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Resumo: 
 
 
Destacando a importância e necessidade de se fazer um exame minucioso e sistemático 

a respeito da prática e da política da educação inclusiva, principalmente através da 

opinião dos alunos público alvo da educação especial, que acabam protagonizando todo 

esse processo. O presente estudo tem como objetivo identificar percepções dos alunos 

Público Alvo da Educação Especial quanto ao processo de inclusão no ensino regular, 

bem como comparar o discurso com as práticas no dia a dia escolar da equipe. Visando 

a compreensão da inclusão escolar no Ensino Fundamental público. A presente proposta 

levou em consideração cada sujeito, suas particularidades, delineando identidades 

singulares que poderão desvelar o fenômeno estudado.  Foram realizadas observações 

do cotidiano escolar – foram observados momentos de interação da equipe educacional 

com os alunos; a) sala de aula (interação professor e/ou cuidador com os alunos); b) 

intervalo (interação entre os auxiliares de serviços gerais, inspetores e merendeiras e os 

alunos); c) entrada e saída (interação entre porteiros, inspetores e administrativos com 

os alunos) e outros contatos percebidos com as demais pessoas que compõem as 

equipes. Para a coleta de dados serão utilizados os instrumentos descritos a seguir: 

Questionário para pais e professores, para caracterização sócia demográfica, Entrevistas 

semiestruturadas: serão organizados roteiros de entrevista com os próprios alunos 

Públicos Alvo da Educação Especial, questionários para investigação com a família ou 

responsáveis dos alunos público alvo da Educação Especial.  

 

Introdução 

 

De acordo com o último censo realizado no Brasil, há aproximadamente 24,6 milhões 

de cidadãos com algum tipo de deficiência. Estes dados compreendem o equivalente a 

14,5% de brasileiros e, destes, 11,5% são pessoas com deficiência intelectual, segundo 

fonte do Censo Escolar (MEC/INEP, 2007), do total de números de matrículas de 

alunos com deficiência intelectual 67,7% foram em escolas e classes especiais e 32,3% 

em escolas regulares/classes comuns. 



 Mercadante (2004) conceitua pessoas com deficiência como aquelas incapazes de 

manter com independência a demanda de uma vida individual ou social normal, em 

decorrência de uma deficiência congênita ou adquirida, em suas capacidades físicas e 

mentais, podendo ser classificada em visual, intelectual, auditiva, múltiplas e física. 

Essas pessoas portadoras de tais deficiências são consideradas público alvo da Educação 

Especial, sendo esta uma educação organizada para atender especificamente e 

exclusivamente alunos com necessidades educativas especiais.  

A Instituição que atende exclusivamente pessoas com deficiências tem sido alvo 

de críticas, por não promover o convívio entre as crianças com deficiência e aquelas que 

não apresentam. Por outro lado, essas instituições direcionadas para a educação 

especial, contam com materiais, equipamentos e professores especializados. Enquanto o 

sistema regular de ensino precisa ser adaptado e pedagogicamente transformado para 

atender realmente de forma inclusiva.  

Crianças público alvo da Educação Especial são aquelas que, por alguma 

diferença no seu desenvolvimento, requerem certas modificações ou adaptações 

complementares ou suplementares no programa educacional, visando torná-las 

autônomas e capazes de serem mais independentes para que possam atingir todo seu 

potencial. As diferenças podem advir de condições visuais, auditivas, mentais, 

intelectuais ou motores singulares, de condições ambientais desfavoráveis, de condições 

de desenvolvimento neurológico, psicológico ou psiquiátrico específicos.      

De acordo com Power (2005) é de suma relevância a sociedade proporcionar 

oportunidades às pessoas com deficiência á participarem das diretrizes desenvolvidas , 

haja vista que historicamente foi a mesma quem lhes negou, cabe agora à sociedade se 

responsabilizar em promovê-la. 

