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Resumo 

A pesquisa centrou-se no papel da escola pública regular no processo de inclusão de alunos com 

deficiência mental, especialmente na Escola Estadual Edmo Teixeira na cidade de Iporá-GO/Brasil. 

Partiu-se do princípio de que “a educação é um direito de todos” e de que todos devem possuir livre 

acesso e permanência na escola, sem qualquer discriminação; princípio que está em nossa Constituição 

desde 1988. Fez-se uma abordagem acerca da Educação Inclusiva/Deficiência Mental, apresentando 

contribuições de estudiosos à área da educação e inclusão nos contextos social e escolar. A pesquisa 

partiu do problema que se colocou mediante o seguinte questionamento: Quais são os desafios e as 

perspectivas da escola pública regular na inclusão dos alunos com Deficiência Mental? Os dados 

coletados por meio dos questionários e das entrevistas foram confrontados com a teoria, tornando 

possível discorrer sobre as perspectivas e desafios da inclusão na escola pública regular. Concluiu-se, 

mediante a hipótese verificada, que a escola pública regular não está pronta, em todos os aspectos, para 

receber o aluno com Deficiência Mental.  

Palavras-chave: Educação. Etnografia. Inovação Pedagógica. Educação Inclusiva. Deficientes 

Mentais.  
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diagnosed with mental disabilities at the Edmo Teixeira State School - Iporá-

GO/Brazil. 

 

Abstract 

The research focused on the role of the regular public school in the process of inclusion of students with 

intellectual disabilities, especially at the Edmo Teixeira State School in the city of Iporá-GO/Brazil. It 

was based on the principle that “education is everyone's right” and that everyone should have free access 

and stay in school, without any discrimination; principle that has been in our Constitution since 1988. 

An approach was made about Inclusive Education/Mental Disability, presenting contributions from 

scholars to the area of education and inclusion in social and school contexts. The research started from 

the problem that was posed through the following question: What are the challenges and perspectives 

of the regular public school in the inclusion of students with Mental Disabilities? The data collected 

through questionnaires and interviews were confronted with theory, making it possible to discuss the 

perspectives and challenges of inclusion in regular public schools. It was concluded, through the verified 

hypothesis, that the regular public school is not ready, in all aspects, to receive the student with Mental 

Disabilities. 

 

Keywords: Ethnographic. Education. Pedagogical Innovation. Inclusive Education. Mentally Disabled. 

 

 

ESCUELA PÚBLICA REGULAR FRENTE A DEFICIENCIA MENTAL - DESAFÍOS Y 

PERSPECTIVAS DE LA INCLUSIÓN: un estudio de caso de un estudiante diagnosticado con 

deficiencia mental en la Escuela Estatal Edmo Teixeira - Iporá-GO / Brasil 

 

Resumen 

La investigación se centró en el papel de la escuela pública regular en el proceso de inclusión de 

estudiantes con discapacidad intelectual, especialmente en la Escuela Estatal Edmo Teixeira de la ciudad 

de Iporá-GO / Brasil. Se basó en el principio de que “la educación es un derecho de todos” y que todos 

deben tener acceso gratuito y permanecer en la escuela, sin discriminación alguna; principio que está en 

nuestra Constitución desde 1988. Se realizó un abordaje sobre Educación Inclusiva / Discapacidad 

Mental, presentando aportes de académicos al área de educación e inclusión en contextos sociales y 

escolares. La investigación partió del problema que se planteó a través de la siguiente pregunta: ¿Cuáles 

son los desafíos y perspectivas de la escuela pública regular en la inclusión de estudiantes con 

Discapacidad Mental? Los datos recolectados a través de cuestionarios y entrevistas fueron confrontados 

con la teoría, lo que permitió discutir las perspectivas y desafíos de la inclusión en las escuelas públicas 

regulares. Se concluyó, a través de la hipótesis verificada, que la escuela pública regular no está 

preparada, en todos los aspectos, para recibir al estudiante con Discapacidad Mental. 

 

Palabras clave: Educación. Etnográfica. Innovación Pedagógica. Educación Inclusiva. Discapacitados 

Mentales. 

