 
 

Antes de falar da em Educação Inclusiva, precisamos entender o que explica 

o seu surgimento. Desde os primórdios da sociedade, em qualquer cultura, existe 

uma supervalorização do ideal, do perfeito e, aqueles que não se encaixam nesses 

padrões, são colocados à margem dos diversos processos de socialização. 

Com essa segregação, o sujeito passa a ser visto pelo que lhe falta, e não 

pelo que tem na sua essência. O “diferente” não é bem aceito pelos que se 

denominam “normais”, independente de qual seja o motivo dessa diferenciação. 

Ao longo da história, as posses sempre funcionaram como um “termômetro de 

superioridade”. Superior é aquele que possui mais. Com isso, no século XX, o 

distanciamento entre “quem tem” e “quem não tem” tornou-se mais expressivo, por 

conta do abismo econômico estabelecido entre os países desenvolvidos e os não 

desenvolvidos ou em desenvolvimento. E mesmo com os diversos aprimoramentos 

na comunicação – o que, em tese, diminui a distância geográfica – o afastamento 

financeiro continua crescente e a desproporção entre um e outros torna-se ainda 

maior. 

Além disso, com os avanços tecnológicos, a Ciência constituiu-se mais um 

critério dentre aqueles utilizados para a classificação das pessoas. Partindo-se do 

pressuposto de que quem tem mais conhecimento tem maiores chances de 

desenvolver-se e adquirir mais posses, retoma-se a injusta segregação. 

Essa suposta perfeição construída ao longo dos anos agregou-se a diversas 

culturas, criando o preconceito e o estigma. E esse não se define como conceito 

previamente formado e sem fundamentação, mas na negação do outro baseada em 

opiniões errôneas, cultural e socialmente estabelecidas. É a falta de compromisso 

com o outro e sua alteridade, reduzindo o outro àquilo que “incomoda”. 

Como dito, vários marcadores foram criados para definir a pessoa como 

“normal” ou “anormal”, ditando quem pode ser aceito e quem deve ser posto à 

margem do convívio social. É possível afirmar, então, que essa segregação dos 

diferentes só existe porque há uma falta de compreensão da diversidade.  
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Atrelado a isso, pode-se dizer que a diferença é instituída a partir das 

experiências vivenciadas com o outro, nas relações sociais. Ou seja, o sujeito só 

encontra a diversidade que há em si quando se depara com algo que lhe é externo e 

distingue de tudo aquilo que lhe constitui.  

A formação da subjetividade e até da identidade de cada um, todavia, se dá 

nessa “fuga ao padrão”. Baseado em RositaEdler (2010), afirma-se que identidade é 

um conjunto de características que tornam possível diferençar pessoas e objetos 

entre si. As pessoas precisam entender que é na diferença que se constitui o sujeito 

e que é somente através dela que a vida em sociedade torna-se viável. 

Fica evidente que a dessemelhança não é ruim, mas assumiu esse caráter 

negativo no decorrer do tempo. Quando ligada à deficiência, essa conotação mostra-

se mais forte. 

A pessoa com deficiência, com o passar dos anos, tornou-se ainda mais 

vítima desses preconceitos. As denominações dadas a eles são sempre ligadas ao 

que lhes falta para alcançar uma suposta normalidade. Por esse motivo, assumem 

caráter negativo e totalmente pejorativo, o que representa uma classificação para o 

indivíduo. Acerca da temática, há duas correntes de estudos: o modelo médico e o 

modelo social. 

O modelo médico consiste na categorização da deficiência com ênfase na 

patologia do indivíduo. Como produto desse pensamento, fora criada a Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID) – 

que depois passou a ser CIDID: Classificação Internacional de Deficiências, 

Incapacidades e Desvantagens. 

Tendo por base esses estudos, conclui-se que a deficiência é a exteriorização 

da patologia; a incapacidade é a consequência da deficiência e a desvantagem 

engloba as dificuldades do indivíduo em se inserir nos demais contextos sociais. 

Percebe-se, então, que o modelo médico é baseado em estereótipos, atrelado 

a preconceitos ligados à patologização da deficiência. Essa noção do sujeito como 

desviante do padrão interfere diretamente na constituição da identidade da pessoa. 

A partir disso, pode-se dizer que essa forma de enxergar a diferença é um veiculo 

facilitador da redução da pessoa à sua “doença”. 
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RositaEdler traz, ainda, que psicanálise traz uma contribuição importante 

quando informa que a diferença incomoda tanto os “normais” porque, a partir dela, é 

possível enxergar a falha em si mesmo. 

Já o modelo social consiste em enxergar a deficiência através da experiência 

do individuo com a sociedade. Ou seja, de sua interação com o meio no qual está 

inserido, tirando o foco da lesão como variável desviante. 

Esse modelo procura resgatar a integralidade da pessoa, numa tentativa de 

inversão de argumentos, nos quais a deficiência está na sociedade que não tem 

capacidade de acolher toda a sua população. A incapacidade não é promovida por 

uma lesão, mas sim pela falta de aporte social a que todo individuo está submetido.  

Segundo Valdés (2002), Vygotsky apresenta que a deficiência é sempre 

secundária, pois a pessoa que a possui não a sente diretamente, mas sofre com as 

dificuldades decorrentes das ações sociais. 

Há muito tempo, a sociedade caminha do mesmo jeito e, hoje, a maioria das 

pessoas consegue identificar essas questões. Surge, assim, o seguinte 

questionamento: por que a mudança não acontece? O que se pode fazer para a 

criação de gerações mais solidárias? E é aí que entra a educação inclusiva (?)1, não 

no sentido de desenvolver novas técnicas de desenvolvimento do processo de 

ensino e aprendizagem para atender à diversidade, somente. Mas a nova proposta 

de educação deve ter por objetivo a conscientização de que “ser diferente é normal”. 

Antigamente, o cuidado com as pessoas com deficiência era preocupação 

única e exclusiva de instituições particulares. Porém, ainda no período imperial, 

surgiu o primeiro lugar de procedência pública de atendimento a pessoas com 

deficiência, em 1854. O Imperial Instituto dos Meninos Cegos, conhecido hoje como 

Instituto Benjamim Constant, tinha sua ideologia fundamentada em ideais advindos 

dos Estados Unidos e da Europa. Durante todo o período imperial de D. Pedro II, 

foram surgindo outros órgãos públicos que visavam o melhoramento da vida da 

pessoa com deficiência. No século XX, continua a propagação de iniciativas 

privadas voltada para o atendimento desse público. 

                                                        
1O termo “inclusiva” está seguido de uma interrogação, porque não seria necessária essa 
diferenciação, afinal, está no cerne do propósito da educação o ser inclusiva. 
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Com a Segunda Guerra Mundial, muitos feridos tornaram-se pessoas com 

deficiência. Com isso, houve uma maior mobilização para que esses tivessem a 

possibilidade e a oportunidade de serem reabilitados ao convívio social. Começa, 

nesse momento, a aparecer ideias acerca da inclusão. 

A década de 50 é um período que se destaca dos demais na história dessa 

mentalidade educacional, porque, na Dinamarca, uma associação de pais, apoiada 

pela administração, incluiu na legislação o conceito de normalização– ajudar a 

pessoa com deficiência a adquirir condições e padrões de vida o mais perto possível 

do normal. 

Nessa mesma época, houve um aumento considerável de pessoas com 

deficiência na rede pública de ensino no Brasil. Porém, o ingresso era condicionado 

à deficiência intelectual, desde que o aluno não atrapalhasse o andamento da turma. 

Já na década de 70, começou-se a ouvir sobre inclusão, nos Estados Unidos, 

influência trazida para o Brasil, onde essa discussão tomou mais força nos anos 80. 

Nesse período, surge a nova Constituição da Republica Federativa do Brasil, da qual 

consta o artigo 205, estabelecendo: 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (Constituição da 
República Federativa do Brasil, 1988, art. 205) 

Nos anos subsequentes, acontece algo que muda todo o ideário educacional 

nessa área de atendimento. Com as discussões realizadas na Conferência Mundial 

de Necessidades Educativas Especiais, em 1994, passa a existir a Declaração de 

Salamanca – tratada no próximo capitulo – por meio da qual fica claro que a escola 

deve oferecer serviços adequados para atender a diversidade da população. Surge 

também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 9.394/96, com capítulo dedicado 

exclusivamente à temática de inclusão. 

Hoje, mesmo com tanta evolução nas discussões que permeiam a inclusão, 

depara-se com a barreira cultural que é a mentalidade preconceituosa das pessoas. 

Mesmo que os fundamentos educacionais mudem, se a sociedade continuar 

baseando-se em preconceitos, de nada adiantará todos esses movimentos em prol 

da igualdade na educação. 
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É necessário relembrar que o exercício das atividades escolares não é neutro. 

Ou seja, a instituição escolar está carregada dos valores que regem o grupo social 

ao qual está inserida. Sendo assim, se a sociedade a que essa escola pertence é 

preconceituosa, isto será perpetuado por ela. Então, antes de repensar a prática 

docente, é fundamental rever quais ideologias têm sustentado a educação. 

Precisa-se incutir nas pessoas a compreensão de que quando há segregação 

de pessoas com deficiência, deixa-se de reconhecê-las como cidadãos, pois não 

lhes é permitido o exercício de seus direitos. A educação precisa romper com essas 

tradições de discriminação a tudo aquilo que “foge” à padronização do ser humano. 

Porque, afinal, o que nos une são as diferenças e nos torna uma sociedade mais 

tolerante, mais envolvida e mais comprometida com o outro. 

Numa sociedade projetada para pessoas sem deficiência, as escolas 

precisam esforçar-se para não reproduzir isso em suas dependências. Para 

rompimento desses paradigmas, é importante destacar quais os principais pontos 

para mudança. 

Baseado no estudo feito por Camila Ávila, Mirian Tchibana e Tânia Aiello 

Vaisberg (2008), pode-se observar que esses preconceitos estão, muitas vezes, 

enraizados nas pessoas, que os transmitem até mesmo inconscientemente. No 

artigo, as autoras discorrem sobre o imaginário coletivo dos professores sobre a 

inclusão escolar. 

Muitos professores assumem essa exclusão como forma de defesa da 

angústia que a “imperfeição” do outro lhe causa. E a partir disso, existem quatro 

visões que partem do docente em direção ao alunado com deficiência, todas 

inconscientemente preconceituosas. 

A primeira forma de olhar o aluno apresenta-se no modelo tecnicista de lidar 

com ser humano, ou seja, enxergar o indivíduo a partir de suas 

capacidades/incapacidades. A segunda está voltada para o olhar de 

compadecimento. Os professores sentem pena de seus alunos com deficiência pelo 

sofrimento que passam por conta de suas inabilidades. 

Já a terceira aborda que muitos professores entendem que o lugar desses 

estudantes é na educação especial e não no ensino regular. A quarta mostra que, no 
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imaginário de muitos, o papel e a responsabilidade de inclusão e socialização da 

pessoa é dos pais e não da escola. Generalizando, com base nesses dados, pode-

se dizer que os professores não se enxergam como autores no processo de 

reintegração de seus alunos na sociedade. 

A partir disso, enxerga-se que o problema começa exatamente no ponto que 

deveria ser o gerador da solução. Se nem os docentes, em sua maioria, se sentem 

parte do processo de inclusão, como transformar a mentalidade das futuras 

gerações?  

É necessário que os Diretores de escolas, a partir de sua posição de 

autoridade, busquem essa mudança. Porém, essa modificação não pode ser fruto de 

um autoritarismo, pois isso gera uma transformação aparente e a exclusão que é 

reprimida na escola, manifesta-se fora de suas dependências. 

O estudo de Cláudia Silva e Maria Isabel Leme (2009) comprova que uma 

gestão democrática, na qual o dirigente vive tudo aquilo que discursa, é o melhor 

caminho para a efetivação dos ideais inclusivos. Além disso, a escola precisa prover 

oportunidades curriculares que sejam apropriadas para crianças com habilidades e 

interesses diferentes. Embora seja fundamental, acessibilidade arquitetônica não é 

suficiente. 

Tendo por base que o ambiente inclusivo independe da presença da criança 

com deficiência, afirma-se que o mesmo é um espaço que privilegia as relações 

humanas. Depreende-se então que o aluno com deficiência não é um desafio do 

professor que lida diretamente com ele, mas é uma questão que envolve toda a 

comunidade escolar. Uma cultura inclusiva busca o pertencimento dos alunos à 

instituição de ensino. 

Não se trata, portanto, de inserir fisicamente, este ou aquele aluno 
nesta ou naquela turma do ensino comum. Há que se considerar o 
risco de expor essa pessoa a uma situação similar à vivida em 
espaços segregados, com a diferença de estar presente no espaço 
físico das salas regulares sem estarem, nelas, verdadeiramente 
integradas. Não basta entrar na roda, parafraseando uma cantiga 
infantil, é preciso não ficar sozinha! (CARVALHO, 2010, p. 99) 

Valdés(2002) afirmava que, segundo Vygotsky, o crescimento pessoal da 

criança com deficiência não deveria assumir uma posição relativa comparada ao 
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desenvolvimento da normal, no que diz respeito a ser quantitativamente menor, mas 

qualitativamente diferenciado. Mais uma vez, destaca-se a necessidade de mudança 

no pensamento social. 

A instituição escolar deve mobilizar-se para gerar um ambiente de 

experiências intencionalmente voltadas para o desenvolvimento de todos os seus 

alunos. Afinal, o envolvimento e intervenção de um adulto e, nesse caso, dos 

professores mais frequentemente, é fundamental para o desenvolvimento de 

qualquer educando. Logo, segregar a criança com deficiência significa privá-la de 

todo acesso à cultura que envolve uma sociedade. 

É importante a escola entender que o processo de desenvolvimento do aluno 

com deficiência, principalmente, se constitui a partir de vários elementos que, 

juntos, podem fazer a diferença. Com isso, infere-se que são necessárias 

mudanças na infraestrutura das instituições, bem como no currículo de cada uma 

delas, além de turmas reduzidas, avaliações diferenciadas e apoio pedagógico no 

horário contrário ao das aulas regulares. Não obstante, trazer a conscientização aos 

professores das propostas da educação inclusiva é imprescindível. 

Ademais, contar com a cooperação dos pais faz toda a diferença na forma 

como esse aluno se desenvolverá. Quando isso ocorre, além do trabalho 

desenvolvido em sala, os pais podem dar continuidade em casa. E o contrário 

também ocorre. Dessa forma, o aluno com necessidades educacionais tem a 

oportunidade de alargar seus horizontes. 

Porém, se essa parceria não acontece, o labor pedagógico fica totalmente 

prejudicado. Os pais não concordam e criticam as atividades dos docentes, 

acusando-os e responsabilizando-os pelo suposto fracasso de seu filho. Em 

contrapartida, os professores julgam que os pais não dão a atenção devida a seus 

filhos para promover o desenvolvimento adequado e esperado pela escola. 

Com base nisso, retoma-se a ideia de que, para a consolidação da inclusão, é 

necessária a cooperação de todos os agentes que envolvem esse processo: 

professores, gestão, pais, alunos e toda a comunidade em que a escola está 

inserida. Juntamente a esse envolvimento, é importante haver naquele ambiente de 
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aprendizagem uma gestão que permita a participação de todos as personagens 

inerentes ao segmento de educação. 

Percebe-se, ainda, que o mais importante não é ter a presença de alunos com 

deficiência em sala de aula de classes regulares. Mas, dentro desse quadro, 

conseguir desenvolver um currículo que favoreça os alunos com ou sem deficiência. 

Para tanto, é imprescindível a transformação da escola. 

Para que isso ocorra, é de extrema importância aprender a ouvir os alunos, 

tanto com deficiência, como sem, a respeito da educação que desejam receber. 

Afinal, como afirmar que o processo educativo ocorre visando o desenvolvimento de 

crianças e adolescentes, se, na maioria das vezes, não se lhes pergunta como 

anseiam que esta ocorra? 

