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Resumo: O ingresso de alunos com deficiência no ensino regular vem aumentando nos 

últimos anos, pode-se atribuir este crescimento às políticas federais instituídas pela Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva que priorizam a 

inclusão destes alunos no sistema regular de ensino. No entanto, percebe-se que apenas a 

garantia da matrícula a estes alunos não é suficiente, se faz necessário que o mesmo 

permaneça e, principalmente, tenha acesso ao conhecimento e consiga apropriar-se 

dele. Neste sentido, o presente estudo objetiva analisar e descrever a visão dos alunos com 

deficiências matriculados no Ensino Médio a respeito das práticas de inclusão desenvolvidas 

na instituição da qual fazem parte, suas interações sociais na escola (professor x aluno; aluno 

com deficiência x alunos sem deficiência; aluno com deficiência x funcionários da escola), 

seu relacionamento com o processo de aprendizagem identificando suas principais 

dificuldades e das suas expectativas quanto ao futuro. Para tanto, será utilizado como 

procedimento para coleta de dados a entrevista semiestruturada, com questões abertas para 

que os sujeitos da pesquisa façam uma reflexão e exponham seu ponto de vista sobre o 

assunto. Os sujeitos desse trabalho serão os educandos com deficiência, matriculados 

regularmente em escolas estaduais do município de Corumbá/MS. A partir da análise dos 

dados, será possível identificar as práticas pedagógicas desenvolvidas pelas escolas na 

perspectiva dos pressupostos da educação inclusiva, uma vez que, o direito ao ensino de 

qualidade aos alunos, inclusive com deficiência é uma questão de direito social. 

 

Palavras-Chave: Necessidades Educacionais Especiais. Inclusão. Ensino Médio 

 

 

Introdução 

 

A construção de uma escola inclusiva para atender a todos sem nenhum tipo de barreira tem 

se tornado tema de muitos Seminários, Congressos, Fóruns entre outros eventos científicos. 

Em se tratando da escolarização de alunos com deficiência percebemos que esta também tem 

se estabelecido num campo de lutas por melhores condições de aprendizagem e, portanto, 

alvo de vários estudos no meio acadêmico. 

Meletti e Bueno (2011) afirmam que foi no final da década de 1980, após a promulgação da 

Constituição Brasileira de 1988 que foi notado uma ampliação expressiva no que se refere à 

educação de alunos com deficiência nos documentos legais e políticos brasileiros. Foi 
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assegurado o direito público subjetivo à educação, abrangendo também este público, 

garantindo a sua matricula preferencialmente na rede regular de ensino. Ainda de acordo com 

os autores, a Declaração de Salamanca, concebida na Espanha em 1994, passa a ser um marco 

na Educação Especial, sendo referência básica para as discussões da área. 

Nesta mesma linha de pensamento Caiado (2003) reafirma a Constituição Brasileira de 1988 

como marco da inclusão do aluno com deficiência no ensino regular. E afirma que, muito 

embora a primeira Lei de Diretrizes e Bases 4.024/61 já proclamasse que a educação dos 

alunos com deficiência deveria enquadra-se, no que for possível no sistema geral da educação, 

com o objetivo de integra-los na sociedade será na Constituição de 1988 em seu artigo 208, 

inciso III que “o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência deveria 

se dar preferencialmente na rede regular de ensino” (CAIADO, 2003, p.2). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069/90, também reafirma o direito ao 

atendimento especializado aos portadores de deficiência no ensino regular, no seu Art. 54, 

inciso III (BRASIL, 1990). 

Para validar os direitos humanos e os acordos internacionais, o Brasil passa a estabelecer 

políticas de direito social através da Política de Estado e de Governo. Por meio de legislações, 

programas projetos com a finalidade de assegurar os direitos apregoados a todos os cidadãos, 

inclusive as pessoas com deficiência. (ALMEIDA; GARCIA, E., 2012). 