 

Objetivo  

Referenciando-se nos pressupostos de que o aluno público alvo da educação especial deve 

fazer parte de sua prática escolar, de modo que suas vivencias não se limitem apenas à 

passividade, e sim exercendo de forma plena seus direitos de cidadão. Utilizando toda a sua 

amplitude, esta pesquisa visa como objetivo conhecer e analisar a percepção dos alunos 

público alvo da educação especial, escolarizado na rede regular de ensino no que diz respeito 

à inclusão escolar. Investigando aspectos favoráveis e desfavoráveis mencionados por estes 

alunos em estudos já realizados. 



 
 

 
 

 

Metodologia  

 

Conforme resolução do Conselho Nacional de Saúde CNS-196/96, anterior ao início da 

entrevista, os participantes convidados a comporem a amostra do estudo e, em 

concordância, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, formalizando 

a participação na pesquisa, considerando a liberdade de escolha à participação 

espontânea no estudo.  A presente proposta prioriza cada sujeito, suas particularidades, 

delineando identidades singulares que poderão desvelar o fenômeno estudado.  

Para a coleta de dados serão utilizados os instrumentos descritos a seguir: • 

Questionários – para caracterização demográfica dos sujeitos e local: participantes, 

escola onde atuam; série, nível ou área de atuação; data de nascimento; formação; sexo; 

tempo de serviço, dentre outros dados. • Entrevistas semi-estruturadas: serão 

organizados roteiros de entrevista para crianças, família e equipe educacional: 1ª fase – 

Com os próprios alunos público alvo da Educação Especial, também para investigar 

relações com a equipe educacional, atitudes marcantes, facilitadoras, bem como atitudes 

inadequadas vivenciadas pelo aluno. Para a entrevista será levado em conta à 

necessidade de linguagem específica: libras; • Questionários para investigação com a 

família ou responsáveis dos alunos público alvo da Educação Especial, também para 

investigar relações com a equipe educacional, atitudes marcantes, facilitadoras, bem 

como atitudes inadequadas vivenciadas pelo aluno. • Observações do cotidiano escolar 

– serão observados momentos de interação da equipe educacional com os alunos; a) sala 

de aula (interação professor e/ou cuidador com os alunos); b) intervalo (interação entre 

os auxiliares de serviços gerais, inspetores e merendeiras e os alunos); c) entrada e saída 

(interação entre porteiros, inspetores e administrativos com os alunos) e outros contatos 

percebidos com as demais pessoas que compõem as equipes. Tais observações servirão 

para análise e identificação das adaptações curriculares e pedagógicas, como também 

atitudes de acolhimento, inclusão, atendimento, resistência e segregação em relação às 

necessidades educativas dos alunos com deficiência matriculados nas escolas. Neste 

momento os registros serão realizados em diários de campo, com roteiros de 

observação. Tomar-se-á cuidado para eleger quantidade de dias para tais observações 



que sejam coerentes como amostras para representar as práticas executadas no decorrer 

do ano letivo. Será assegurado total sigilo quanto à identificação do local e sujeitos 

participantes da pesquisa. 

 

Desenvolvimento: 

 

O presente projeto de pesquisa se encontra em desenvolvimento, encerrado o ciclo de 

observação de campo e dando início a coleta de dados no segundo semestre de 2014, o 

estudo terá seu desfecho da seguinte forma; Questionário - Para a análise dos dados 

obtidos nos questionários, serão consideradas Categorias de Análise, tais como: 

educação para a emancipação; educação para a adaptação; desenvolvimento da 

autonomia, da sensibilidade, para a resistência; educação inclusiva e inclusão escolar; 

preconceito, indivíduo e cultura, dentre outras que deverão ser elaboradas no decorrer 

da pesquisa. Entrevistas - Para a análise dos dados obtidos nas entrevistas semi-

estruturadas, serão consideradas Categorias de Análise, tais como: educação para a 

emancipação; educação para a adaptação; desenvolvimento da autonomia, da 

sensibilidade, para a resistência; educação inclusiva e inclusão escolar; preconceito, 

indivíduo e cultura, dentre outras que deverão ser elaboradas no decorrer da pesquisa.  