Por fim, é indispensável ressaltar que a pior forma de preconceito é tratar de 

forma igual os diferentes. Portanto, conhecer as fragilidades dos alunos e trabalhar 

para o desenvolvimento delas, tendo como principal ferramenta os discentes que já 

alcançaram essa etapa, possuindo o apoio de toda a equipe pedagógica e da 

comunidade é a maneira mais eficaz de se promover, de fato, a Educação Inclusiva. 
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Capitulo 2 – As Políticas Públicas sobre Educação Inclusiva no Brasil e no 
Mundo 

 

Com a percepção da lacuna existente na educação de pessoas com 

deficiência, surgiram princípios que norteiam as políticas públicas de países 

signatários a eles e às novas práticas educativas. Quando só existia a modalidade 

de Educação Especial, as diretrizes eram poucas e guiavam minimamente suas 

ações. Atualmente, são inúmeras as políticas que permeiam a Educação Inclusiva, 

procurando estabelecer critérios que promovam uma escola inclusiva e de qualidade 

para todos. 

Neste trabalho, serão explicitadas algumas das principais Políticas Públicas 

que ditam a base da Inclusão, os critérios adotados nas escolas, como deve ser 

articulado o Projeto Político Pedagógico de cada instituição escolar, entre outros. 

Também serão apresentados os princípios norteadores do processo inclusivo no 

mundo e no Brasil. 

 

2.1 – Políticas Públicas sobre Educação Inclusiva no mundo. 
 

2.1.1 – Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) 
 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, em Nova York - EUA surgiu 

por conta da necessidade de estabelecer-se direitos e liberdades para reger as 

sociedades em todo o mundo.  

Segundo essa Declaração, todos são iguais perante a Lei e não se pode fazer 

distinção entre os indivíduos por conta de raça, etnia, credo, opinião política, entre 

outros. Fraternidade é o sentimento que deve imperar na sociedade. 

Ninguém poderá ser mantido em regime de escravidão, por hipótese alguma. 

Fica decretado, também, que os atos de tortura e violência são terminantemente 

proibidos.  
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Também estabelece que, sem a competente prova do delito, ninguém pode 

ser acusado, e, quando acusado, terá garantida ampla defesa, podendo participar de 

audiência justa e pública e ninguém poderá receber pena maior do que aquela 

vigente no momento do ato delituoso. 

Todo ser humano tem direito à nacionalidade, podendo mudá-la, a constituir 

família – quando maior de idade – e à propriedade. 

Essa declaração assegura a todo indivíduo a liberdade de opinião e de 

expressá-la, bem como de credo religioso ou político e de receber e dar informações 

a quem quer que seja, em qualquer lugar. Além disso, é permitido aos homens 

participar e deixar de participar de qualquer associação voltada para o bem comum. 

Compete, igualmente, a todo homem o direito de emprego digno e que lhe 

forneça condição de vida razoável, a ter tempos de lazer e férias, de participar de 

sindicato e de receber salários equiparados por trabalhos de mesma natureza. É 

também permitida a oportunidade de sustentar sua família com dignidade.  

Os filhos, nascidos dentro ou fora do matrimônio, gozam dos mesmos direitos, 

devendo receber assistência necessária para o seu completo desenvolvimento. 

Merece maior destaque o disposto no Artigo 26 da Declaração, por meio do 

qual é assegurado a todos, pelo estado, o direito a instrução gratuita – na base de 

cada indivíduo. Esse ensino deverá ocorrer de maneira a promover o 

desenvolvimento do indivíduo em todas as suas esferas, atentando-se para os 

direitos expressos neste documento. Entretanto, é competência dos pais decidir qual 

a melhor educação para os filhos. 

 Há ainda na mencionada Declaração os direitos à participação da vida 

cultural, proteção de interesses, de cumprir os deveres perante a sociedade, 

sujeitando-se às leis até para exercer suas liberdades. E é terminantemente proibido 

o uso desses preceitos com a intenção de violar qualquer artigo prescrito na 

Declaração. 
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2.1.2 – Declaração Mundial sobre Educação para Todos (1990) 
 

A Conferência Mundial sobre Educação para todos, realizada de 5 a 9 de 

março de 1990, em Jomtien, na Tailândia, surgiu em razão dos inúmeros problemas 

decorrentes da exclusão educacional, e teve como principal motivador a 

necessidade de se buscar soluções para essas questões. 

O objetivo da declaração é de relembrar que a educação é um direito de 

todos e que contribui grandemente para a mudança e melhoria social, bem como 

para o desenvolvimento pessoal, com reflexos diretos no crescimento do País. Além 

disso, revela-se a importância de propiciar uma visão mais abrangente do 

compromisso educacional para as gerações futuras e, com isso, dar-se continuidade 

a esse trabalho. 

Toda pessoa tem direito a aproveitar bem as oportunidades. Ou seja, se um 

indivíduo recebe uma proposta de emprego, ele tem o direito de auferir todas as 

habilidades básicas para exercê-lo. 

Não obstante, a educação básica, mais do que uma finalidade em si mesma, 

é a base de todo o desenvolvimento do ser humano e tem por responsabilidade a 

quebra de paradigmas. É importante desconstruir os conceitos errôneos adquiridos 

pelos educandos, devido à cultura em que estão inseridos. 

A universalização do sistema educacional também é um tema abordado na 

declaração, como disposto no Parágrafo 5º do Artigo 3º, abaixo transcrito, em que é 

destacada a inclusão de pessoas com deficiência. 

É preciso tomar medidas que garantam a igualdade no acesso à 
educação dos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, 
como parte integrante do Sistema Educativo. (Declaração mundial de 
Educação para todos, 1990, art. 3, § 5º)  

 

Para alcançar qualidade na educação, o foco deve ser voltado para o 

desenvolvimento da aprendizagem, não no sentido da simples transmissão de 

conteúdos, mas da apropriação significativa do estudo. Para que isso ocorra, é 
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necessário o apoio de toda a comunidade, a fim de possibilitar ao aluno as reais 

condições de estar nesse meio. 

Deve ser estabelecida a política que regerá as ações educativas daquela 

instituição, e contar com o indispensável apoio da comunidade e das universidades 

na produção de subsídios para o crescimento mais apropriado das práticas 

educacionais. 

 

2.1.3– Declaração de Salamanca (1994) 
 

Essa declaração é fruto da Conferência Mundial sobre Necessidades 

Educativas Especiais: Acesso e Qualidade, ocorrida em Salamanca, na Espanha, de 

7 a 10 de Julho de 1994. Com mais de 300 representantes de 92 governos e 25 

organizações internacionais, a Conferência foi desenvolvida pela UNESCO – 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – tendo o 

Governo espanhol como cooperador. 

O propósito desse documento é trazer um informe político a respeito da 

Inclusão e guiar as ações de diversas organizações que se prestam a desenvolvê-la 

nos princípios que regerão essa instituição, bem como na política e nas práticas de 

agregação. A Declaração também visou reafirmar o direito de Educação para Todos. 

Fica definido, então, que todas as crianças e jovens com deficiência têm 

acesso às escolas regulares, as quais devem desenvolver uma pedagogia centrada 

nesse público-alvo, e não o contrário: os alunos tendo que se adequar às instituições 

de ensino. 

Além disso, é imprescindível ouvir os pais e os próprios alunos a respeito da 

educação que receberão. É de suma importância que os pais participem do 

processo de consolidação da forma como ocorrerá o processo de ensino-

aprendizagem de seus filhos. 

A instituição educativa deve desenvolver uma educação que atinja todos os 

alunos. Entretanto, o mérito não está só nessa premissa, mas em eliminar a 

discriminação, objetivando uma sociedadeinclusiva. 
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Não obstante, estudos revelam que, se há um alto número de instituições de 

atendimento especializado no país, somente a elite minoritária consegue ser 

beneficiada.  

Está comprovada a maior incidência de sucesso entre as escolas que se 

pautam na inclusão, visando agregar a todos, do que em organizações que optam 

pelo atendimento individualizado. 

A Declaração de Salamanca não se refere somente à inclusão das crianças 

com deficiência, mas a uma reforma educacional que busca alcançar maior 

qualidade nos conhecimentos adquiridos pelos alunos. Para tanto, é de 

responsabilidade do Estado monitorar frequentemente o uso das verbas, para 

identificar se o investimento corresponde aos ideais propostos na Declaração de 

Salamanca. 

O alvo das escolas deve ser atender a todos com a mesma educação, 

providenciando assistência àqueles que requeiram maior cuidado. Dessa forma, as 

crianças com deficiência devem receber instrução adicional no currículo regular e 

não um currículo diferenciado. 

É incumbência de o diretor promover a cooperação efetiva entres os 

professores e os profissionais das salas de recursos, visando a unificação entre os 

dois âmbitos. Sem essa justa cooperação de toda a comunidade escolar, aquele 

ambiente tende a manter a segregação, apesar da presença de alunos com 

deficiência. É a equipe escolar que deve dividir a responsabilidade com o educando 

que requer mais atenção. 

Contudo, para que isso ocorra, é relevante que os docentes já atuantes 

possam ter acesso a pesquisas e treinamentos, a fim de melhor desenvolverem sua 

prática em sala de aula. Já para os professores em processo de formação, é 

essencial que as universidades ofereçam disciplinas que os mantenha informados 

da situação que enfrentarão ao exercerem a profissão2. É fundamental atrelar 

pesquisa e treinamento, para que, ao se deparar com uma situação adversa, o 

                                                        
2Em nossa Universidade temos as disciplinas O Educando com Necessidades Educacionais Especiais, 
Aprendizagem e Desenvolvimento do Portador de Necessidades Educacionais Especiais e Escolarização de 
Surdos- Libras como disciplinas obrigatórias que respondem por essa formação sugerida na Declaração. 
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profissional de educação adquira embasamento teórico e experiência necessários 

para enfrentar o problema. 

É muito comum ouvir-se dizer que a educação visa preparar uma geração 

para o mercado de trabalho. Para conscientizar os alunos da importância do 

desenvolvimento, são promovidas palestras com profissionais de várias áreas. No 

entanto, os alunos com deficiência ficam aquém desse estímulo, já que no ideário da 

maioria não há pessoas com deficiência que conseguirão galgar lugares altos. Essa 

é uma realidade que precisa ser modificada. 

Assim, é extremamente significativo estabelecer esse contato entre o discente 

e o profissional com deficiência. Somente a partir desse encontro, o aluno poderá 

padronizar seu estilo de vida e ambições pautando-se em estimativas reais. 

Para o real sucesso da Educação Inclusiva é indispensável que se estimule a 

identificação da criança com esse modelo educativo desde a tenra infância. Caso o 

aluno seja oriundo de instituições especializadas, há que se realizar um trabalho em 

prol dessa significação da Inclusão para o discente. 

Igualmente, para que essa ideologia educativa alcance êxito, os jovens com 

deficiência devem ser acompanhados durante todo o processo de transferência da 

vida de estudante para a vida de trabalhador. Porém esse compromisso não é só da 

instituição escolar, mas de toda a comunidade. 

Por fim, o documento afirma que não se pode falar em Inclusão sem ter um 

real comprometimento com a causa. Ademais, é indispensável a presença de 

pessoas com deficiência na produção de políticas, leis, decretos, entre outros.  

 

2.1.4 – Declaração de Madrid (2003) 
 

Em 2002, mais de 400 pessoas reuniram-se em Madrid, Espanha, para 

discutir as questões acerca da Inclusão, visando à melhoria da sociedade para as 

pessoas com necessidades especiais. 
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De acordo com os Direitos Humanos, todo homem é igual perante a Lei. As 

pessoas com deficiência gozam das mesmas obrigações e direitos que qualquer 

outro cidadão. Com isso, depreende-se que esses não estão em busca de 

comiseração, mas querem exercer seus direitos, esclarecidos por lei, seja em 

relação à igualdade de oportunidades, seja na acessibilidade às diversas atividades 

sociais. 

Os indivíduos em situação de desigualdade de oportunidades estão imersos 

em uma sociedade não projetada para eles e, como consequência, são submetidos 

à privação do exercício de seus direitos. Em decorrência disso, atingem níveis muito 

baixos de educação e emprego, sendo levados a viverem em um padrão aquém do 

normal, e, se nada for feito, as barreiras existentes para o desenvolvimento desses 

indivíduos só tendem a crescer. 

Merece destaque a afirmação presente nesse documento, que ressalta a 

heterogeneidade existente no grupo aqui referido. As políticas públicas precisam 

abarcar essas diferenças para que suas propostas tenham êxito.  

Juntamente ao reconhecimento dessas diferenças, é imprescindível que não 

se encare mais as pessoas com deficiência como alvos de caridade, pacientes e 

incapazes de tomar suas próprias decisões. Eles, como qualquer outro grupo social, 

são indivíduos que têm plena condição de desenvolver-se. 

Para tanto, é importante que as famílias, como principais responsáveis pelo 

crescimento do indivíduo com deficiência, recebam apoio do governo, bem como 

instrução acerca de como ajudá-los. É ainda considerável que o Estado seja o 

primeiro a cumprir as indicações explicitadas nesse documento, visando a proteção, 

o desenvolvimento e o melhoramento da vida desses sujeitos. 

Fica claro que a educação não é a única, mas um dos principais agentes no 

processo de mudança da mentalidade das pessoas em relação à deficiência quando 

se ressalta a incumbência da escola no documento: 

As escolas devem ter um papel relevante na difusão da mensagem 
de compreensão e aceitação dos direitos das pessoas com 
deficiência, ajudar a dissipar os medos, mitos e conceitos errôneos, 
apoiando os esforços de toda a comunidade. Devem desenvolver-se 
e difundir-se amplamente recursos educativos para ajudar que os 
alunos desenvolvam um sentido individual com respeito pela sua 
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própria deficiência e pela dos outros e ajudá-los a reconhecer as 
suas diferenças de modo positivo. (Declaração de Madrid, 2003, p.8.) 

 

Por fim, a declaração aponta a necessidade de se mudar o pensamento das 

organizações de qualquer ramo social no sentido de promover oportunidades para o 

crescimento de pessoas com deficiência. Não se quer, como já dito, o 

compadecimento por parte dos gestores empresariais, professores e da população. 

A luta desses indivíduos é pela igualdade de oportunidades. 

 

2.1.5 – Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2006) 
 

 Esta convenção surgiu em 2006, no intuito de promover e assegurar os 

direitos, garantir a dignidade e a emancipação das pessoas com deficiência, de 

qualquer natureza. Além disso, define que pessoas com deficiência são aquelas que 

apresentam, há muito tempo, impedimentos físicos, mentais, intelectuais ou 

sensoriais que interagem com diversas barreiras, podendo prejudicar a interação 

plena desses indivíduos na sociedade. 

É possível também depreender-se que comunicação engloba qualquer meio 

que a torne acessível a todos. Isso envolve também o conceito de “língua”, que se 

estabelece abarcando as faladas, as de sinais e as não faladas. Ainda apresenta 

conceitos acerca da “discriminação por motivo de deficiência” – que consiste em 

impedir a pessoa de exercer seus direitos, baseado no diagnóstico; “adaptação 

razoável” – que implica nas modificações e ajustes visando assegurar, em igualdade 

de oportunidade com as demais pessoas, o pleno desempenho de direitos e 

liberdades concedidos a esses indivíduos; e “desenho universal” – definido pela 

promoção de ambientes, programas, produtos e serviços que possam ser 

aproveitados por todos. 

Esse documento traz também a importância da liberdade de escolha de cada 

indivíduo, bem como da compreensão da diversidade. Nesse sentido, defende que a 

criança com deficiência deve ser respeitada no desenvolvimento de suas 

capacidades, primando sempre pela conservação de sua identidade. 
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A partir dessa diretriz, torna-se obrigatório ao Estado promover a Inclusão de 

indivíduos com deficiência em todos os ambientes de convívio social, como busca 

constante do desenvolvimento desse grupo eliminando qualquer situação 

discriminatória que possa vir a surgir. Reconhece-se que eles são iguais perante a 

lei, gozando de todos os direitos e benefícios nela prescritos. 

Especificamente em relação às crianças, é destacado que elas devem ter sua 

opinião sempre levada em consideração, além de receberem atendimento adequado 

à sua necessidade. É apresentado, ainda, como dever do Estado a conscientização 

da diversidade e a aceitação, por parte dos demais, de toda pessoa com deficiência, 

visando sempre o bem-estar destes. 