As políticas inclusivas vêm sendo colocadas em prática no Brasil tomando como parâmetro os 

documentos legais do Ministério da Educação (MEC); da Política Nacional de Educação 

Especial, como também os tratados internacionais como a Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos, aprovado em 1990, em Jomtien, Tailândia e a Declaração de 

Salamanca, firmada em 1994, na Espanha. (PADILHA, 2009).  

A Declaração Mundial sobre Educação para Todos evidenciou que a educação básica é um 

direito de todas as pessoas, mulheres, homens, crianças, jovens, em todo o mundo e visava à 

universalização do acesso e promoção da igualdade, além da melhoria do ambiente de estudo 

(UNESCO, 1990, p.2). 

A Declaração de Salamanca, promulgada em 1994, reafirma o direito a educação para todos. 

E acrescenta que a escola deve “[...] acomodar todas as crianças independentemente de suas 

condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, lingüísticas ou outras [...]”. (UNESCO, 

1994, p.3). 

 

Bueno (2011, p. 119) acrescenta que: 

 
Desde a Declaração de Salamanca , em 1994, a inclusão dos alunos com 

necessidades educativas especiais em classes regulares passou a ser 

considerada a forma mais avançada de democratização das oportunidades 
educacionais, pois considerou-se que a maior parte dessa população não 

apresenta qualquer característica intrínseca que não permita essa inclusão 

[...].  

 

É nesse contexto, que o Brasil passa a ter um novo olhar sobre a Educação Especial, percebe-

se que os organismos internacionais exerceram grande influência no “conceito de escola 

inclusiva no Brasil” (CARVALHO, 1998 apud KASSAR 2009). 
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Na década de 1990 temos ainda a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei nº 9394/96, onde é dedicado um capitulo especifico a Educação Especial. Nesta 

Lei o atendimento a alunos com deficiência é um dever do Estado, devendo ser pública, 

gratuita e preferencialmente na rede regular de ensino. (GARCIA, R., 2011). 

Ainda de acordo com Garcia, R., (2011) o termo “preferencialmente” utilizado neste 

documento abre a possibilidade de que o ensino não aconteça na rede regular, permanecendo 

em instituições especializadas. E acresce que: 
 

[...] a lei indica no Artigo 58, parágrafo 1o, que haverá,quando necessário, 
serviços especializados na escola regular, mas não há referência sobre quem 

define sua necessidade. No 2o parágrafo do mesmo artigo está prescrito que 

as modalidades de atendimento fora da classe comum da rede regular serão 
aceitas quando, pelas condições específicas do aluno, a integração não for 

possível. Desta forma, criam-se instrumentos legais para manter alunos 

considerados com condições graves de deficiência em instituições 

especializadas. (GARCIA, R., 2011, p.108). 

  

No inicio do ano 2000 temos a Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) /Câmara 

da Educação Básica (CEB) nº 02/2001 que passa a reger os artigos presentes da então 

LDB/9.394. Como já mencionado anteriormente na LDB 9394/96 foi proposto o atendimento 

especializado “preferencialmente” na rede regular de ensino, na Resolução CNE/CEB nº 

02/2001 em seu Art. 7º foi defino que “o atendimento aos alunos com necessidades 

educacionais especiais deve ser realizado em classes comuns do ensino regular, em qualquer 

etapa ou modalidade da Educação Básica.” (BRASIL, 2001, p.2). No Art. 9º foi definida 

também a criação, extraordinariamente, por parte das escolas de classes especiais para alunos 

que apresentassem dificuldades de aprendizagem ou comunicação diferentes dos demais 

alunos e que necessitassem de apoio intenso e contínuo. (BRASIL, 2001). 

Garcia, R., (2005) ressalta a Resolução CNE/CEB nº 02/2001 foi importante, pois, 

normatizou no Brasil as diretrizes inclusivas que estavam em discussão internacionalmente e, 

ao mesmo tempo em que expressou a maneira pelo qual a política nacional congregou o 

conjunto de ideias que se consolidaram como hegemônicas no campo da Educação Especial.  