A organização será realizada, da seguinte maneira; Transcrições das entrevistas e 

organização das categorias em tabelas para composição das trajetórias das práticas 

rotineiras; Apresentação das entrevistas aos participantes, para diálogo a respeito das 

práticas identificadas, o olhar, o exame, a observação e o monitoramento são práticas 

não discursivas que produzem um conjunto de dados visuais que têm o poder de 

esclarecer ações, ampliarem as relações entre o dizer e o fazer e principalmente desvelar 

práticas sobre o sujeito da deficiência e a atuação da Equipe Escolar na Educação 

Inclusiva. Para que os dados observados (registrados em diários de campos) possam ser 

aproveitados como material que infere análise nas relações estabelecidas pelos objetivos 

da pesquisa, será indispensável seguir um roteiro, tal como: Escolha das situações 

vivenciadas (registrados nos diários de campos) em função de categorias pré-

estabelecidas que evoque análise das práticas de interação social e educacional entre a 

equipe e o aluno (cenas significativas); categorização das cenas transcritas em práticas 

inclusivas ou não; análise sobre a prática identificada e aproveitamento para o curso de 

formação em serviço.  



Batista (2013) faz uma análise sobre o que revelam as pesquisas na visão e 

entendimento dos alunos com deficiência sobre a inclusão escolar.  No estudo em 

questão foi realizada uma categorização que facilitou a compreensão da percepção e 

perspectivas dos alunos público alvo da educação especial, sobre o processo de inclusão 

(inserção e permanência no ensino regular), a autora ainda pontua que os dados 

analisados trazem evidencias que os alunos portadores de deficiência (público alvo da 

educação especial) que tiveram experiências no ensino regular, demonstraram tanto 

aspectos positivos, quanto negativos em suas vivencias, o estudo realizado levantou os 

dados a partir da padronização de comunicação encontrada na pesquisa, realizou 

agregação de informação, recortes que resultou na representação do conteúdo. A partir 

dos dados coletados foram obtidas as seguintes categorias para a análise qualitativa, I) a 

trajetória escolar e ingresso no sistema regular de ensino; (II) aos aspectos estruturais e 

metodológicos encontrados em sala; (III) a interação com o professor e demais alunos; 

(IV) ao papel da escola como espaço de aprendizagem e expectativas futuras. A 

pesquisa destaca em seus discursos no que se referencia á (I) à trajetória escolar e 

ingresso no sistema regular de ensino, discursos demonstraram que a  mudança  para o 

ensino regular proporcionou aos alunos sentimentos que favoreceu a autoestima. Os 

alunos entrevistados relataram em seus discursos a satisfação da convivência juntos com 

os outros alunos, e ter a oportunidade de se integrar, interagir mais e realizar atividades 

antes não atribuídas a eles por causa da deficiência. No que se referem à categoria (II) 

aspectos estruturais e metodológicos encontrados nas disciplinas, discursos apontaram  

queixas sobre impaciência em se respeitar o ritmo do aluno, alguns alunos relataram 

algumas falas como; “o professor é muito rápido”, a partir dos depoimentos de que o 

docente escreve na lousa e logo apaga, exige o produto da tarefa no mesmo tempo para 

todos e fornece instruções rápidas sem que haja repetição. A Autora destaca que houve 

queixas do método tradicional baseado no giz e quadro, alguns alunos usaram a 

justificativa e a fala de que esse método “cansa a mão, é difícil de ler”.  Sobre (III) a 

interação com o professor e demais alunos, na pesquisa de Veltrone (2008) alguns 

participantes disseram gostar dos seus professores, mas consideram que em 

determinados momentos eles são “um pouco bravos” (fala dos alunos) . Na percepção 

dos estudantes com deficiência a interação com o professor pode favorecer o 

relacionamento interpessoal e, conseqüentemente, interferir positivamente no processo 

de ensino-aprendizagem.  