É imprescindível que o governo de cada estado tome medidas que 

assegurem a acessibilidade desse público em igualdade com o resto da população 

nos diversos setores de desenvolvimento de atividades, nos transportes públicos e 

nas vias de comunicação, nas zonas urbana e rural. Isso implica eliminar todas as 

barreiras que impedem o ingresso desses na sociedade. 

Assegura-se, no presente documento, o direito à vida, à proteção e 

segurança, à liberdade e o acesso à Justiça. É concedido às pessoas com 

deficiência, também, o direito à vida independente e à inclusão na comunidade. 

Todo ser humano pode desenvolver-se a partir de suas próprias decisões, cabendo 

ao Estado disponibilizar dispositivos para que isso ocorra. Quanto à educação de 

pessoas com deficiência, preza-se que essa seja promovida, com qualidade e em 

todos os níveis, devendo o Estado primar para que se dê de maneira inclusiva, 

visando o crescimento dos indivíduos. Esta se dará de forma igualitária, não se 

abandonando a realização das adaptações razoáveis necessárias para atender as 

particularidades de cada um. Em relação ao ensino superior, ressalta-se: 

Os Estados Partes assegurarão que as pessoas com deficiência 
possam ter acesso ao ensino superior em geral, treinamento 
profissional de acordo com sua vocação, educação para adultos e 
formação continuada, sem discriminação e em igualdade de 
condições. Para tanto, os Estados Partes assegurarão a provisão de 
adaptações razoáveis para pessoas com deficiência. (Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 2006, art. 24 § 5º) 

Assegura-se, ainda, o cumprimento do princípio de que todos são iguais perante a 
lei, sem distinções de cor, de credo, de condição social ou de saúde. Além disso, a 
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Convenção estabelece a criação do Comitê sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência visando certificar-se do cumprimento dessas diretrizes, com liberdade de 
criação de suas próprias regras e o Estado assume o dever de prestar relatórios ao 
Comitê. 

 

2.2 – Políticas Públicas sobre Educação Inclusiva no Brasil. 
 

2.2.1 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) 
 

A educação tem como principal meta, prevista na presente lei, trabalhar em 

prol do desenvolvimento do indivíduo, organizando suas atividades de forma a 

favorecer o processo de ensino e aprendizagem, desde que, para isso, cumpra a 

carga horária estipulada nesse documento, de, no mínimo, 800 horas anuais, 

distribuídas em, pelo menos, 200 dias letivos. 

Para a avaliação dos alunos, épreciso compreender-se que, mais importante 

do que resultados em provas é o que os alunos adquirem ao longo dos processos de 

aprendizagem. Antes da quantidade, busca-se a qualidade. 

O currículo escolar deverá obedecer às exigências dessa lei, acrescido das 

necessidades educativas provenientes da região. 

No caso da Educação Especial, deve ocorrer preferencialmente nas escolas 

regulares, contando com a ajuda de profissionais especializados para o melhor 

desenvolvimento de estudantes com deficiência. A oferta dessa modalidade 

educacional é dever constitucional do Estado. 

Deve-se recorrer a instituições de ensino especializadas, caso as 

peculiaridades da deficiência do aluno exija um atendimento diferenciado. E, quanto 

à conclusão da educação básica, independente do espaço educacional escolhido, 

seu caráter deverá ser diferenciado, atendendo às especificidades do discente se o 

mesmo não conseguir atingir os critérios exigidos para a conclusão, ou se alcançá-

los em menor tempo que o esperado. 

Cabe também ao governo financiar as instituições filantrópicas de apoio a 

esse publico. Porém, esse atendimento secundário deverá ser feito, 
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preferencialmente, na rede regular de ensino, para que o desenvolvimento do 

estudante seja acompanhado com maior propriedade. 

 

2.2.2 – Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação 
Inclusiva (2008) 

  

A Educação Inclusiva está pautada na concepção dos direitos humanos, que 

apresenta igualdade e diferença como indissociáveis. A partir disso, garante a 

transversalidade da Educação Especial, estabelecendo-a desde a educação básica 

até as universidades. Visa o atendimento especializado, formação de professores e 

profissionais, entre tantas outras ações para a universalização do ensino. 

Aponta que uma avaliação pedagógica como processo dinâmico considera 

tanto o conhecimento prévio do aluno e o nível de desenvolvimento atual, quanto as 

possibilidades de incremento futuras. Para tratar com sujeitos com deficiência é 

necessário construir uma Pedagogia processual e formativa. 

Durante muito tempo,prevaleceu a concepção de que a melhor educação 

para pessoas com deficiências seria o modelo educativo exclusivista. Porém, isso 

começou a mudar quando se entendeu que é papel educacional conseguir agregar a 

todos, independente de diferenças. 

Sendo assim, é imprescindível que o espaço educacional tenha condições de 

receber esse públicoe, ainda em casos de deficiências com maiores 

comprometimentos, desenvolver um trabalho apoiadopelas instituições 

especializadas. 

Esse atendimento especial fornece trabalhos que agregam a formação dos 

discentes com deficiência. Porém, não substitui a escolarização. São atividades 

secundárias que devem ser oferecidas no horário contrário ao das classes comuns. 

Os Sistemas Educacionais devem organizar-se para disponibilizar esse tipo 

de atendimento ao seus alunos, bem como oferecer subsídios aos professores para 

que possam desenvolver prática docente favorecendoa todos em suas 

singularidades. E, por fim, devem possibilitar a esse público alcançar educação, quer 
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seja no quesito arquitetônico, quer seja em tantos outros que carecem de mudanças 

para atender às pessoas com deficiência. 

 

2.2.3 – Decreto 7.611 (2011) 
 

A partir desse dispositivo fica decretado que a educação para pessoas com 

deficiência deverá ocorrer em um sistema educacional inclusivo, que atinja todos os 

níveis. Além disso, alega que a aprendizagem do aluno não deve ocorrer somente 

enquanto estiver naquele estabelecimento, mas cabe à instituição escolar 

acompanhar o indivíduo em toda a sua trajetória. 

Para o ensino fundamental, é dever do Estado promover um espaço acessível 

a esse publico, atendendo cada necessidade. Precisa ser construído um ambiente 

que lhes atenda tanto pedagogicamente, com salas de recursos para apoio dos 

discentes, quanto arquitetônica e socialmente.  

Destaca-se, ainda, a importância da família e da comunidade quanto ao 

processo de formação dessas pessoas para, a partir disso, garantir a 

transversalidade desse ensino. É imprescindível que as escolas não se contentem 

com os recursos que lhe são fornecidos, mas que busquem sempre aprimorá-los 

visando à quebra das barreiras no processo educacional de alunos com deficiência. 

Igualmente importante é a busca por promover a continuidade dos estudos 

desses indivíduos nos demais níveis de escolarização.  É da competência da União 

disponibilizar recursos para que esse atendimento atinja, com qualidade, todo o 

público alvo. 

Com esses recursos disponibilizados, deve-se visar, além das questões de 

melhorias já citadas, a formação continuada dos professores no sentido de 

adquirirem conhecimento sobre as necessidades e suas especificidades, bem como 

a conscientização da comunidade escolar acerca da perspectiva inclusiva. 

Finalmente, é dever do Ministério da Educação, juntamente com o Ministério 

da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Secretaria 
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dos Direitos Humanos da Presidência da Republica verificar a utilização desses 

recursos dentro das escolas.  

A organização do espaço pedagógico inclusivo estabelece-se com o objetivo 

de cumprir os preceitos estabelecidos nos diversos documentos que predizem suas 

ações. Esses dispositivos devem tornar-se um compromisso ético-político de todos, 

independente e acima de qualquer coisa. 

Para a construção desse ambiente, é necessária a fundamentação em 

princípios sólidos, tais como a preservação da dignidade dos indivíduos, a busca 

pela identidade e o exercício da cidadania. Além disso, é imperioso que a instituição 

escolar seja um espaço de liberdade de manifestação, não só dos seus 

trabalhadores, como também dos pais e da comunidade de modo geral. 

O currículo da escola deve ser flexível, atendendo às necessidades de todo o 

seu alunado, respeitando suas fragilidades e visando o desenvolvimento integral de 

cada discente.  

Sem a observação desses pontos, é impossível falar em Inclusão. 
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Capítulo 3 – Metodologia de pesquisa 
 

Para o desenvolvimento da presente pesquisa, definimos trabalhar com a 

abordagem qualitativa, partindo do pressuposto que essa modalidade proporciona 

uma relação diferenciada, com maior interação entre pesquisado e pesquisador, 

tornando  o segundo parte do contexto do primeiro. 

A partir disso, é possível afirmar que a análise desses dados se deu de forma 

intuitiva, sem levantamento prévio de hipóteses, o que atualmente se caracteriza 

como uma possibilidade para as pesquisas de abordagem qualitativa. Logo, as 

indagações foram surgindo no desenvolvimento do trabalho. E, para sanar os 

questionamentos, assume o papel principal o próprio pesquisador, imerso no 

universo de sua pesquisa, construindo novos conceitos e desconstruindo 

conhecimentos previamente adquiridos. 

Essa pesquisa busca e respeita a subjetividade daqueles que trazem os 

dados para a análise, sabendo que é necessária forte interação, o que proporciona a 

desvinculação com os modelos positivistas, procurando sempre assumir o papel do 

outro para melhor compreensão de como essas relações se estabelecem. 

 

3.1 - Técnicas e instrumentos para análise dos dados 
 

A pesquisa contou com o auxílio de entrevistas semiestruturadas, nas quais o 

pesquisador elabora perguntas que guiarão a sua entrevista, porém, não se aterá 

somente a elas, deixando-se guiar pelas discussões que surgirem ao longo da 

conversa, sempre que isso beneficiar o trabalho. 

Não obstante, todas as entrevistas foram gravadas e transcritas integralmente 

e, após essa etapa, categorizadas em grupos de afinidade de respostas para melhor 

organização do trabalho e para a facilitação da análise dos dados e produção de 

significados. 

 



47 
 

 

3.2 - Contexto da pesquisa: 
 

A primeira parte da pesquisa ocorreu em uma instituição de ensino da Rede 

Pública do Distrito Federal, localizada no Plano Piloto, cujo ambiente pareceu mais 

permeável à pesquisa. O prédio da escola foi recém-reformado, as salas de aula são 

bem organizadas e o pátio para entretenimento das crianças é espaçoso, arejado e 

bem arborizado. 

A segunda parte aconteceu no prédio Phenícia, no Setor Bancário Norte, 

onde está localizada a COEDIN – Coordenação de Educação Inclusiva, que conta 

com ambiente de trabalho fechado, climatizado e dividido por baias, nas quais são 

desenvolvidos trabalhos específicos acerca das várias temáticas que englobam a 

inclusão.  

 

3.3 - Sujeitos da Pesquisa: 
 

As entrevistas foram realizadas com quatro sujeitos, sendo duas da mesma 

instituição: a Pedagoga e o Diretor de uma escola da Rede Pública do DF, 

reconhecida pela qualidade no atendimento a crianças com deficiência. Outra foi 

realizada com a mãe de um aluno da instituição e ocorreu na casa da família. Por 

fim, a última entrevista ocorreu na Unidade II da Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal. 

A escolha dos sujeitos da pesquisa, no caso dos educadores, se deu pelas 

ótimas referências obtidas a respeito dos profissionais envolvidos com a causa da 

inclusão. Já a escolha da mãe do aluno com deficiência é justificada pela conexão 

entre ela e a instituição de ensino citada, por ser a criança aluna da escola, e em 

razão dos desafios enfrentados para conseguir uma boa educação para o filho. O 

participante da Secretaria de Educação foi escolhido por indicação da professora 

orientadora da pesquisa 
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3.4 –Objetivos da pesquisa: 

 

3.4.1 – Objetivo Geral 
 

 Identificar e problematizar os critérios utilizados para definir o espaço 

educacional mais adequado para alunos com deficiência na Rede Pública do 

Distrito Federal. 

3.4.2 – Objetivos Específicos: 
 

 Pesquisar, à luz das teorias, o que é Educação Inclusiva; 

 Investigar quais são as Políticas Públicas que norteiam o processo de 

inclusão de alunos com deficiência na Rede Pública do Distrito Federal; 

 

 

3.5 – Análise dos dados obtidos 
 

3.5.1 – Categorização das entrevistas 
 

Tendo em vista a melhor organização do trabalho, os dados coletados foram 

divididos em categorias que fossem comumente citadas nas entrevistas, sendo elas: 

i) os conceitos de Inclusão, ii) o envolvimento com as Políticas Públicas que 

sustentam a Educação Inclusiva – essa englobando o conhecimento acerca das 

mesmas, iii) a participação da comunidade escolar em prol dessa proposta, iv) o 

incentivo à formação e o relacionamento entre a Secretaria de Educação e as 

escolas – e, por fim, v) os critérios utilizados para a escolha do espaço mais 

adequado para o desenvolvimento do aluno com deficiência. 
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3.2 – Conceito de Inclusão 
 

Ao estudar a respeito da temática inclusiva e dos ideais que a sustentam e 

guiam as suas práticas, é necessário lembrar que se está imerso em uma sociedade 

que carrega consigo, ao longo dos anos, uma cultura com seus conceitos e 

tradições. Tendo esse fator como alicerce, a Inclusão é conceituada como direito do 

ser humano de ser suprido em toda a sua demanda. Ou seja, a sociedade tem o 

dever de oferecer ao cidadão as condições básicas para o seu desenvolvimento. 

Com isso, é possível afirmar que, para conseguir-se compreender toda a população, 

é imprescindível que haja uma reforma, primeiramente cultural. 

A partir desse ponto, foi constituída a análise dos dados da pesquisa. Tornou-

se possível observar que o ideário a respeito do conceito de Inclusão ainda é muito 

nebuloso para a maioria dos entrevistados. Grande parte dos participantes ainda 

não entende o que, de fato, se configura incluir uma pessoa. 

Sem entender o que é uma sociedade inclusiva, como praticar uma Escola 

Inclusiva? Isso torna o modelo educativo inviável. Como mencionado, no Capitulo 1, 

lamentavelmente, a escola não é um ambiente neutro, livre para tomar suas 

decisões e agir da maneira que julgar melhor. Mas, ao contrário, é um local imerso 

em uma sociedade, fadado a reproduzir aquilo que lhe submetem, ainda que 

contrariando práticas mais adequadas para a adoção da correta política de inclusão.  

Na fala dos pesquisados, conclui-se que essa conceituação é vaga e sem 

fundamentos firmes o suficiente para sustentá-la. Em três dos quatro entrevistados, 

percebeu-se como a definição de inclusão está ligada às suas práticas. E, em uma 

das falas, isso fica evidente, conforme transcrição abaixo: 

Eu acho que é você ter que dar uma atenção especial, né? Pra 
determinados alunos, com diagnóstico, com determinados 
diagnósticos, né? É você seguir principalmente o que for relacionado 
pelo neuropediatra, né? Pelo psicopedagogo, né? O tipo de atenção 
que ele precisa ter dentro da escola... se eles seguirem e 
obedecerem aquilo que foi proposto, pra mim, aquela é uma escola 
inclusiva.(Entrevistada 3 – Mãe de aluno com deficiência) 

A partir dessa fala, pode-se analisar o quanto o Distrito Federal ainda precisa 

caminhar na direção da inclusão. Quantos paradigmas precisam ser quebrados. Ao 
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retomar-se às ideias defendidas no Capitulo 1, fica claro o quanto Brasília é falha no 

reconhecimento das diferenças. 

O ideal para a efetiva inclusão na educação não é ficar ao lado do aluno, 

tratando-o como se ele fosse “mais necessitado de atenção”. Apesar de esse 

acompanhamento ser extremamente necessário, o incluir está muito além disso: é 

desenvolver uma educação que se encaixe nas particularidades desse aluno. 

É possível, ainda, averiguar se, de fato, o problema central está na educação 

ou na sociedade como um todo. Porque a educação, mesmo que sem intenção, 

reproduz o que aprende na sociedade. E, com isso, forma-se um ciclo vicioso, em 

que os cidadãos continuam refletindo os pensamentos e conceitos errôneos. 