Ainda de acordo com Garcia, R., (2011) ao longo da década de 2000 a Educação Especial 

brasileira sofreu influência de eventos internacionais como a Convenção de Guatemala - 

Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Pessoas Portadoras de Deficiência (2001), ocorrida na Guatemala em 2001 e aprovada no 

Brasil através do Decreto Legislativo nº 198 junho de 2001. Em 2006 ocorreu a Convenção de 

Nova Iorque - Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo 

Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007,e foi aprovada no Brasil pelo 

Decreto legislativo 186/2008. 

Ainda na década de 2000 temos a Resolução CNE/CEB nº 04/2009 que estabelece no seu Art. 

4º, incisos I, II e III, os educandos com necessidades especiais são entendidos como aqueles: 
 
I – Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo 

de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. ;II – Alunos com 

transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro 
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de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas 
relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa 

definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de 

Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos 
sem outra especificação. ; III – Alunos com altas habilidades/superdotação: 

aqueles que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as 

áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, 
liderança, psicomotora, artes e criatividade. 

 

Ainda nesta Resolução, ficaram fixadas Diretrizes operacionais para o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), prioritariamente na Sala de Recursos Multifuncionais, foi 

reafirmado a Educação Especial como modalidade educacional, onde os sistemas de ensino 

tem a obrigação de matricular todos os educandos com deficiência na Educação Básica. 

(GARCIA, R., 2011). 

Percebemos que os documentos citados até o momento tiveram grande influência e 

importância no processo de inclusão dos alunos com deficiência no sistema educacional. 

Neste sentido, verificamos que uma educação que prime pela inclusão, “[...] deve ter, 

necessariamente, investimentos em materiais pedagógicos, em qualificação de professores, 

em infraestrutura adequada para ingresso, acesso e permanência e estar atento a qualquer 

forma discriminatória” (CASTANHO; FREITAS, 2005, p. 4). 

Bueno (2011) ressalta de modo bastante pertinente que é preciso que os sistemas educacionais 

revejam suas condições de ensino e que favoreça a inclusão dos alunos com deficiência de 

maneira gradativa, contínua, sistemática e planejada. 

 
Deve ser gradativa porque é preciso que tanto os sistemas de educação 

especial quanto os de ensino regular possam ir se adequando à nova ordem, 
construindo práticas políticas, institucionais e pedagógicas que garantam o 

incremento da qualidade do ensino que envolve não só os alunos com 

necessidades educacionais especiais, mas todo o alunado do ensino regular. 

Deve ser continuo, no sentido de ampliação constate dos processos de 
inclusão, para que esta não se baseie, novamente, nas supostas dificuldades 

genéricas de alunos, professores e escolas abstratos. [...] (BUENO, 2011, p. 

126) 

 

Sendo assim apesar das Leis, Resoluções e Decretos que amparam a inclusão de pessoas com 

deficiência em todas as modalidades de ensino, notamos que a inclusão é um objetivo a ser 

alcançado, tendo em vista que somente uma pequena parcela destes alunos tem conseguido 

alcançar com sucesso todas as etapas de escolarização. 

Em relação ao Ensino Médio etapa final da educação básica, alguns estudos como o de 

Goulart, Sampaio e Nespoli (2006) intitulado “O desafio da universalização do ensino médio” 

apontou que popularizar esta etapa de ensino a todos implica garantir além do acesso, 

permanência, sucesso e término na faixa etária apropriada. 
 

 [...] cabe dizer que pouco mais da metade dos jovens que têm direito ao 
ensino médio o estão frequentando e destes, apenas 25% na idade adequada. 