Na pesquisa de Silva (2009), os alunos discursaram que “os professores são 

bons”, mas poderiam ser mais atenciosos. O autor pontua que às vezes o aluno não 

compreende a matéria e o professor não consegue lhe explicar. Nas pesquisas 

averiguadas houve também a relação das experiências, a falta de compreensão. E 

rejeição vividas no ambiente de estudo, tais vivencias partiram de professores e demais 

alunos para com outros alunos com deficiência. Batista (2013) ainda faz considerações 

em seus estudos que também houve exposição onde a relação professor-aluno com 

deficiência foi marcada pela promessa e pela busca de recursos que ajudem a 

aprendizagem do aluno com deficiência matriculado no ensino comum. Um dos 

exemplos está na pesquisa de Tinós (2010):  

A professora era tudo na minha vida. Ela também não  

Sabia lidar comigo e  ela    aprendeu comigo. Ela me  

escutava. Com ela eu aprendi, entendeu, porque ela sim  

me dava atenção (...)” (TINÓS, 2010, p.76)  

 

Na categoria IV, que nós fala sobre o papel da escola como um espaço de 

aprendizagem e expectativas futuras, fornece informações sobre como a maioria dos 

alunos concede um papel muito importante para a escola em seus discursos. Os alunos 

que concederam entrevista, nas pesquisas declaram que a escola é um espaço de 

aprendizagem, e que através dela terão todos os conhecimentos importantes para o seu 

futuro. Nos depoimentos dos alunos com deficiência isso fica destacado em falas como: 

eu vou para a escola para “eu ser alguém na vida”, para “aprender e trabalhar” (Batista 

2013). Entende-se, portanto, que escola está bem relacionada com as esperanças futuras 

dos alunos.  

Haas (2013) apontou que o processo de alfabetização e letramento é tratado 

pelos alunos como uma conquista que amplia suas possibilidades de ser, permitindo-

lhes conviver com diversos objetos de nossa cultura. As expectativas futuras são 

reveladas pelos discursos dos alunos quando estes demonstram o quanto desejam obter 

uma profissão e são unânimes em afirmar que a escola tem grande parcela de 

responsabilidade na conquista desse sonho.  

Ao concluir as análises dos dados da pesquisa Batista (2013) faz considerações 

que a concepção de inclusão dos alunos com deficiência está vinculada a participação 

ativa nas atividades propostas nas aulas e também relacionada com a interação social 

com seus colegas de classe, fatores estes que atuam de forma indissociável e 

dependente. Os relatos indicaram que a deficiência atrai a atenção dos demais alunos, 

despertando neles certa curiosidade, ora por comportamentos de agressividade 



demonstrada pelo grupo. E que mesmo com o acontecimento de episódios de 

discriminação, rejeição e exclusão, os alunos designam à escola um papel importante 

para seu desenvolvimento e oportunidades profissionais.  

Os relatos deixam bem claro que os alunos com deficiência desejam fazer as 

funções que outros alunos da sua mesma idade realizam. Portanto, estar estudando no 

sistema regular de ensino é motivo de orgulho, apesar das dificuldades encontradas na 

trajetória escolar dos mesmos, como falta de recursos adaptados, despreparo dos 

professores e a não valorização pela condição de ser uma pessoa com deficiência. Foi 

destacado, a partir dos depoimentos de alunos com deficiência matriculados na rede 

regular de ensino citados nas pesquisas analisadas, que é importante a formação 

continuada de professores para o atendimento a estes tipos de alunos, é algo 

indispensável ha qualidade dos serviços oferecidos e a concretização do que é 

relacionado na legislação sobre a educação inclusiva. Batista (2013) ainda pontua que é 

importantíssimo o movimento de escuta dos alunos com deficiência sobre seu processo 

de escolarização, pois, eles apresentam muitas expectativas relacionadas ao sistema de 

ensino e têm muitas críticas a fazer. Não dar crédito ao que eles pensam e falam ou 

atribuir a escola apenas um papel de socialização, sem a devida reorganização do espaço 

escolar e a definição de suas atribuições é, em alguma medida, negar as potencialidades 

e direitos dos alunos com deficiência.  

Tendo como base os dados acima descritos fica a evidencia e importância do 

projeto de pesquisa em andamento, ao fim do projeto pressupõe que se tenha alcançado 

as expectativas e os objetivos propostos, em relação às estratégias de intervenção 

psicoterapêutica proporcionando aos participantes do projeto uma educação de 

qualidade, contribuindo assim, para uma sociedade mais saudável. 
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