Um dos entrevistados, quando perguntado sobre o que entende por inclusão, 

apresentou resposta completa e mostrou ter conhecimento aprofundado a respeito 

da temática. 

Olhe, a Educação Inclusiva... o próprio conceito da educação 
Inclusiva é redundante! Porque, na verdade, a educação de 
qualidade é direito de todos. É... a educação de qualidade é, acima 
de tudo, um direito humano. (Entrevistado 4 – Integrante da 
COEDIN) 

O que desperta a curiosidade nesse ponto é a disparidade entre essa 

resposta e a dos demais participantes da pesquisa. Se o sistema educacional é 

integrado, como é possível existir uma diferença tão grande no entendimento acerca 

da inclusão? 

Por fim, não se quer aqui levantar a bandeira da Inclusão Plena, pois é notório 

que, no modelo atual da sociedade, é impossível que ela ocorra. Mas sim, defender-

se uma educação igualitária e justa; que seja capaz de atender a todos os alunos e 

suprir as demandas de cada um, com o olhar voltado para o que o sujeito é capaz 

de desenvolver, e não para as suas incapacidades. 
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3.3 – O envolvimento dos participantes da pesquisa com as Políticas Públicas de 
Educação Inclusiva. 

 

Para se obter uma educação inclusiva de qualidade, é necessário que toda a 

comunidade educacional se envolva. É importante que se tenha consciência dos 

dispositivos que englobam as suas ações, das medidas que devem ou não ser 

tomadas, bem como do nível de participação de cada parte, para que se atinja tal 

resultado. 

Assim sendo, ao analisar a fala dos participantes da pesquisa, foi possível 

destacar alguns pontos mais relevantes para o trabalho. No conhecimento acerca 

dos dispositivos de inclusão, observou-se que a maioria dos participantes tem 

domínio sobre o assunto. Porém, em uma das entrevistas, fica claro que esse 

conhecimento é adquirido de forma independente, ou seja, se a pessoa não for 

buscar a informação, essa não se apresentará a ela. 

Eu sei... porque eu li uma matéria no Correio Brasiliense e eu sei que 
tem uma associação, por exemplo, pra aluno com DPAC... uma 
associação de pais que têm brigado aí, junto ao congresso, né? 
Pra... pra garantir algumas, alguns direitos, algumas necessidades e 
privilégios pra essas crianças, né? Porque, me parece que ainda não 
é uma questão reconhecida ainda, no Brasil, né? Eu sei que existe 
essa associação, a gente tá procurando, inclusive, se associar, né? E 
é o pouco que eu sei... (Entrevistada 3 – Mãe de aluno com 
deficiência) 

Esse fragmento mostra que não há uma troca de informações entre as partes 

que englobam o sistema educacional. A partir daí, questiona-se como ocorrerá uma 

inclusão efetiva do educandos com deficiência se não há integração entre os 

diversos segmentos da educação.  

Não há interesse de se defender aqui que as pessoas devem se tornar 

totalmente dependente umas das outras, esperando que o conhecimento lhe seja 

transmitido. Porém, há a necessidade de que exista um diálogo entre pais, escola e 

Secretaria de Educação para que esses pontos sejam definidos e esclarecidos, a fim 

de que não ocorra o fato de, em cada ambiente em que o estudante estiver, essa 

educação se desenvolva de forma diferente. 
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Outro problema identificado foi que, por mais que a escola e a Secretaria de 

Educação procurem desenvolver e incentivar os docentes à formação continuada, a 

maioria dos professores não acolhe ao estímulo, o que torna a educação, em sua 

totalidade, precária. Afinal, a educação está em todo tempo se reinventando e 

aprimorando suas técnicas. Se não há a busca pela continuação desses estudos, a 

mesma tende a estagnar-se. 

Não... as professoras são muito acomodadas e acham que, já que 
existe a sala de recursos, elas muitas vezes ficam muito, contando 
muito com esse serviço e pouco com a demanda que elas mesmas 
deveriam, né? É, acolher assim, em se informar, pensando no seu 
próprio aluno, em buscar uma formação, um crescimento 
profissional... Poucas tem!(Entrevistada 1 – Pedagoga da Escola) 

Pode-se perceber, assim, o descaso do corpo docente para com a sua 

prática. Se focarmos na parte da inclusão em si, essa situação se torna ainda mais 

grave. Para lidar com as várias deficiências e os demais transtornos globais e do 

desenvolvimento, os professores precisam permanecer em constante busca de 

novas práticas de ensino, a fim de facilitar a aprendizagem desse aluno. 

Mostra-se muito claramente, ao longo das entrevistas, o problema de 

formação dos professores, que, em sua maioria, graduaram-se há muitos anos e 

não estão preparados para receber esse público. Por esse motivo, acabam apoiando 

todo o trabalho pedagógico com o aluno com deficiência na sala de recursos, que, 

por sua vez, realiza trabalhos que não são sua prioridade, impedindo que o 

desenvolvimento desse aluno seja completo. 

Se não existe interesse por parte do docente de aprimorar suas práticas, o 

estudante acaba submetido ao tradicionalismo da educação. Mesmo que haja 

adequação curricular e sala de recursos, o professor precisa se reciclar e buscar 

novos métodos de realizar sua prática educativa. Caso contrário, ocorrerá o 

desenvolvimento de uma educação bancária (Freire, 1970.), com menos conteúdo e 

menos alunos em sala de aula. 

Essa questão da participação em prol da inclusão deve ocorrer em toda a 

comunidade escolar. Em vários documentos apresentados no Capítulo 2, fica 

evidente a importância que cada parte tem na efetivação do modelo inclusivo no 

processo de ensino e aprendizagem. 
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Nesse sentido, é importante salientar que os pais e os próprios alunos com 

deficiência precisam ser sempre consultados a respeito de como deve ser dada a 

educação que eles receberão durante cada ano letivo. Mesmo não sendo peritos no 

assunto, eles são as pessoas que detêm mais propriedade para falar desse público, 

e de como a escola pode se adequar melhor às suas necessidades. E, nesse 

quesito, ainda há muita falha por parte das instituições de ensino, como pode ser 

observado no seguinte trecho da entrevista: 

Não, escola limita até muito a.. a questão relativa ao trato 
pedagógico. Trato pedagógico é do professor, tá? Em relação ao 
trato relacional a escola tá muito aberta pra poder permitir críticas, 
sugestões (...). Algumas situações já foram até criticadas, a questão 
da mobília... Então, era um aluno especial que não encostava o 
pezinho no chão... a gente fez uma adaptação, colocou uma 
cadeirinha menor, uma mezinha menor, então, assim, vão tendo 
abertura pra essas condições, mas para a questão curricular, 
não.(Entrevistada 1 – Pedagoga da escola). 

Se o posicionamento dos pais fica limitado somente à questão estrutural do 

processo educativo, essa participação pode, realmente, ser considerada como 

ativa? Há que se entender que a família é tão importante quanto qualquer educador, 

e que sua participação é imprescindível. 

Por outro lado, observa-se também que existem muitos pais que optam por 

não fazer parte da escolarização de seus filhos. Que encontram na escola um 

refúgio, um descanso de todo o “desgaste” de cuidar de um filho com deficiência e, 

nos piores casos, um depósito. 

 Nesse ponto, a Secretaria de Educação, apesar de desenvolver o seu papel, 

no sentido de oferecer subsídios para que a inclusão ocorra, não articula um 

acompanhamento presencial do uso desses. Há que se considerar que são muitas 

escolas e, por conta disso, não há viabilidade de desenvolver um trabalho tão 

minucioso. Porém, poder-se-ia buscar um mecanismo menos impessoal de 

participação desse órgão. 

Na fala dos entrevistados, a falta de suporte da Secretaria de Educação fica 

evidente. Não existe quem percorra as escolas a fim de saber quais são as 

demandas eminentes. Atém-sea números informados pelas escolas que, nem 

sempre, traduzem a verdadeira situação. Isso percebe-se em algumas entrevistas e 
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também em algumas dinâmicas conversacionais que ocorrem no desenrolar da 

pesquisa. 

Como pode ocorrer inclusão se não há interação entre as partes? Se a 

maioria dos dispositivos apresentados pelos documentos para viabilizá-la não são 

cumpridos? É importante considerar que, se a base do prédio não está bem 

alicerçada, todo o edifício tende a sucumbir. 

 

3.4 – Critérios de seleção do espaço pedagogicamente mais adequado para o 
desenvolvimento do aluno com deficiência. 
 

Ao deparar-se com a diferença do outro, inúmeras são as reações das 

pessoas. E, infelizmente, como se pode observar nas diferentes relações sociais, na 

maioria dos casos, surge um desconforto nesse encontro, o que gera o preconceito. 

A partir disso, a pessoa passa a ser definida pelo que lhe falta. Ou seja, a 

característica mais forte passa a ser aquela que lhe torna destoante dos demais. 

É contraditório olhar para tudo o que a sociedade evoluiu ao longo de tantos 

anos em conhecimentos e tecnologias e, mesmo assim, ver que o preconceito ainda 

existe e, em vez de diminuir, sutilmente ganha mais e mais força. As ações 

mudaram, e isso é notório. Mas as intenções e a falta de consideração permanecem. 

Inúmeras críticas já foram feitas a respeito do olhar sobre o deficiente. No 

começo dos estudos específicos sobre o tema, verificou-se que eram apresentados 

como indivíduos incapazes de desenvolverem-se sozinhos e que, portanto, sempre 

precisariam de um ajudante por perto. 

O modelo médico de encarar a deficiência mostrava que, na verdade, a 

pessoa não passava apenas de alguém totalmente incapaz de superar suas 

limitações. E, mesmo com tantos estudos mostrando que a dificuldade de se romper 

os limites encontra-se na sociedade, que é incapaz de atender à sua demanda, a 

pessoa com deficiência continua sofrendo o dano de ser vista como incapaz. 

E assim, o sistema educacional continua reproduzindo essa ideologia. A 

redução dos alunos a seus diagnósticos fica muito clara na fala de alguns dos 
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participantes da pesquisa. De forma extremamente sutil, eles usam do modelo 

médico, para definir o ambiente em que a educação desse aluno será estabelecida. 

Porque assim, a escola regular, na verdade... a rede, ela tem um 
processo de inclusão. Então, o aluno muito comprometido, o primeiro 
local dele é um centro só de aluno especial. Depois ele vem pra 
escola regular... (Entrevistada 1 – Pedagoga da escola) 

Mas, normalmente o critério de definição é o grau de 
comprometimento que significa que o aluno tem pra ir pra escola 
regular ou pro Centro de Ensino Especial.(Entrevistado 4 – Integrante 
da COEDIN) 

Nota-se, então que o critério utilizado na escolha de onde o aluno se 

desenvolverá melhor resume-se, quase que exclusivamente ao diagnóstico dado 

pelos médicos e psicólogos acerca de sua deficiência. Além disso, toda a ação 

pedagógica para esse aluno é construída baseada em um pedaço de papel. 

Logo, isso provoca a indagação de qual base legal o sistema educacional se 

fundamenta para colocar o diagnóstico como principal fator de decisão do local que 

favoreça o desenvolvimento daquele que necessita da inclusão. Será que realmente 

é visado o melhor aproveitamento educacional do aluno? 

Foi verificado, ainda, que a escola particular não atende aos alunos com 

deficiência. E quando um dos participantes foi questionado a respeito das ações da 

escola pública que configure a prática da educação inclusiva, a resposta foi: 

A gente teve... foi uma experiência muito boa, né? Elas puderam tá 
passando o que que o R. tinha, né? Tá ajudando e cumprindo com 
tudo que era solicitado pelo, pelo Neuro, né? De ter um ledor, né? 
É... avaliações mais objetivas, né? Tá junto, tá incentivando ele e 
isso foi feito e a gente tá muito satisfeito!(Entrevistada 3 – Mãe de 
aluno com deficiência) 

Pode-se notar, ainda que, mesmo que satisfeita com a educação, as ações 

desenvolvidas pela escola ainda são totalmente voltadas para o laudo fornecido pelo 

neuropediatra. A partir disso, inúmeras outras questões podem ser levantadas. E, 

ainda, depreender-se vários problemas. 

Um ponto a ser destacado, é que as ações pedagógicas só começam a 

vigorar, de fato, após o recebimento do exame de saúde do aluno. Um exemplo 

disso é o direito do aluno com deficiência a pertencer a uma turma reduzida; isso só 

ocorre quando o pai entrega o diagnóstico médico dentro de determinado prazo. 
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Caso contrário, o aluno ficará mais um ano em uma turma com o número máximo 

decrianças.  

Não se pretende, com este trabalho, menosprezar a importância da atuação 

dos médicos, porém, apenas ressaltar a proporção que isso tem tomado, bem como 

o preconceito que acaba sendo levantado. Para a real inclusão, esses são 

extremamente necessários. Porém, existem outros quesitos imprescindíveis para a 

preparação dessa educação. 

A base da Educação Inclusiva não pode estar em prontuários médicos, mas 

sim nos dispositivos legais que sustentam a sua existência. É importante entender 

que os laudos têm a função de aprimorar a prática docente, auxiliando o professor a 

compreender como a aprendizagem daquele aluno se estabelece. Conclui-se, então, 

que esse não deve ser usado como critério de escolha de espaços 

pedagogicamente apropriados ao desenvolvimento de alunos com deficiência. 
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Considerações Finais 
 

Diante dos estudos, do referencial teórico e da análise dos dados obtidos por 

meio da pesquisa realizada, mostra-se o quanto o Distrito Federal ainda não exerce 

a Educação Inclusiva com toda a profundidade necessária. A começar pelo 

entendimento sobre a temática, foi possível observar que a maioria dos participantes 

não está seguro do que é a Inclusão. 

Percebe-se que esse conceito, para as pessoas, está mais ligado às ações 

desenvolvidas pelas instituições de ensino, do que ao seu significado de fato. Como 

já apresentado nesse trabalho, a Inclusão está relacionada com uma sociedade 

mais inclusiva, na qual a alteridade seja condição de acesso, permanência e 

aprendizagem do educando com deficiência. 

A falta de discernimento acerca da real proposta inclusiva acarreta inúmeros 

problemas, gerando, em consequência, certo descaso com a questão, pois, se os 

professores não entendem a inclusão, não se esforçarão em prol da mesma. Ou 

seja, o grande desinteresse existente entre os docentes para a prática inclusiva 

ocorre, muitas vezes, pela não compreensão do tema ou pela superficialidade no 

conhecimento. 

Ainda como consequência, o sistema educacional desenvolve um trabalho 

desintegrado, no qual a Secretaria de Educação produz inúmeros projetos para a 

melhoria da Inclusão, mas essa ligação entre aqueles e os professores se dá em um 

processo hierárquico, no qual o órgão supracitado entrega a informação a um núcleo 

de coordenadores, que transmitem para os diretores escolares, e esses para os 

coordenadores escolares e, finalmente para professores e alunos, o que resulta na 

perda de muitos elementos durante o percurso. 

Essa falta de conectividade entre uma instância educacional com as outras é 

um dos principais impedimentos para o efetivo acolhimento do aluno com 

deficiência. Por conta desse distanciamento, problemas básicos, como a falta de 

estrutura adequada para a inclusão desses estudantes dificilmente, ou lentamente 

são sanados. Como pode ser percebido em um trecho da fala da Entrevistada 1 – 

Pedagoga da escola: “O aluno é da escola, se virem” 
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Além disso, o diálogo entre os pais e as escolas é extremamente superficial, 

por responsabilidade de ambos. Muitos pais preferem não se envolver na educação 

de seus filhos, delegando às escolas o papel que não é delas. Quanto aos pais que 

se interessam, as instituições de ensino não permitem que suas ações sejam ativas 

na construção do processo de ensino-aprendizagem, ainda são tolhidos de se 

manifestarem, a não ser a respeito de questões estruturais e de disponibilidade do 

discente para participar das atividades da sala de recursos. 