 

Introdução 

          A temática da inclusão de indivíduos com necessidades especiais, não se resume no 

ambiente familiar, uma vez que tem sido assunto de reuniões e palestras em todos os âmbitos: 

políticos, religiosos, sociais, acadêmicos, etc. O processo da inclusão é entendido como 

democratização da escola e do ensino, o que a torna pressuposto de uma educação que toma 

forma. Discute-se meios percorridos pelas instituições escolares para que, de fato, possam 
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oferecer um trabalho de qualidade, sem qualquer espécie de segregação ou preconceito para 

com os indivíduos com necessidades especiais.   

         O trabalho de pesquisa teve como objetivo primordial abordar o tema da inclusão em 

especial dos indivíduos com deficiência mental na Escola Estadual Edmo Teixeira, de ensino 

regular, de Iporá-Go/Brasil, com fins de entender os desafios e as perspectivas da inclusão. A 

problemática da pesquisa compõe-se do questionamento: Quais são os desafios e as 

perspectivas da escola pública regular frente à inclusão dos portadores de deficiência mental? 

Destaca-se como hipótese que a escola pública regular, muitas vezes, não está preparada em 

muitos aspectos como: emocional, pedagógico e físico na formação de profissionais da 

educação para atender de forma necessária os indivíduos com necessidades educacionais, 

resultando em uma inclusão utópica e ineficaz, que não valoriza o potencial do indivíduo com 

deficiência mental, que acaba por não permanecer em sala de aula.  

         A pesquisa proposta apresentou como objetivos conceituar a educação inclusiva tendo 

como parâmetro a inclusão do deficiente mental na escola pública regular; Diferenciar escola 

comum e inclusiva; Investigar as dificuldades que a escola pública enfrenta diante da inclusão 

de deficientes mentais no ensino regular; Verificar as metodologias e as propostas didáticas 

aplicadas na escola pública regular com vistas à inclusão das pessoas com deficiência mental-

DM; ressaltar as perspectivas metodológicas para o desenvolvimento no trabalho com a 

inclusão de pessoas com deficiência mental.  

         A efetivação da pesquisa contribuirá, socialmente, ao identificar os desafios e as novas 

metodologias que dinamizam a prática com o indivíduo com deficiência mental na instituição 

escolar regular e sua permanência em sala de aula regular, também, na contribuição na 

formação continuada, análise e prática pedagógica de professores. O que justifica o estudo 

proposto é a constatação de poucos estudos científicos sobre a temática da inclusão abordando 

o indivíduo com deficiência mental na escola regular pública. 

         A dissertação dividiu-se em 5 capítulos, sendo que o primeiro aborda-se a temática 

Educação Inclusiva, buscando-se entender os termos Educação, Exclusão, Inclusão, 

Integração e Deficiência. Analisa-se referenciais teóricos sobre os Princípios Norteadores, o 

Cenário da Inclusão e as Normativas Legais. Evidencia-se o Panorama da Educação Especial 

onde aborda-se as Necessidades Educacionais Especiais com referenciais de: Sassaki (1997), 

Brandão (1995), Vygotsky (1998), Freire (1999), Mantoan (2006), a declaração de Jomtien 

(1990), de Salamanca (1994), a Convenção de Guatemala (1999) e a Constituição Brasileira 

(1988), entre outras. 
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         O segundo capítulo aborda A Deficiência Mental, O Deficiente Mental-DM, A Relação 

do DM com a família e a escola. Reflete-se sobre Propostas Metodológicas e o papel do 

professor diante da deficiência mental. Delineia-se sobre o trabalho pedagógico, 

procedimentos metodológicos, a Deficiência Mental na prática e a Assistência Educacional 

Especializada – AEE no Contexto Escolar da escola campo, partindo-se da teoria à prática. 

Tomou-se como suporte teórico, principalmente as contribuições da literatura de: Mantoan 

(2001), Batista (2007), Buscaglia (2002), entre outros teóricos que fundamentam a pesquisa.  

         O terceiro capítulo aborda a Etnografia como método de investigação da descrição da 

pesquisa na área da educação inclusiva e a Metodologia Aplicada na pesquisa, onde destaca-

se: abordagem qualitativa de pesquisa, etnografia como método de investigação, método 

etnográfico e inovações na área da educação, técnicas e instrumentos da pesquisa qualitativa, 

observação participante, entrevista estruturada e semiestruturada e teorias sobre o estudo de 

caso. Tomou-se como suporte teórico a literatura de: Ayres (2006), Marli André (2005), Horn 

(2005). 