Os demais o frequentam com idade defasada, resultado de repetições e 



 
VIII ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Londrina de 05 a 07 novembro de 2013 - ISSN 2175-960X 

 

 

486 
 

interrupções. Mais de 50% fazem o ensino médio no turno noturno e boa 

parte no PROEJA. (FRIGOTO, 2009, p.26). 

 

Moreira e Tavares (2009) acrescentam que para se construir uma sociedade mais justa e 

menos excludente é necessário ampliar investimentos em ações que beneficiem e promovam 

os jovens e, nesse contexto estão os educandos do ensino médio. As autoras ainda propõem 

que para a concretização destes aspectos é necessário conhecer quais as reais necessidades dos 

alunos, particularmente, dos alunos do ensino médio com deficiência, que possuem 

características individuais, econômicas, sociais, educacionais diferente dos demais e “que 

precisam ser levadas em consideração ao se propor uma educação em respeito às diferenças e 

atenta às desigualdades” (MOREIRA; TAVARES, 2009, p. 192). 

Diante do exposto, esta pesquisa tem por finalidade analisar e descrever a visão dos alunos 

com deficiências matriculados no Ensino Médio a respeito das práticas de inclusão 

desenvolvidas na instituição da qual fazem parte, das suas interações sociais na escola 

(professor x aluno; aluno com deficiência x alunos sem deficiência; aluno com deficiência x 

funcionários da escola), do seu relacionamento com o processo de aprendizagem 

identificando suas principais dificuldades e das suas expectativas quanto ao futuro. Será dada 

voz para os principais protagonistas desta história, o aluno com deficiência. Pois segundo 

Caiado (2003): 

 
[...] dar voz aos excluídos da escola porque as pessoas deficientes estão, 
historicamente, fora da escola e na condição de excluídos – eles pouco, ou 

nunca, falam. Alguém, geralmente, fala e decide por eles, muitas vezes, 

definem-se políticas, abrem-se serviços, organizam-se cursos e congressos. 
(CAIADO, 2003, p. 44) 

 

Diante do posicionamento destes educandos as questões propostas, refletiremos sobre a 

inclusão dos mesmos na escola, vislumbrando entender a possibilidade de acesso, 

permanência, aprendizagem e conclusão com sucesso. A finalidade deste estudo também irá 

possibilitar uma maior reflexão por parte da comunidade escolar a respeito das práticas 

inclusivas, bem como avaliar a implementação de políticas de inclusão do aluno com 

deficiência na Educação Básica. 

 

Metodologia 

 

Essa investigação será realizada através de uma Pesquisa de Campo com uma abordagem 

qualitativa. Segundo Teixeira (2005), este tipo de pesquisa proporciona contato direto com os 

atores a serem pesquisados, favorecendo melhor aproximação entre o objeto a ser pesquisado 

e o pesquisador. 

 

Local 

 

O local escolhido para coleta de dados será as escolas estaduais do município de 

Corumbá/MS que possuem alunos com deficiência matriculados no Ensino Médio. 
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Sujeitos da Pesquisa 

 

Constituíram como sujeitos da pesquisa, educandos com deficiência, matriculados 

regularmente em escolas estaduais do município de Corumbá, no Mato Grosso do Sul que se 

disponibilizarem a responder ao questionário, assinando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, conforme prevê o Código de Ética de Pesquisa com Seres Humanos. 

 

Instrumentos de Coleta de Dados 

 

Dando continuidade no recolhimento das informações que permitam a análise da visão dos 

alunos com deficiência quanto às práticas de inclusão desenvolvidas na escola que fazem 

parte, das suas vivências e das suas expectativas para o futuro, utilizaremos como 

procedimentos para coleta de dados a entrevista semiestruturada, com questões abertas para 

que os sujeitos da pesquisa façam uma reflexão e exponham seu ponto de vista sobre o 

assunto. As entrevistas serão gravadas em áudio que serão transcritas fidedignamente. 