Isso acarreta uma educação fragilizada, pois, se a orientação educacional de 

cada aluno não é discutida entre toda a comunidade escolar, em cada instância, 

essa se dará de uma forma diferente. Ou seja, para a Secretaria de Educação, a 

educação ocorre de uma forma, dentro das escolas de outra e, em casa com os 

pais, de uma terceira maneira. Percebe-se, assim, que a educação no Distrito 

Federal ainda é extremamente fragmentada, mas acreditamos na mudança e na 

construção de uma política local que garanta aprendizagem de qualidade para todas 

as crianças e adolescentes. 

Entretanto, o problema mais grave ocasionado pela falta de entendimento 

sobre a Inclusão é o critério que se estabeleceu para determinar a educação desses 

alunos. Por conta do impasse, passou-se a definir esse processo a partir dos 

diagnósticos médicos. 

Conclui-se, então que, apesar de defender-se o modelo social como ideologia 

vigente na educação inclusiva, o que ocorre, de fato, é a supremacia do modelo 

médico em um espaço escolar. O discente continua sendo reduzido ao que lhe falta, 

à sua “deficiência”. Essa forma de desenvolver a educação não tem como promover 

uma mudança de mentalidade e, consequentemente, de cultura e práticas.  

Em nenhum momento, pergunta-se ao aluno de qual maneira ele entende que 

tem que ser sua educação. É certo que não se vai colocar nas mãos dos discentes a 

decisão de como será construído o modelo educacional. Porém, é de suma 

importância ouvir o que o aluno entende do seu processo educativo, com vistas a 

estudos e tomada de decisões baseados em dados por ele fornecidos. 

Se a preocupação maior fosse o desenvolvimento do aluno, e a escolha de 

espaço favorável à inclusão, dever-se-ia, em primeiro lugar, consultá-lo. Porém, 
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continua-se utilizando métodos falhos e preconceituosos para definir a vida de tantas 

pessoas. É comum a identificação da deficiência, em vez do sujeito. 

Entender o processo educativo inclusivo está além de simplesmente fazer 

avaliações objetivas, reduzir o número de alunos em sala de aula e a quantidade de 

conteúdos trabalhados em cada etapa. O cerne dessa Educação está em formar 

cidadãos aptos para se envolverem e desenvolverem na sociedade e, acima disso, 

capazes de promover uma sociedade melhor, inclusiva de fato. 

Para a educação inclusiva acontecer, é necessária uma reconstrução social, 

em primeiro lugar, e depois uma mudança radical nas ideologias educacionais. A 

modificação desse paradigma é o principal objetivo da proposta vigente, pois, para 

gerar um ambiente apropriado para o desenvolvimento da pessoa com deficiência é 

preciso enxergá-lo como alguém capaz de evoluir. 

É imprescindível que se aprenda a viver nas diferenças, e que se entenda 

que, mais do que ensinar pessoas com deficiência, é preciso ter a humildade de 

também aprender com elas, lembrando que não existe barreira maior para o 

desenvolvimento de um ser humano do que ser considerado incapaz. E isso eles 

vêm superando todos os dias. 

Para que alcançar a inclusão no verdadeiro sentido que essa carrega, é 

extremamente importante que se aprenda a ouvir os alunos, no intuito de 

transformar a educação em algo realmente significativo para eles.
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PARTE III 



61 
 

 

PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS 
 

Desenvolver esse trabalho modificou toda a minha forma de encarar a 

educação e meu olhar em relação à sociedade. Mesmo sendo neta de um surdo, o 

que, no meu ponto de vista, me fazia uma pessoa mais próxima às diferenças. Hoje 

percebo que minha perspectiva em relação ao universo das pessoas com deficiência 

era extremamente limitada e preconceituosa. 

Hoje, porém, orgulho-me de dizer que isso mudou.Muitos conceitos e 

preconceitos foram reconstruídos, dando lugar a novas interpretações e 

entendimentos mais éticos, fundamentados e sensíveis à realidade vivenciada por 

aqueles que sofrem as consequências da falta de inclusão social. Creio que, embora 

ainda aprendiz do tema, este trabalho contribuiu sobremaneira para me tornar uma 

pessoa completamente diferente daquela que começou a escrevê-lo. 

Por todo o exposto, pretendo me aprofundar ainda mais no estudo de 

Educação Inclusiva, com o intuito de promover ou, pelo menos, cooperar na 

proposição de ações que visem a eliminar ou, no mínimo, mitigar os malefícios 

causados pela falta da adoção de uma política adequada e prática sobre o tema. 

Penso em fazer mestrado nesta área e prosseguir buscando responder as tantas 

perguntas que não se calam, para as quais ainda não vejo respostas. 

De imediato, com a conclusão do curso, dedicar-me-ei a estudos específicos 

para concursos públicos, preferencialmente na área da Pedagogia. Porém, não 

ficarei restrita a essa área, por entender que, na condição de pedagoga, terei a 

oportunidade de aplicar meus conhecimentos profissionais em diversos campos de 

atuação. 

Meu grande desejo: assumir a docência – principalmente na área de inclusão 

– e trabalharei para, um dia, realizá-lo, de maneira a primar pela construção de um 

ambiente escolar que garanta a qualidade para todas as crianças e adolescentes. 
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Apêndice 1 – Roteiro das Entrevistas 
 

Entrevista semiestrutrurada 

Entrevistada 1 – Pedagoga da escola 

 

 

Duração da entrevista: 23 min 45 s 

Entrevista realizada em: 13/11/2012 

Profissão: Servidora Pública 

Formação acadêmica: Pedagogia 

Área de atuação: Coordenação da área de inclusão na escola. 

Gênero: Feminino 

 

1. Você possui conhecimento a respeito das Políticas Publicas que envolvem o 

trabalho docente na Educação Inclusiva que se estabelece aqui nessa escolas? 

 

2. Você julga necessária a participação dos pais e da comunidade nas 

discussões referentes à conduta da escola em relação aos seus alunos? 

 

3. Você tem conhecimento acerca do Projeto Político Pedagógico da instituição 

em que trabalha? 

 

4. Como se estabelece o relacionamento entre gestores e professores? 

 

5. E de gestores com alunos? 

 

6. E da escola com os pais e a comunidade? 

 

7. E entre osalunos? 

 

8. O que é a Inclusão? Você a julga apropriada? Por que? 

 

9. Como funcionam as salas de apoio pedagógico à crianças com deficiência? 
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10. Como você lida com seus alunos com deficiência? 

 

11.  Há incentivo à formação continuada visando a melhoria do atendimento à 

crianças com deficiência? 
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Entrevista semiestruturada 

Entrevistado 2 – Diretor da escola 

 

Duração da entrevista: 20 min 49 s 

Entrevista realizada em: 13/11/12 

Profissão: Servidor Público 

Formação acadêmica: Pedagogia 

Área de atuação: Diretoria Escolar 

Gênero: Masculino 

 

 

1. Como foi construído o Projeto Político Pedagógico da escola? 

 

2. A comunidade, as famílias e os demais participantes da instituição escolar têm 

participação efetiva na tomada de decisões acerca das condutas da escola? 

 

3. O que a escola entende por Inclusão? 

 

4. Você é à favor da Inclusão? Como você a entende? 

 

5. Quais os trabalhos desenvolvidos pela instituição para promover um ambiente 

inclusivo? 

 

6. Como se estabelece o relacionamento da gestão com os professores e 

alunos? 

 

7. Qual o conhecimento a gestão escolar acerca das políticas públicas sobre 

Educação Inclusiva? 

 

8. Em sua opinião, os professores estão preparados para atender à esse 

público? 

 

9. Existe algum monitoramento de órgãos superiores visando à garantia do 

cumprimento dos propósitos inclusivos? 
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Entrevista semiestruturada 

Entrevistado 3 – Mãe de aluno com deficiência 

 

Duração da entrevista: 12 min 36 s 

Entrevista realizada em: 10/12/2012 

Profissão: Servidora Pública 

Formação acadêmica: Economia 

Área de atuação: Poder Judiciário 

Gênero: Feminino 

 

1. O que você entende por inclusão? 

 

2. Qual o conhecimento que você possui a respeito das Políticas Públicas que 

permeiam essa educação? 

 
 

3. O que você acha das instituições especializadas? 

 

4. Seu filho já esteve inserido em um contexto de instituição especializada? Se 

sim, o que você achou da experiência? 

 
 

5. Seu filho já esteve em escolas particulares? Como foi o processo de inclusão 

dele? 

 

6. Em quais critérios se basearam a escolha pela melhor forma de educação 

para o seu filho? 

 
 

7. A atual escola dele te dá liberdade para discutir questões referentes à 

educação do seu filho? Como se dá essa participação na educação dele? 
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8. Você tem acesso ao Projeto Político Pedagógico da instituição? 

 
 

9. Como você analisa o relacionamento entre as partes da escola? (Direção, 

Coordenação, Professores e alunos). 

 

10. Como você analisa a interação da Secretaria de educação com o processo de 

inclusão? 
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Entrevista semiestruturada 

Entrevistado 4 – Integrante da COEDIN 

 

Duração da entrevista: 13 min 20 s 

Entrevista realizada em: 05/02/2013 

Profissão: Servidor Público 

Formação acadêmica: Não informado. 

Área de atuação: Coordenação de Educação Inclusiva 

Gênero: Masculino 

 

1. Quais as principais políticas públicas de suporte à Educação Inclusiva? 

 

2. O que é feito para a melhoria desse atendimento? 

 

3. O que é a educação Inclusiva? 

 

4. Quais medidas devem ser tomadas pelas escolas ao receberem diagnóstico 

de um aluno com deficiência? 

 

5. Quais os critérios de definição do espaço mais apropriado para o 

desenvolvimento de alunos com deficiência? 

 

6. Existe algum monitoramento das ações escolares visando a melhoria desse 

atendimento? 
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Apêndice 2: Transcrição das Entrevistas 
 

Transcrição da Entrevista 

Entrevistada 1 – Pedagoga da escola 

 

 

Pesquisadora: Queria saber qual conhecimento que você possui, se você é a favor 

ou não das políticas públicas que tem gerido a educação inclusiva hoje no Brasil, 

especificamente em Brasília? 

 

Entrevistada: Conheço algumas, inclusive o Conselho de Educação do Distrito 

Federal publicou recentemente mais uma, que trata da... ele envolve os especiais, 

mas trata especificamente, não lembro o termo, educação humanizadora... 

educação... (entrevistadora: socializadora?) não... não lembro agora o termo, mas 

que o próprio órgão deliberativo da legislação do Distrito Federal, o Conselho do 

Distrito Federal vem cada vez mais, trazendo legislações que façam essa política 

funcionar, a de inclusão. A gente vive hoje a educação inclusiva. A Secretaria de 

Educação é muito atuante nesse sentido, ela é a mais atuante do que qualquer 

sistema que eu conheça, na realidade a gente fica muito preso da realidade do 

Distrito Federal, não conheço muitos outros sistemas de ensino, das outras unidades 

federativas, mas  daqui é muito bome, particularmente a Rede Pública, a rede 

particular está muito a desejar, eles não efetivam a inclusão, pouquíssimas são as 

escolas.Bem, por dentro estou da Resolução nº 2, das práticas Saberes da Inclusão, 

é do Mec. Não sei de cor todas as Resoluções e as legislações, mas temos muitas e 

a gente faz consultas a ela. Estou de acordo sim, mas acho que ainda temos 

caminhos ainda a percorrer. 

 

Pesquisadora: E aqui vocês se baseiam mais nas políticas públicas do Brasil mesmo 

ou se baseiam mais pelas de fora,como declaração de Salamanca...? 

 

Entrevistada: Não essas não nos atingem porque a declaração de Salamanca e, se 
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a gente for fazer um levantamento das políticas externas, elas influenciaram a nossa 

política, mas, hoje a gente já temdocumentos e legislações que... (estrevistadora: 

suprem, né?)isso... são específicas para a realidade brasileira que abarcam todas 

essas outras de âmbito internacional, não fica de fora. A Declaração de Salamanca é 

um princípio que faz com que todos tenha direito ao benefício, inclui os especiais 

para o benefício da educação, mas, então assim, as legislações brasileiras, toda a 

legislação brasileria, ela não fica a par das legislações exteriores, ela simplesmente, 

a partir delas se começa a pensar também nas nossas, não consulto nada externo, 

só as legislações internas mesmo. 

 

Pesquisadora: Ainda sobre essa questão da legislação brasileira, o que você acha 

de como é abordada a Educação Especial na LDB, porque eu estava estudando e 

achei muito simplista. Apesar de ter um capítulo próprio pra aquilo, mas acho que 

explora pouco. 

 

Entrevistada: Não vou saber te responder, eu não, especificamente quanto à LDB 

não faço uso, pouquissimamente, assim, poucas vezes consulto, nossos 

documentos, e... eles envolvem legislações, mas não especificamente a LDB. Aí 

realmente pra você buscar e fazer sua crítica. Possivelmente ela realmente seja 

muito superficial. 

 

Pesquisadora: Eu achei que é bastante, confesso que eu fiquei bem decepcionada 

quando eu li. 

 

Entrevistada: Você já leu as outras legislações? 

 

Pesquisadora: Já. Pra poder fazer esse trabalho eu pedi indicações de algumas da 

professora, fui procurando na internet. A professora passou as principais em vigor. 

 

Entrevistada: Saber as práticas da inclusão com a documentação que leva a 

consideração... é do ministério da educação. Aqui eu não vou poder te passar pra vc 

levar.  O Estatuto da criança não vai proteger os especiais, mas a gente utiliza muito. 
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Tô tentando achar um específico do Ensino Especial... não tô localizando ele aqui. 

Bem... Sim, mas quê mais que você precisa saber? 

 

Pesquisadora: Eu queria saber como é a relação dos pais com a Educação aqui, 

com os professores, se eles têm esse direito de interferir na educação do filho, como 

se dá esse processo de ensino-aprendizagem. 

 

Entrevistada: Não, escola limita até muito a.. a questão relativa ao trato pedagógico. 

Trato pedagógico é do professor, tá? Em relação ao trato relacional a escola tá muito 

aberta pra poder permitir críticas, sugestões, a gente tem um serviço de orientação 

educacional, tem serviço especializado de apoio e aprendizagem, a própria gestão 

da escola, equipe gestora, nesse sentido todos estão muito abertos para poder 

conversar sobre o funcionamento, o que tá agradando, o que não está agradando. 

Algumas situações já foram até criticadas, a questão da mobília... Então, era um 

aluno especial que não encostava o pezinho no chão... a gente fez uma adaptação, 

colocou uma cadeirinha menor, uma mezinha menor, então, assim, vão tendo 

abertura pra essas condições, mas para a questão curricular, não. Nesse sentido, há 

um bom relacionamento, um bom trato, até porque a gente é que convoca muito 

mais esses pais, do que esses pais veem à escola. A equipe está sempre buscando 

os pais, porque a gente entende que precisa deles, eles é que acham que a escola, 

que delegam muito pra escola e se isentam mesmo de participar. 

 

Pesquisadora: Colocam assim, ah, às vezes a escola é até um refúgio, né? 

 

Entrevistada: Um refúgio, não, é um depósito. Às vezes eles acham que eles 

chegam, deixam aqui e não querem mais saber de nada. Sem brincadeira. Mas é 

mais nesse sentido. 

 

Pesquisadora: E o Projeto Político Pedagógico de vocês? Ele tem... Ele é um projeto 

só com... que apresenta as adaptações que foram feitas na escolas pra os alunos 

com deficiência ou são dois projetos diferentes? 

 

Entrevistada: Não. É um só e nele inclui os serviços de apoio aos alunos com 
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necessidades educacionais especiais. Então ele vai incluir, justamente, os serviços 

de orientação educacional, a sala de recursos, a equipe de apoio. Tá? O projeto é 

único, ele inclui também, o serviço ainda de monitor pra acompanhamento desse... 

Prevê, né? Prevê a disponibilidade de um monitor da secretaria. A gente teve já 

dificuldades em, dificuldades não. A gente tem o direito a um monitor, a gente tem 

um monitor para a escola, mas a gente tem a dificuldade com o atendimento, porque 

tem tantos ANEE’s atualmente, são 44 crianças ANEE’s na escola. É muita criança 

com necessidades educacionais especiais.  Mas isso tá tudo incluído no Projeto 

Politico Pedagógico da escola. É um só que abarca, tanto o ensino regular, quanto o 

inclusivo dentro da escola. 

 

Pesquisadora: E esses relacionamentos dentro da escola, de gestor com os alunos, 

dos alunos com os professores, dos gestores com os professores... como é que 

você vê esses relacionamentos? 

 

Entrevistada: Você encontra de pessoas satisfeitas com a gestão da escola e a 

abertura da gestão da escola com os professores, mas você encontra pessoas 

insatisfeitas com a gestão da escola e com a pouca abertura da gestão da escola 

para algumas pessoas. Então você tem... Então você tem distintas situações. Não 

posso responder pelos outros. Eu acredito que, por mim, e pela minha prática aqui 

na escola, e pelo que eu percebo, existe é... justamente isso. Uma condição de 

acesso. Tá? Eles tão abertos, eles sentam e conversam... nem tudo eu vou ter à 

hora e a tempo, porque uma gestão, ela é limitada. Então alguns entendem e outros 

profissionais não entendem. E isso gera atrito... 

 

Pesquisadora: Mas a abertura existe...? 

 

Entrevistada: Existe. Com os professores e alunos, a mesma coisa. Têm 

profissionais mais abertos e tem profissionais que realmente tem a dificuldade de 

trato com esse aluno especial. No começo fica resistente à receber, quando 

recebem, muitos realmente abraçam a causa... outros menos. Então, é muito difícil 

você ter uma unanimidade de condição, entendeu? Então... 

 

Pesquisadora: E esses que você diz que não abraçam tanto a causa. Como que 
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você percebe isso? 

 

Entrevistada: Eu Percebo que há uma dificuldade na formação, porque assim, você 

tem profissionais aqui com 30 anos, mais de 30 anos de sala de aula!!! Fora de 

formação, né? Tem professoras se aposentando, tem professoras que já se 

aposentaram que tinham dificuldades de lidar com essas crianças... Então essas 

crianças chegam e você não é especialista... aí você tem que correr atrás pra fazer a 

formação... Aí você vai fazer essa formação com uma professora que acabou de 

receber esse ano uma criança TGD, e ela não sabia nada sobre o TGD... e ela era 

professora do aluno... Então essa questão do profissional... do aluno ser matriculado 

na escola e não haver uma previsão desse profissional ser competente 

tecnicamente para atende-lo não há na secretaria. O aluno é da escola, se virem. E 

isso eu critico muito. Você não prevê uma formação desse profissional, você não 

prevê o que ele... é... ao longo do ano ele se vira, você não tem um profissional 

itinerante na secretaria de educação para percorrer as escolas, para ver as 

necessidades...  

 

Pesquisadora: Então não tem um acompanhamento...? 

 

Entrevistada: Não tem um acompanhamento externo...  O interno, aqui, o serviço de 

orientação educacional, a sala de recursos vão dar suporte a essa professora... 

 

Pesquisadora: Mas alguém, assim, da secretaria, que venha aqui ver como tá o 

acompanhamento das coisas, não existe...? 

 

Entrevistada: Não, não, não, não... não existe... o aluno é da escola, internamente se 

virem... e aí que a gente faz, adequação desse aluno, as vezes a gente tenta colocar 

esse aluno com outra professora, quando é possível... ãm... esse ano a gente 

mudou um aluno de turma, a outra professora tinha mais perfil, ela aceitou... então 

vai fazendo esses ajustes mais internos mesmo.  

 

Pesquisadora: Hmmm... Uma questão: eu fui numa escola, conversei com uma 

professora e ela disse que tem a questão de... pra você conseguir ir... pro aluno 

conseguir ir pra uma turma reduzida ele tem que entregar o diagnóstico até tal data. 
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É isso, né? E, se não consegue, ele tem que ficar numa turma regular... ele e mais 

40 alunos. Como é que vocês lidam com isso aqui dentro da escola? 

 

Entrevistada: É aí que é a situação. O aluno pode ser beneficiado de um ano para o 

outro se ele trouxer o relatório até tal data. Até setembro. Se ele não trouxer, e 

mesmo que ele... é... por exemplo: a gente recebe muitos alunos depois que o ano 

letivo começou, tá? A gente recebeu vários agora em julho, várias crianças com 

necessidades especiais, um tipo, transtorno funcional. Então eram crianças com 

laudo, com CID, com tudo certinho, mas a gente não podia, não sabia que eles 

vinham, não tinha como prever que aquela turma tinha que ser reduzida, então 

assim, ela entra e tem que esperar. Porque existe uma organização. Por mais que 

eu ache errado, também, o não acolhimento imediato, você também não como fazer 

milagre. Têm alunos já matriculados e você não pode desmatriculá-los... Então, nem 

tudo pode ser feito à bem da inclusão, mesmo que a gente saiba que é necessário. 

Não dá pra fazer na hora! 

 

Pesquisadora: A estrutura não dá suporte pra isso, né? 

 

Entrevistada: A estrutura não permite! Mesmo porque só funciona dentro da 

secretaria de educação! Muitos alunos de escolas particulares estão lá tentando, 

brigando pelos seus direitos, alunos com TDAH, alunos com dislexia, alunos com 

distúrbio do processamento auditivo... tão lá! Sofrendo... muitas vezes não tem um 

ledor, não tem uma sala reduzida. Quando eles descobrem que a Secretaria 

funciona com todos esses recursos, eles vêm pra cá. Até porque eles não querem 

reprovar na série lá. Então eles acho que vindo, eles vão ter os benefícios, porque 

realmente a gente atende à legislação, a adequação curricular, a sala de recursos, 

mas a gente não tem como suprir todos os benefícios. Então possivelmente esse 

aluno vai ficar numa turma cheia. Então, mas não é só isso que conta, entende? 

Conta que, além da turma cheia, a gente já começa com a adequação curricular, a 

gente já começa com a sala de recursos... Então ele já vai tendo alguns ganhos. 

Não todos, mas alguns. Então nem tudo dá pra ser feito. O ideal seria que ao vir, 

tivesse já uma turma reduzida pra ele, mas o pai escolhe a escola. E a escola que o 

pai escolhe não tem como reduzir a turma! 
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Pesquisadora: E como é que acontece aqui as salas de recurso? Como esse 

trabalho é feito? 

 

Entrevistada: Então, a professora não está aqui pra conversar com você, mas 

funciona assim: Primeiro, esse aluno passa por um serviço de apoio à 

aprendizagem, é triado pra uma sala, e é incluído no sistema geral de ensino com a 

modulação do ensino especial ou do transtorno funcional que ele venha a ter. Aí ele 

é beneficiado com o atendimento na sala de recursos. A sala de recursos mesmo só 

atende alunos do ensino especial. Aqui nessa escola a gente abre pros transtornos 

funcionais também, mas na maioria das escolas é só para alunos do ensino 

especial. Deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento e Altas Habilidades. 

Esse aluno, ele é atendido, com um serviço complementar, não é aula de reforço, 

não é passatempo... existe um trabalho que a professora vai fazer um levantamento 

daquelas necessidades daquele aluno, com a professora, escreve a adequação 

curricular dele e com os dados da adequação curricular dele é que ela vai buscar as 

atividades pra fazer  com ele. Então assim, é um suporte maravilhoso, as nossas 

crianças, muitas delas se desenvolvem muito porque é um atendimento de um aluno 

com aquela professora. E quando não é com um, é um grupinho de dois ou três, né? 

Porque às vezes há um agrupamento justamente pra ela atender mais crianças. Nós 

temos hoje, juntando todos os ANEE’s, 44. Então, ela às vezes agrupa e é 

maravilhoso! Tem crianças que tem atendimento semanal mais estendido porque 

precisa um pouco mais e tem crianças que tem com uma hora, uma hora e 15, uma 

hora e meia, né? Então, assim, eu vejo como um benefício enorme. Não tem nem 

como ficar sem mais, a gente não imagina a ausência desse serviço pros alunos, tá? 

 

Pesquisadora: E esse apoio, ele é dado só em relação aos conteúdos curriculares 

ou em todas as outras áreas, como a social...? 

 

Entrevistada: Não, não... É um atendimento complementar, então assim, não é um 

reforço escolar, como eu te falei, é uma intervenção nas competências, nas 

habilidades, então tem professora que... o nosso grupinho de DI’s, tem alunos que 

precisam da prática social mesmo, então ela sai, vai ao mercado, faz compras, 

ensina a comprar, como trocar dinheiro, ela vai fazer uma... uma... identificar os 

perigos, os riscos fora da escola, vai atravessar uma rua com ele, vai, entendeu? 
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Fazer então toda uma prática social conceitual e de habilidades está inserida no 

trabalho da sala de recursos, tá? 

 

Pesquisadora: O desenvolvimento do cidadão e não o desenvolvimento cognitivo, 

né? 

 

Entrevistada: É... não só o cognitivo, tá? Mas é uma prática bem ampla...! 

 

Pesquisadora: E, você falou dos professores que muitas vezes não têm um preparo 

assim, pra  receber esses alunos. Aqui tem incentivo pra formação continuada 

desses profissionais? 

 

Entrevistada: Até demais! A gente, toda vez que tem um curso de formação, a gestão 

coloca em destaque, isso que você me viu falando com o G. agora era justamente 

sobre um curso que vai ter de formação... a gente sempre incentiva! Agora existe um 

comodismo muito grande, muito grande mesmo... 

 

Pesquisadora: Não há o acolhimento desse incentivo, né? 

 

Entrevistada: Não... as professoras são muito acomodadas e acham que, já que 

existe a sala de recursos, elas muitas vezes ficam muito, contando muito com esse 

serviço e pouco com a demanda que elas mesmas deveriam, né? É, acolher assim, 

em se informar, pensando no seu próprio aluno, em buscar uma formação, um 

crescimento profissional... Poucas têm! 

 

Pesquisadora: E esse relacionamento entre a sala de recursos e a sala de aula 

mesmo... dos professores que atuam nas duas áreas... um acompanha o que o outro 

tá fazendo ou são dois trabalhos praticamente distintos? 

 

Entrevistada: Então, aí quem pode te falar melhor sobre isso é a professora! Porque 

o que eu percebo é que em alguns casos ela anda mais sozinha... em  outros, 

existem uma simbiose, sabe? Em outros existe uma parceria, num é nem simbiose... 

simbiose não seria o termo... seria uma parceira mesmo, mas ela é mais especi... 

ela é mais apropriada, né? Pra falar sobre isso... 
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Pesquisadora: Mas no seu ponto de vista... 

 

Entrevistada: Existem as duas coisas! Com algumas funciona bem uma parceria, 

com outras, ela é que faz quase toda a parte e ainda critica o trabalho da professora, 

no sentido da critica construtiva: “olha, tô fazendo isso, faça você também!”. Mas... 

 

Pesquisadora: Mas a professora nem sempre acolhe, né? 

 

Entrevistada: É.  

 

Pesquisadora: E você vê diferença nesses alunos em que as professoras têm essa 

parceria e nos alunos que as professoras não têm? 

 

Entrevistada: Com certeza! Muita diferença! 

 

Pesquisadora: Então tá bom! Brigada! Era isso... 

 

Entrevistada: Por nada! Espero ter ajudado! 

 

Pesquisadora: Com certeza! Ajudo bastante... 
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Transcrição daEntrevista 

Entrevistado 2 – Diretor da Escola 

 

Pesquisadora:Como foi constituído o Projeto Político-Pedagógico (PPP) desta 

escola? 

 

Entrevistado: Olha, na nossa escola, nós entramos aqui na direção em 2007, já tinha 

o PPP na escola, que foi concebido pelas professoras anteriores. De lá pra cá a 

gente não trabalhou em cima de PPP, mas de Proposta Pedagógica, até pelo 

incentivo do Estado/Governo intitulando o PPP em Proposta Pedagógica. Através 

das nossas reuniões com professores e algumas demandas e conversas com pais, 

nós montamos nossa Proposta Pedagógica, que teve validade de 2007-2011, quatro 

anos, que foi o tempo da nossa, da eleição, do mandato nosso à frente da escola. 

Este ano teve eleição, a gente participou da eleição e estamos pra mais 2 (dois) 

anos na escola, e a gente está em fase de construção do novo PPP, voltando ao 

termo “PPP”, e nós temos um prazo até fevereiro pra construirmos coletivamente o 

PPP, geralmente a gente constrói nas coletivas, nas reuniões coletivas com os 

professores, que dão opiniões, são as pessoas que mais participam, mas a gente 

escuta aí alguns servidores e dos pais também. A demanda deles. 

 

Pesquisadora:Esse projeto, em relação aos alunos com deficiência, como é que 

vocês têm feito para adequar esse projeto à demanda deles? 

 

Entrevistado: Todas as nossas salas, elas são salas inclusivas, dependendo da 

série, da turma a gente às vezes não tem o aluno especial, mas todas têm 

capacidade para receber, absolver alunos especiais, né? Todo o nosso projeto e a 

nossa proposta é trabalhar com ensino especial. E aí nós temos as adequações 

curriculares que são feitas, pra cada aluno, individualmente, onde o conteúdo que é 

trabalhado em sala é “enxugado” pra eles de acordo com a necessidade de cada 
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um. Então, toda a proposta pedagógica, todo trabalho pedagógico é em cima da 

adequação curricular e da deficiência de cada criança. Nessa perspectiva de que 

eles consigam vencer as adequações curriculares, o que foi programado pra aquele 

ano pra eles. Não dá para trabalhar com eles o mesmo conteúdo que se trabalha 

com o aluno regular. Mesmo sendo mais enxuto o conteúdo, o currículo pra aquele 

ano, pra aquela série, o aluno, ele precisa “vencer”, né? E não vencendo, nós temos 

a proposta de ficar com ele mais um ano naquela série, refaz a adequação curricular 

para ver se o aluno consegue vencer. 

 

Pesquisadora:Então, pelo que você falou, deu pra entender que os pais, eles têm 

participação efetiva na tomada de decisão? 

 

Entrevistado: Do ensino especial principalmente, até mesmo pelos atendimentos, 

porque a gente não pode estabelecer atendimentos sem a opinião dos pais. O 

atendimento do ensino especial, ele é feito tanto na sala de aula quanto no horário 

contrário. No horário contrário a gente precisa ouvir os pais pra saber se o filho pode 

vir uma ou duas vezes por semana, as adequações os pais dão ciência, lêem as 

adequações, vê se é isso mesmo, né? Se as características que estão colocadas ali, 

daquela criança, é o que o pai percebe também, não é só o olhar nosso pra gente 

trabalhar em cima. Então os pais também opinam. Todo início de ano, o ensino 

especial, as professoras responsáveis pelo ensino especial fazem uma reunião com 

os pais, estabelecem o trabalho que vai ser feito, tem um mês para fazer o 

diagnóstico da criança, se é uma criança nova na escola, faz o diagnóstico em um 

mês pra preparar essa adequação curricular e aí sim começar a trabalhar o 

conteúdo da série, mas tem a participação dos pais. Que estão sempre na escola! 

Geralmente pais de alunos especiais estão mais na escola do que os dos alunos 

regulares. Precisam estar mais, né? 