Nesse sentido, a entrevista permite conhecer a opinião dos sujeitos, proporcionando uma série 

de vantagens Segundo Gil (1999, p. 117),  

 
[...] a entrevista é uma técnica em que o investigador se apresenta frente ao 

investigado com o objetivo de obtenção de dados que interessam à 

investigação, sendo considerada uma forma de interação social ou um 

diálogo assimétrico em que uma das partes, busca coletar dados e a outra se 
apresenta como fonte de informação. 

 

Diante da metodologia apresentada, pretende-se, analisar e descrever a visão dos alunos com 

deficiência a respeito das práticas de inclusão vivenciadas por estes no seu cotidiano escolar. 

A partir do relato destes alunos será possível apreender suas principais dificuldades, 

expectativas futuras, medos o que nos levará a refletir sobre novas formas para abolir os 

obstáculos que impedem que estes educandos de permanecer e concluir seus estudos com 

sucesso. 

 

Organização e análise dos dados 

 

Após a transcrição das entrevistas iniciar-se-á a organização dos dados. Para tanto, será 

elaborado um quadro que constará as perguntas e as respostas de cada sujeito. Após a 

montagem desse quadro será efetivado, primeiramente, uma leitura vertical, por respondente, 

e, em seguida, uma leitura horizontal, por questão, com a finalidade de compreender como 

cada sujeito reflete e avalia a problemática, bem como facilitar a análise do conjunto 

(GARCIA, 2006).  

A organização se constituirá em peça chave para a compreensão, problematização e 

explicitação da problemática, pois através dela será possível conhecer a visão de cada aluno a 

respeito das práticas de inclusão vivenciadas por estes no meio escolar. Os dados foram 

analisados a partir dos referenciais estudados. 
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Resultados e Discussões os Dados Iniciais 

O município de Corumbá possui onze escolas estaduais, sendo dez localizadas na zona urbana 

e uma na zona rural
3
. Dessa forma, os dados apresentados abaixo referem-se a essas 

instituições que será o local de estudo desse trabalho. 

Corumbá possui hoje 3.237 (três mil duzentos e trinta e sete) alunos matriculados 

regularmente no Ensino Médio em escolas estaduais, deste total, quinze possuem algum tipo 

de deficiência. Conforme tabela abaixo: 

 
Tabela 1: Número de alunos matriculados no Ensino Médio regular em Escolas estaduais do Município de 

Corumbá/MS  

Número de alunos matriculados 

no Ensino Médio Regular 
1º Ano 2º Ano 3º Ano TOTAL 

Alunos sem deficiência 1564 975 683 3222 

Alunos com deficiência 7 4 4 15 

Total 1571 979 687 3237 

Fonte: MEC/INEP. Censo Escolar da Educação Básica: Microdados (2012). Elaborado pelo autor. 

 

Dos 3237 alunos que mantém suas matriculas efetivadas no ensino médio regular, foi possível 

identificar sete alunos com deficiência matriculados no primeiro ano (sendo dois com surdez, 

dois com deficiência auditiva e três com deficiência física). No segundo ano temos a presença 

de quatro alunos com deficiência (dois com surdez, um com deficiência auditiva e um com 

deficiência física) No último ano temos também quatro alunos com deficiência, sendo três 

alunos com surdez e um com deficiência mental. Conforme segue: 
 

                                                             
3 De acordo com os dados do INEP referente ao ano de 2012. 
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Tabela 2: Tipo de deficiência por série do EM no município de Corumbá/MS 

Tipo de Deficiência 1º Ano 2º Ano 3º Ano TOTAL 

Cegueira 0 0 0 0 

Baixa visão 0 0 0 0 

Surdez 2 2 3 7 

Deficiência Auditiva 2 1 0 3 

Surdo-Cegueira 0 0 0 0 

Deficiência Física 3 1 0 4 

Deficiência Mental 0 0 1 1 

Deficiência Múltipla 0 0 0 0 

Autismo 0 0 0 0 

Asperger  0 0 0 0 

Rett  0 0 0 0 

TDI (transtorno desintegrativo da infância) 0 0 0 0 

Superdotação 0 0 0 0 

Total 7 4 4 15 

Fonte: MEC/INEP. Censo Escolar da Educação Básica: Microdados (2012). Elaborado pelo autor. 