 

Pesquisadora:O que vocês, como escola, entendem por inclusão, vocês são à favor 

ou fazem porque o Governo manda? 
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Entrevistado: Todas as crianças merecem essa oportunidade. O problema é que 

nem sempre nós estamos bem capacitados para receber determinadas crianças, as 

estruturas, né? As edificações, os prédios das escolas, o espaço nem sempre são 

adequadas às determinadas necessidades, por exemplo, cadeirante. Nós estamos 

preparados porque, falando na questão da estrutura, nós somos térreos, uma escola 

térrea, um prédio térreo. Já a Escola Parque, ela tem o segundo andar, com muitas 

atividades no segundo andar. Nós temos um aluno cadeirante que não participa da 

Escola Parque porque não tem como ir lá pra cima. Não tem uma rampa, não tem 

elevador! Eu sei de uma criança que tem dificuldade... é... esqueci até o nome da 

síndrome dela... que ela não pode nem ser carregada e aí ela não vai lá pra cima e 

aí não tem aula, né? E, se sendo carregada numa escada bem íngreme, ela pode 

cair junto a pessoa que tá carregando, né? Então a gente entende que a inclusão 

realmente deva acontecer, mas, assim, a gente tá “capengando” ainda, temos 

muitas dificuldades, porque tem muitas crianças, cada uma com as suas dificuldades 

que a gente às vezes não conhece, que o professor em sala de aula não conhece... 

a gente precisa ser melhor capacitados pra trabalhar com eles. Aí “tamos” 

aprendendo com essas pessoas especialistas aqui. A gente se “vira”, né? E aí a 

gente sabe que tem crianças que nem se... o ambiente não é a escola regular pra 

ela, uma escola inclusiva, e sim um centro de ensino especial. E a gente fica aí 

nesse meio termo, às vezes perdidos porque não tem como voltar mais pro ensino 

especial e fica nessa discussão, nessa briga aí com as famílias e a gente acaba... 

tem muita família que joga, né? Às vezes a gente “capenga” nesse trabalho com 

essa criança. Mas a gente é a favor sim da inclusão sim. E a gente tem excelentes 

resultados com vários alunos, né? A gente às vezes sofre com um ou outro, com 

alguns, mas a gente encara assim... com os pais de alguns... né? E a gente tem 

uma escola cheia. Nós temos um número grande em relação ao número total da 

escola. Nós temos aí mais 10% de alunos especiais, fora aqueles que ainda estão 

em avaliação, que não receberam diagnósticos. E nós temos 300 alunos na escola. 

Dá aí uns 15%. 
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Pesquisadora:É, a demanda é grande!! E Quais são os trabalhos desenvolvidos pela 

instituição para promover esse ambiente inclusivo, não assim, só pro aluno se 

desenvolver no quesito cognitivo, mas pra tornar uma inclusão mesmo, se existem 

projetos, até conscientização dos alunos regulares, questão de preconceito, essas 

coisas? 

 

Entrevistado: Não temos projeto específico. Temos o dia a dia mesmo, das 

professoras realmente trabalharem essa sensibilização, essa conscientização, o que 

que é essa diversidade, o que que é ser igual, né? As deficiências, as dificuldades... 

Mas os alunos recebem muito bem! A gente nunca teve problema com essa questão 

de preconceito... 

 

Pesquisadora:Geralmente com criança é até mais fácil, né? 

 

Entrevistado: Muito mais fácil! Até porque essas crianças entram na escola com 5/6 

anos, às vezes até com 4 anos do jardim. Então a gente já recebe a turminha 

fechada, com o aluno especial, então se torna muito mais fácil o trabalho, né? Essa 

socialização. Pra alguns que vem de uma escola particular que tem uma forma de 

trabalhar diferente da escola publica, que é mais aconchegante... a gente conhece 

mais pelo... conhece mais a criança! Na escola particular, eu vejo que a criança, 

muitas vezes, não é mais do que um número... um a mais, um número de matrícula! 

E o aluno especial realmente fica um pouco de lado. Então quando ele vem para a 

escola publica, aí sim, ele vem um pouco sem regras, difícil de se juntar com os 

pares, com os colegas, então a gente teve uma síndrome de down que a gente 

recebeu no ano passado, depois de quatro ou cinco anos numa escola particular, a 

gente teve, a gente suou. Suou porque ela batia em todo mundo, agarrava todo 

mundo, agredia servidor, professora, então... aí fomos trabalhando com ela, com a 

família, profissionais, né? Essa rede de proteção... psicólogos, psiquiatras, até que a 

gente conseguiu esse trabalho e hoje “tá” tranquila na sala! Tá bom? 
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Pesquisadora:Entendi... 

 

Entrevistado: Mas não tem projeto específico não. É o dia a dia mesmo, é a 

formação de cada professor em sala de aula, a fala de cada professor, o fato deles 

virem da mesma escola com os coleguinhas já facilita muito! A gente já recebe no 

primeiro ano já... uma síndrome de down já que trabalhou dois anos no jardim com 

outras crianças, né? Fica fácil! Casos específicos e casos raros de alunos que 

chegam de escola particular... 

 

Pesquisadora:A minoria, né? 

 

Entrevistado: Minoria, Minoria... geralmente o pai de aluno especial já procura a rede 

pública! Têm pais que tem o poder aquisitivo mais alto, né? Um nível econômico 

melhor que vai para a escola particular achando que vai dar certo, que vai ser 

melhor, porque tem um monitor, tem “num sei o que”, mas nem sempre os 

professores estão preparados, não tem essa estrutura que nós temos... de uma 

equipe especializada com psicólogo, com pedagogo... professores específicos da 

sala de recursos pra trabalhar com o aluno especial e a experiência dos professores 

regente que já trabalham a alguns anos com aluno especiais. A gente leva vantagem 

nesse quesito em relação à escola particular. 

 

Pesquisadora:Isso é verdade! E essas escolas particulares são escolas regulares ou 

são atendimento especializado... que vocês recebem os alunos? Ou são dos dois? 

 

Entrevistado:Não, regulares. Eu não conheço nenhuma escola particular, que você 

“tá” falando específica pro aluno especial. 
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Pesquisadora:Não, não necessariamente uma escola, mas uma instituição de 

atendimento especializado particular... Por exemplo: se esse ano vocês receberam 

algum aluno que, até então, só tinha recebido o atendimento especializado... 

 

Entrevistado: Nunca recebemos, né? Por exemplo, do centro de ensino especial... 

nós nunca recebemos alunos tenham vindo de lá pra cá. Ou, por exemplo, duma 

APAE... nunca recebemos. Nesta escola não, mas a rede pública aceita. Porque o 

Centro é da rede pública. Às vezes tem o processo contrário também, a ida pra lá. 

As vezes a criança não se adapta com o ensino regular, inclusivo aí ele vai pro...  

Entrevistada 1 (que havia entrado na sala há pouco): Porque assim, a escola 

regular, na verdade... a rede, ela tem um processo de inclusão. Então, o aluno muito 

comprometido, o primeiro local dele é um centro só de aluno especial. Depois ele 

vem pra escola regular... 

 

Pesquisadora:À medida que vai se desenvolvendo, né? 

 

Entrevistado: Esse processo daqui pra ir pro Centro já é mais difícil, né? 

Entrevistada 1: É, porque, só se o aluno, a mãe não falar nada e o aluno chegar aqui 

extremamente comprometido. Mas, no geral, a gente fica sabendo de alguma coisa 

na matrícula! ALGUMA! Nem toda a verdade na matrícula... 

 

Entrevistado: Pode colocar aí que muitos pais, no ato da matrícula esconde que a 

criança tem dificuldade. E as muitas vezes os pais já sabem que a criança é especial 

e omite por medo da escola negar vaga... às vezes ele quer porque quer aquela 

escola e acha que a escola vai negar vaga... 

 

Pesquisadora:Há muita omissão dos pais, nesse sentido, então, né? 



89 
 

 

 

Entrevistado: Acontece... acontece sim. 

 

Entrevistada 1: Por medo, né? 

 

Pesquisadora:Como vcs tratam com esses pais assim? Quando vocês percebem 

que o aluno tem... 

 

Entrevistado: A gente não vai brigar com esse pai, mas a gente vai chamar pra 

conversar: “olha, aconteceu isso, isso e isso, né? Na matrícula poderia ter falado... o 

trabalho com essa criança poderia ser mais rápido, a gente poderia, né? Priorizar 

esse trabalho com ela, fazer os encaminhamentos adequados na data certa...”. 

Quando a gente vai descobrir mais na frente, pode ser tarde, por exemplo... a gente 

faz um trabalho, elas fazer um trabalho pra abrir turmas pro ano que vem, de acordo 

com a necessidade de cada criança. Então, redução, que o aluno tem direito... 

redução de quantitativos na sala... Então se o pai omite que o aluno é especial e 

passa o prazo ele perde esse benefício da redução ano que vem, né? Ele entra 

numa turma cheia, e aí o trabalho é totalmente comprometido... 

 

Pesquisadora:E quando vcs percebem aqui dentro que um aluno que era 

considerado regular pode estar desenvolvendo alguma dificuldade de aprendizagem 

ou alguma deficiência como surdez, ou algo do tipo, como vcs lidam com isso? 

 

Entrevistado: Primeiro passo é a família ir para a área medicinal. Procurar médicos, 

especialistas pra comprovar a suspeita dos professores, a equipe psicóloga, 

orientadora e sala de recursos. E é Diante desses laudos é que a gente vai continuar 

o trabalho. 
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Pesquisadora:Tem pais que se recusam a fazer esses laudos? 

 

Entrevistada 1: Não. Às vezes não consegue, porque demanda recursos, convênio 

com a rede pública de saúde... 

 

Entrevistado: E a rede pública de saúde, às vezes pra você fazer um exame 

neurológico vai aí um ano, dois anos... Às vezes o pai também não está disponível... 

e não corre atrás. 

 

Pesquisadora:Mas vocês nunca pegaram um caso de pais que talvez teriam 

preconceito de passarem por isso na sua família? “Não, meu filho é normal, não 

quero saber de nada disso...” 

 

Entrevistado: Nós tivemos o E.  que foi difícil a aceitação da S.. 

 

Entrevistada 1: O E.? A mãe veio a descobrir que o filho era Síndrome de Down 

quando ele tinha 5 anos... 

 

Entrevistado: O rapaz aqui na escola. E assim, a gente conversava com ela e ela 

não aceitava! 

 

Entrevistada 1:E a gente olhava assim... mas e o pediatra? Mas também era uma 

mãe que pouco acompanhava o desenvolvimento do filho, entendeu? 

 

Entrevistado: Então acontece sim de pais que não aceitam, né? Não querem aceitar 

ou demoram pra aceitar... 
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Entrevistada 1:Ou são até pais ignorantes quanto à problemática, entendeu? 

 

Pesquisadora:E aí como que você lidam com esses alunos, de trabalhar com eles 

sem ter um diagnóstico? 

 

Entrevistado: Já como especial desde o início, já sabendo da dificuldade de 

aprendizagem e a suspeita, eu já tenho que trabalhar com ele desta forma, mesmo 

que a família demore com os exames médicos... mas já é ajudada essa criança sim!  

 

Pesquisadora:Você como Diretor da instiuição, o relacionamento que vcs tem na 

questão da inclusão com a Secretaria de Educação, como é? 

 

Entrevistado: (risos...) Bom, não é das melhores possíveis não, mas a gente, às 

vezes que a gente recorreu à determinadas gerencias, a gente conseguiu algumas 

coisas, às vezes a gente não conseguiu.  Mas não temos muita dificuldade não, nem 

na parte de legislação não. Talvez poderia ser melhorada a questão da legislação: 

menos alunos por sala de aula; dois profissionais pra cuidar da turma; mais 

monitores para auxiliar o professor. Aí não compete a nós aqui na escola... a coisa é 

mais centralizada. Mas não temos grandes dificuldades com a secretaria não... 

 

Pesquisadora:Mas vocês acham que eles oferecem um bom suporte à inclusão? Ou 

não? 

 

Entrevistado: A rede é muito grande, são 500 e tantos mil alunos, 600 e tantas 

escolas, é complicado, né? Essa visão sistêmica aí é difícil, eu acho que eles “tão” 

tentando, “tão” trabalhando, já caminharam muito, já caminhamos muito, temos 
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muito que caminhar ainda, mas “tão” atendendo, “tão” conseguindo atender. E se 

não fosse a Secretaria onde essas crianças estariam? Aqui na base a gente trabalha 

muito mais, com certeza. Mas... “tamos aí”, né? E vamos recebendo esses alunos, 

cada vez mais o número aumenta. A Secretaria não é um mar de rosas, não é uma 

maravilha, não é a solução para os problemas dessas famílias com relação à vida 

escolar desses alunos especiais, mas talvez seja o melhor que eles ainda tenham, 

aqui no Distrito Federal. Até porque a escola particular não consegue atende. A 

gente recebe vários alunos da escola particular com muitas reclamações das 

famílias. As crianças não são atendidas...e dos diversos níveis econômicos. Seja da 

criança mais pobre, que estava na escola particular da Samambaia, seja um filho de 

médico, advogado ou coisa assim, que estava numa escola particular conceituada. 

 

Pesquisadora:Entendi! E o relacionamento entre os profissionais aqui dentro da 

escola? Direção e professores. 

 

Entrevistado: Isso é nota 10. É ótimo. Não tem problema! É integrado... tem seus 

problemas pontuais que são  resolvidos, né? Tudo bem, não tem problema não! 

 

Pesquisadora:Então é isso! Obrigada! 
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Transcrição da Entrevista 

Entrevistada 3 – Mãe de aluno com deficiência 

 

Pesquisadora: Então, o que você entende por inclusão? 

Entrevistada: O que eu entendo por inclusão? 

Pesquisadora: É! Pode falar com as suas palavras assim... como você acha que tem 

que ser a inclusão de um aluno! 

Entrevistada: Eu acho que é você ter que dar uma atenção especial, né? Pra 

determinados alunos, com diagnóstico, com determinados diagnósticos, né? É você 

seguir principalmente o que for relacionado pelo neuropediatra, né? Pelo 

psicopedagogo, né? O tipo de atenção que ele precisa ter dentro da escola... se eles 

seguirem e obedecerem aquilo que foi proposto, pra mim, aquela é uma escola 

inclusiva. 

Pesquisadora: Entendi! E qual o conhecimento que você possui a respeito das 

politicas que o país coloca pra direcionar essa educação, se você tem algum 

conhecimento, se não, sobre as Políticas Públicas? 

Entrevistada: Eu sei... porque eu li uma matéria no Correio Brasiliense e eu sei que 

tem uma associação, por exemplo, pra aluno com DPAC... uma associação de pais 

que têm brigado aí, junto ao congresso, né? Pra... pra garantir algumas, alguns 

direitos, algumas necessidades e privilégios pra essas crianças, né? Porque, me 

parece que ainda não é uma questão reconhecida ainda, no Brasil, né? Eu sei que 

existe essa associação, a gente tá procurando, inclusive, se associar, né? E é o 

pouco que eu sei... 

Pesquisadora: Uhum... mas assim, as leis, a legislação, essas coisas, não, né? 

Entrevistada: Hmmm... não, não! 

Pesquisadora: E você já teve alguma experiência com as instituições 

especializadas? Só... só alunos com deficiência, tipo, a APAE, ou então o Centro de 

Ensino Especial...? 
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Entrevistada: Sim, a CAS, né? Já tive... inclusive a gente fez uma entrevista lá 

semana passada, porque o R. foi indicado, né? Como aluno especial e a gente fez 

uma entrevista com a psicopedagoga, com o C. e... excelente! Os profissionais são 

excelentes. A gente vê a grande diferença entre os profissionais da rede pública e os 

profissionais da rede particular... e eles detém um conhecimento muito grande. Eles 

esclarecem pra gente, né? O que que é... o que o seu filho poderia ter... Foi 

praticamente por meio deles que a gente teve a oportunidade de conhecer o que é 

isso, e do R. poder trabalhar com profissionais direcionados pra essa área, porque 

até então eu não sabia da existência, as escolas não me passavam o que era isso... 

e foi por meio do CAS. 

Pesquisadora: Então você considera que lá o atendimento é melhor, que seu filho 

desenvolve melhor quando ele tá lá do que se ele fica só na escola inclusiva... 

Entrevistada: Sim, ele tá fazendo uma entrevista pra começar, né? Mas , de cara, eu 

já pude ver a diferença! Na entrevista com ela a gente já pode ver, né? A diferença 

do ensino, da qualidade... 

Pesquisadora: E lá, você vai tirar ele da escola que ele tá hoje e deixar ele lá, ou vai 

fazer um trabalho paralelo? 

Entrevistada: No CAS? Não... no CAS é paralelo! A psicopedagoga, no caso, né? 

 

Pesquisadora: Ah, entendi! Então é um acompanhamento extra escolar... 

Entrevistada: Extra escolar... exatamente! 

Pesquisadora: E ele já esteve em escolas particulares regulares? 

Entrevistada: Já! Nesse ano agora, acho que ele passou por três escolas 

particulares! 

Pesquisadora: Nossa! Nesse ano de 2012? 

Entrevistada: Esse ano 2012... e finalzinho de 2011 

Pesquisadora: E o que você achou dessas experiências? Nas escolas particulares. 
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Entrevistada: Assim, a gente teve experiências boas e ruins, né? A gente viu que 

algumas escolas estão muito voltadas pro resultado. A grande maioria delas, das 

que ele passou, tá mais voltada pro resultado e empurrar conteúdo. Conteúdo, 

conteúdo... a visão deles era muito essa! E como o R., ele foi diagnosticado com 

hiperatividade, DPAC, ele inclusive toma o Conserta, né? É... a gente teve grande 

dificuldade nesse sentido... a gente... praticamente era chamado toda semana na 

escola, né? Porque ele não parava quieto, ele não queria fazer as atividades... 

Pesquisadora: Mesmo eles tendo o diagnóstico? 

Entrevistadora: Mesmo eles tendo o diagnóstico, eles me chamavam... n vezes, n 

vezes... e a última experiência que eu tive foi numa dessas extremamente 

recomendadas, com um nome grande, que eu não vou citar aqui, mas, é... a gente 

explicou... antes de colocar o R., a gente explicou a situação dele... que ele já tinha 

sido diagnosticado, tava nessa experiência de tomar Ritalina... a gente ainda não 

sabia se ia mudar pro Conserta, o  Neuropediatra dele que ia indicar... Ela tinha 

toda, toda o conhecimento dessa situação do R., né? Eles... E aceitaram mesmo 

assim! Disseram que não, que podia ficar tranquilo, né? E tal... e acho que foi uma 

das piores escolas, né? Depois de um semestre, né? Eu fui chamada lá e foi muito 

duro, né? Porque uma das frases foi assim: “se eu soubesse que ele era assim...” Aí 

não me... não completou a  frase, né? E eu vi que a qualidade dos professore 

também não era a mesma, né? Da rede pública... que hoje eu vejo a grande 

diferença... e por esse motivo a gente optou por tirá-lo, né? Essa foi última e 

resolvemos colocar na rede pública, que foi indicação da... dos profissionais que 

tavam acompanhando ele... a psicopedagoga, fonoaudióloga... pais de alunos 

especiais indicaram pra gente a 102 sul. Aí foi quando a gente teve o privilégio de 

colocá-lo lá! 

Pesquisadora: Então, o critério que vocês usaram pra escolher a escola, a rede 

pública foi porque a particular não atendia, né? 

Entrevistada: Não atendia... com certeza... 

Pesquisadora: E a escola atual, no caso, a 102 sul, eles te dão liberdade pra discutir 

as questões que dizem respeito à educação do R., se eles te chamam pra construir 

junto como vai se dar essa educação? 
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Entrevistada: Sim! Eles chamam sim! A gente já teve a oportunidade de ir lá umas 

duas vezes com a equipe de orientadora, psicóloga, a psicopedagoga e a 

professora, né? Os profissionais todos... 

Pesquisadora: A professora regente ou a da sala de recursos? 

Entrevistada: A de sala de aula mesmo! A gente teve... foi uma experiência muito 

boa, né? Elas puderam tá passando o que que o R. tinha, né? Tá ajudando e 

cumprindo com tudo que era solicitado pelo, pelo Neuro, né? De ter um ledor, né? 

É... avaliações mais objetivas, né? Tá junto, tá incentivando ele e isso foi feito e a 

gente tá muito satisfeito! A gente pode ver o progresso do R. em um semestre... no 

início do semestre ele não queria fazer nada, justamente porque criou um trauma 

nele essa questão de mudança de escola, né? E a professora conquistou ele! E 

hoje, no final do semestre, é... como é que se fala...? A gente pediu pra ela sempre 

colocar na agenda o quanto que ele tirava e ela sempre tem colocado: “ah, o R. tem 

feito todas as atividades, o R. tem tirado 10, tem tirado 11...” E ele tá muito feliz por 

isso, a autoestima dele melhorou muito! Porque os profissionais da educação têm 

um papel importantíssimo nisso, né? Por mais que a gente aqui em casa diga que 

ele é inteligente, que ele consegue, que ele faz... se o professor, o orientador e toda 

a equipe que tiver lá junto não tiver fazendo a mesma coisa, ele não anda, né? E foi 

isso que a gente viu na escola pública! 

Pesquisadora: Que bom!! E Vocês têm acesso ao Projeto Político Pedagógico da 

instituição ou não? 

Entrevistada: Não... 

Pesquisadora: Não, né? Não tem conhecimento... 

Entrevistada: Não... a gente tem conhecimento... nessas reuniões eles falam 

bastante... mas, como a gente não domina muito o assunto, o palavriado usado, eu 

não sei nem te dizer assim... (risos). 

Pesquisadora: Projeto político é um... como se fosse na empresa, o planejamento da 

empresa, a visão que eles têm... todas essas coisas! Esse é o Projeto Político 

Pedagógico... em que que tá baseada a educação deles... é isso! 
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Entrevistada: Isso eles chegaram a comentar, mas eu não me lembro 

especificamente sobre o que. 

Pesquisadora: E como você analisa o relacionamento entre as partes da escola? A 

gestão com os professores, os professores com os alunos, o pessoal da parte de 

atendimento especializado com diretor, professor, alunos... assim, esse 

relacionamento entre as partes... 

Entrevistada: eu vejo que, por serem funcionários públicos, eles são bem 

independentes, né? Bem diferente da rede particular. Na rede particular realmente 

tem uma única autoridade e todo mundo tem que seguir aqueles comandos. Na rede 

pública, eu vejo que, como são todos funcionários públicos, eles agem de uma forma 

mais integrada! Você não vê muito aquele papel de uma hierarquia, né? De uma 

pessoa que tá lá no topo e aí vai obedecendo... não. Eu acho que eles trabalham 

muito juntos, a opinião de cada um é válida, né? E foi isso que eu pude observar! 

Pesquisadora: E da professora do seu filho com... que nem você falou que teve 

reunião com a psicopedagoga, com a professora da sala de recursos... com a 

orientadora... é bem integradinho também? Eles conversam entre si sobre o R.? 

Entrevistada: Conversam! A Orientadora, pra mim, ela tem um papel extremamente 

fundamental e a professora nem se fala, né? Acho que a professora é o principal 

mesmo! Mas acho que tem que haver essa... principalmente entre orientadora e 

professora, né? Tem que haver essa integração entre as duas! E eu pude ver essa 

integração bem forte entre elas... 

Pesquisadora: E a integração da Secretaria de Educação com a escola? Você 

percebe se tem alguma coisa? Se existe... como que tá isso pra você? 

Entrevistada: A Secretaria de Educação... 

Pesquisadora: É! Se eles dão o suporte que é necessário, fazem um 

acompanhamento da escola... assim, de passar lá e ver como as coisas tão 

funcionando, o que que eles tão precisando... 

Entrevistada: Não! Isso não foi muito passado pra gente não, não pude observar 

isso não! 
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(risos) 

Pesquisadora: Então tá bom! Era isso! Muito obrigada!! 

Entrevistada: Ah... de nada!  
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Transcrição da Entrevista 

Entrevistado 4 – Integrante da COEDIN 

 

Pesquisadora: Então, Professor, quais são as principais Políticas Públicas de 

suporte à educação inclusiva? 

Entrevistado: As principais Políticas Públicas de educação inclusiva são... é... hoje... 

é... a sala de recursos oferecida pelo MEC, no Brasil inteiro. É... nós temos curso de 

preparação... é... pros profissionais que atuam na área e nós temos equipamentos... 

é, tipo computadores e é... vamos dizer, no caso do deficiente visual, você tem 

máquina brailes, você tem a garantia de fornecimento de materiais em braile. Você 

tem, no caso do surdo o uso de um aparelho FM pra aqueles que implantaram o 

coclear, pros outros você tem o pessoal trabalhando em LIBRAS, então... é... os 

deficientes intelectuais, você tem equipamentos também que... como softwares, é... 

que ajudam a criança a interagir, uma máquina com a relação social e assim por 

diante. Então nós temos várias opções de suporte pra atender o pessoal. 

Pesquisadora: Que bom! E o que é feito, assim, por parte da Secretaria para a 

melhoria desse atendimento? 

Entrevistado: O que é feito pela Secretaria para o acompanhamento, no sentido de 

melhorar esse atendimento é realmente, sendo bem redundante, é acompanhar! 

Fazer um acompanhamento na área de gestão de pessoas, na área de 

planejamento, na área pedagógica, pra que esse material, pra garantir que esse 

material, que vem do MEC, por exemplo, seja bem aproveitado. Nós temos, também, 

cursos de formação continuada para profissionais da educação, tanto para 

professor, como para servidor. Nós temos, é... trabalho também com o dinheiro 

vindo do MEC, buscando instrumentalizar as escolas, é... com, é... vamos dizer, com 

aparelhos que proporcionem a chamada comunicação alternativa, que produzam, 

por exemplo, a constituição de rampas, pro deficiente físico e nós temos, enfim, o 

acompanhamento da... no dia a dia, na sala de aula, através de professores da sala 

de recursos pra garantir que o aluno tenha um, vamos dizer, um currículo acessível, 

com estratégias pra que eles possam chegar ao aprendizado, é... conforme a 

dificuldade que cada um tem.  
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Pesquisadora: Entendi! E o conceito de Educação Inclusiva? Qual seria? 

Entrevistado: Olhe, a Educação Inclusiva... o próprio conceito da educação Inclusiva 

é redundante! Porque, na verdade, a educação de qualidade é direito de todos. É... 

a educação de qualidade é, acima de tudo, um direito humano. Portanto, nós temos 

a obrigação de oferecer a educação pra todos e essa educação tem que ser de 

qualidade! Então, com isso, na prática, não precisaria de chamar de Educação 

Inclusiva... 

Pesquisadora: Não precisaria ser diferenciado, né? 

Entrevistado: Exatamente! Na verdade você tem... quando você fala em inclusão, 

você fala no negro, no homossexual, no gordo, no anão... é... nos deficiente de 

modo geral, você fala nos TDAH’s, que têm uma enorme dificuldade de 

aprendizagem, você fala nos transtornos, de modo geral, é... você fala no pessoal de 

altas habilidades que se não tiverem  um atendimento apropriado também acaba 

conseguindo até dificuldades de aprendizado por falta da assistência. Então a 

escola, a educação ela te que ser de qualidade pra todos. Então, a Educação 

Inclusiva seria essa educação de qualidade pra todos. 

Pesquisadora: E quais as medidas que devem ser tomadas pela escola ao 

receberem o diagnóstico de um aluno com necessidades educativas especiais? 

Entrevistado: É... acolher esse aluno, recebê-lo, acolhê-lo e  respeitá-lo. Não como 

uma tolerância, mas, acima de tudo como uma pessoa que tem o direito humano a 

ser bem atendido em qualquer lugar. Aí vem é... esse indivíduo deve ser recebido 

pelos profissionais especializados pra poder estudar esse diagnóstico, estudar o 

próprio individuo e, a partir daí, colocá-lo no  local apropriado, nós vamos dizer, na 

turma apropriada para garantir o desenvolvimento dele enquanto aprendiz. 

Pesquisadora: E os critérios, assim, utilizados para a definição do espaço que mais 

favoreça o desenvolvimento desse aluno? 

Entrevistado: Olhe, veja bem. Hoje, defende-se que todo espaço tem que ser 

apropriado pro atendimento de todos, ou seja, vamos ter uma ideia do que seja um 

desenho universal. Um espaço que caiba todos e sirva pra todos. O trabalho nosso, 

é... vamos dizer, é instrumentalizar esse espaço e, vamos dizer, melhorar a 
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qualidade dos profissionais e fazer com que esse individuo também se sinta feliz 

onde ele está, para que haja uma interação satisfatória entre o ambiente, o professor 

e o próprio aluno. 

Pesquisadora: Mas assim, quando vocês recebem um aluno, como a definição... de 

se ele vai pra escolas regulares, ou pro Centro Especializado... como acontece essa 

definição? 

Entrevistado: Isso é bem complicado porque, na verdade, existe essa defesa de 

inclusão plena, que na verdade, inclusão plena... não existe ninguém totalmente 

incluído na sociedade. Nem eu, nem você, nem ninguém. Agora, quando eu falo de 

inclusão para todos, aí a inclusão possível será alcançada por todos. E aí é... hoje o 

Centro de Ensino Especial, ele existe para garantir o atendimento daqueles alunos 

com mais comprometimento. Que seja deficiente múltiplo, que tenha deficiência 

intelectual grave, enfim. Às vezes até recebe aluno em macas, em cama e esse é o 

aluno que a gente classifica como hoje pra ir pro Centro de Ensino Especial. Aquele 

aluno que tem capacidade de avançar na, vamos dizer, junto com os outros, não tem 

porque ir para o Centro de Ensino Especial. Mas, existe um problema sério que às 

vezes o pai... vou te dar um exemplo prático: outro dia, um pai de um aluno em 

Taguatinga, o menino é entubado, mal reage aos estímulos feitos pra ele e os pais 

cismaram que ele tinha que ter atendimento domiciliar. E, veja bem, que um aluno 

desse, inclusive, como ele respira artificialmente, com a ajuda de aparelhos, o 

problema dele é de saúde, acima de tudo e os pais quiseram atendimento... um 

professor pra dar atendimento domiciliar pra ele. Não é uma luta, mas entrou no 

Ministério Público na história e acabou se concedendo a ida do professor pra 

atender esse aluno. Aí, que que eu quero dizer com isso? Muitas vezes tem aluno 

com condição de ir pra escola regular, escola comum, mas o pai não quer, esse pai 

não quer e o menino acaba não indo. Tem aluno que é pra  ir pro Centro de Ensino 

Especial e o pai não quer, e o aluno... não quer na escoa comum. Então, essa forma 

de definição também entra a história do pátrio poder que acaba influenciando, 

principalmente com a ajuda da justiça que acaba influenciando nessa questão 

também. Mas, normalmente o critério de definição é o grau de comprometimento 

que significa que o aluno tem pra ir pra escola regular ou pro Centro de Ensino 

Especial. 
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Pesquisadora: Entendi! E existe algum acompanhamento dessas ações escolares? 

Entrevistado: Sim! Existe o acompanhamento sistematizado pela... por nós aqui do 

setor central é... interligado com o... as Regionais de Ensino que são chamados 

coordenadores intermediários, com os coordenadores das escolas e finalmente com 

os professores e alunos. Então esse acompanhamento de como a coisa tá 

funcionando, ele é feito através desse elo e aí a gente consegue ver como que é o 

dia a dia do aluno fazendo esse trabalho de acompanhamento. 

Pesquisadora: Aí vocês fazem reuniões periódicas? 

Entrevistado: Tem sim, tem reuniões periódicas com... vamos dizer é uma 

hierarquia... a gente faz, normalmente, com os coordenadores regionais, 

intermediários, que fazem com os coordenadores da escola, que, por sua vez, faze 

com os professores. Às vezes que a gente vai direto ao professor também, mas 

existe sempre esse acompanhamento através também de pedido de tomada de 

contas através de papel escrito, a gente usa muito esse recurso. 

Pesquisadora: Então tá bom, Professor, muito obrigada! 

Entrevistado: De nada! Estou aqui à disposição para ajudá-la! 
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Apêndice 3: Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Dados de identificação: 

Trabalho de Conclusão de Curso do curso de Pedagogia pela Universidade de 
Brasília. 

Pesquisador responsável: Aline de Freitas Oliveira sob a orientação da Profª. Drª. 
Fátima Lucília Vidal Rodrigues. 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade de Brasília – 
Faculdade de Educação 
Telefones para contato: (61) 3368.4607/ (61) 8146.0802 

Nome do voluntário: 
_______________________________________________________________ 

 
Idade: _____________ anos    R.G. ____________ 
 
Responsável legal (quando for o caso): 
_______________________________________________________________ 
 
R.G. Responsável legal: _________________________ 
 
  A participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os 
procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no. 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua 
dignidade. Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 
confidenciais. Somente o pesquisador e a orientadora terão conhecimento dos 
dados. 

Ao participar desta pesquisa a Sr. (ª) não terá nenhum benefício direto.  
 O Sr. (ª) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem 

como nada será pago por sua participação. 
 
Eu, __________________________________________, RG nº____________ 
declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de 
pesquisa acima descrito. 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do Participante 