Ainda em relação ao perfil desses alunos, pode-se dizer ainda, que a faixa etária dos mesmos 

ficou entre 17 e 35 anos. No primeiro ano a faixa etária ficou entre 16-21 anos, no segundo 

ano ficou entre 17-32 e no último ano do ensino médio entre 23-35 anos. Estes dados nos 

revelam que estes alunos apresentam certo atraso em relação à idade prevista para esta etapa 

da educação básica. 

Constatamos também que do total dos alunos pesquisados 53,33% eram do sexo feminino e 

46,67% do sexo masculino. 6,67% declararam-se da cor branca, 73,33% como pardos e 20 % 

não declaram raça.  

Esses dados demonstram o quão é reduzida a entrada desses alunos nesta etapa de ensino e 

que trazer a questão para reflexão poderá ser um caminho promissor na medida com que todos 

terão que enfrentar/pensar essa nova realidade.  

É necessário reconhecer também o direito de todos a todas as modalidades de ensino, em 

equidade de condições, respeitando as diferenças de cada individuo. Os dados obtidos pelo 

Censo/INEP (2012), onde encontramos 15 alunos com deficiência no ensino médio publico de 

Corumbá/MS, ainda é um número insignificante diante das 3237 matriculas realizada nesta 

etapa de ensino no município em questão, mas, que não devem ser desconsideradas, por isso 

se faz necessário que a instituição se organize na eliminação das barreiras arquitetônicas, 

educacionais e atitudinais, favorecendo assim o processo de inclusão de maneira eficiente, 

pois o direito ao ensino de qualidade aos alunos, inclusive com deficiência é uma questão de 

direito social. 
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Considerações Finais ainda que provisórias 

Os resultados preliminares aqui apresentados necessitam de maior aprofundamento, pois este 

estudo encontre-se em fase inicial de coleta de dados. Porém, esta primeira etapa tem se 

estabelecido como uma mina inexaurível de possibilidades de estudo e indagações. Neste 

momento, já é possível se ter uma ideia de quem são estes alunos do ensino médio com 

deficiência, matriculados nas escolas estaduais de Corumbá/MS. Apesar dos dados 

quantitativos não responder as questões subjetivas, muito utilizadas pelas ciências sociais, 

eles, nesse estudo, estão sendo fontes indispensáveis para a compreensão do fenômeno, bem 

como tem trazido possibilidades para novos estudos. Neste sentido, analisar e descrever a 

visão desse alunado a respeito das práticas de inclusão desenvolvidas na instituição da qual 

fazem parte, das suas interações sociais na escola (professor x aluno; aluno com deficiência x 

alunos sem deficiência; aluno com deficiência x funcionários da escola), do seu 

relacionamento com o processo de aprendizagem, identificando suas principais dificuldades e 

das suas expectativas quanto ao futuro, serviram de base para a elaboração de políticas 

educacionais que favoreçam a inclusão dos mesmos de forma satisfatória. 

No entanto, temos a consciência que não existe uma formula pronta para que a inclusão destes 

alunos seja de fato, efetivada. Porém, é evidente que através de uma maior cumplicidade entre 

professores e demais profissionais da escola e de outros espaços da comunidade sejam o 

caminho para a elaboração de teorias e práticas mais bem-sucedidas no campo da inclusão 

escolar. Sendo assim, a valorização do trabalho em equipe, acompanhada de suportes 

especializados eficientes, tem se configurado como um recurso primordial na construção de 

uma Educação Inclusiva, que promova e garanta não somente o acesso à escola destes alunos, 

mais sua permanência e conclusão com sucesso. (GLAT, 2009). 
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