         No quarto capítulo, realizou-se um diálogo com os dados coletados na escola campo, 

expondo procedimentos, resultados, discussões, respostas e comentários de professores, pais 

e alunos sobre a inclusão na escola campo e o estudo de caso de uma aluna com diagnóstico 

de DM na escola campo, dados e condições pessoais desta aluna no contexto familiar, escolar 

e social. Foram abordadas as respostas a pesquisa para o entendimento de como se dá o 

processo de inclusão dos indivíduos com deficiência mental na escola campo. 

        Por fim, no quinto capítulo, apresentou-se as considerações finais da pesquisa.   

 

Objetivo Geral 

 - Compreender os desafios e as perspectivas da escola pública regular diante da inclusão dos 

alunos com deficiência mental. 

 

Objetivos Específicos 

• Conceituar deficiência mental; 

• Diferenciar escola comum e escola inclusiva; 

• Investigar as dificuldades que a escola pública enfrenta diante da inclusão de 

indivíduos com deficiência mental no ensino regular; 

• Verificar as metodologias e as propostas didáticas que estão sendo desenvolvidas 

na escola pública com vista à inclusão do indivíduo com deficiência mental;  

• Indicar as perspectivas sociais da escola pública diante dos processos de inclusão; 
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• Propor alternativas metodológicas para a intervenção no trabalho com a inclusão 

dos deficientes mentais. 

 

Metodologia 

• Pesquisa bibliográfica, estudo de material sobre o tema. 

• Coleta de dados. 

• Observação das atividades realizadas na escola. 

• Análise dos dados coletados.  

• Redação final. 

       A metodologia se fez em dois momentos: a) pesquisa bibliográfica; e b) pesquisa de 

campo.   

        Na pesquisa bibliográfica foram mapeados os conceitos e os dados necessários para 

construir um sólido referencial teórico. Já na pesquisa de campo, se verificou como estão sendo 

atendidas as crianças com necessidades especiais que procuram a escola regular.  

       Para coletar esses dados foram usados 2 instrumentos de pesquisa: questionário e 

entrevista. O questionário foi aplicado aos professores que trabalham com deficientes mentais 

e aos gestores da escola, dentre esses os coordenadores pedagógicos. A entrevista foi 

estruturada e voltada principalmente para os deficientes mentais e sua família, no sentido de 

apontar as principais dificuldades relacionadas à inclusão dos portadores de deficiência mental 

na escola pública, tendo de um lado a visão do professor e do outro a visão do usuário do 

sistema de ensino.  

       Para a realização da presente pesquisa foi considerada como campo de pesquisa uma 

escola que se localiza na cidade de Iporá, no Estado de Goiás/Brasil e que possui alunos com 

deficiência mental frequentando a sala de aula. Os dados levantados por meio dos 

questionários e das entrevistas foram confrontados com o que é apresentado na teoria e, por 

meio desse confronto, foi possível discorrer sobre as perspectivas e desafios da inclusão na 

escola pública regular. 

 

Resultados 

• Urge-se à efetivação do processo da inclusão em todos os âmbitos da sociedade; 

• Averiguou-se que a educação eficaz é democrática e igualitária para todos; 

• Notou-se que o processo da inclusão democratiza a escola e o ensino; 

• Percebeu-se que as dificuldades da escola regular pública com o trabalho com o aluno 

Deficiente Metal (DM) são inúmeras, porém possíveis de solucionar; 
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• Evidenciou-se que o professor não é único responsável pela inclusão na escola, o poder 

público, a família e a comunidade também devem fazer sua parte; 

• Averiguou-se que o indivíduo com Deficiência Mental não é louco, doido, incapaz de 

viver em sociedade e sim é um ser humano provido dos direitos e deveres de cada um; 

• Compreendeu-se que para o trabalho com o Deficiente Mental desenvolva-se na escola 

regular pública são necessários: adaptações de currículo, planejamento e atendimento 

individualizado que contemple as habilidades e potencialidades do DM, espaço 

agradável com recursos físicos e humanos, trabalho em equipe entre professor titular, 

apoio e escola.   

• Percebeu-se que nada é 100% negativo ou positivo na inclusão, pois, ainda não é 

efetiva e, sim, um processo que possui muitos desafios e perspectivas.  

 

Considerações Finais 

         A pesquisa foi efetivada com vista à Educação Inclusiva, tendo abordado a situação do 

aluno (a) com diagnóstico de DM na escola regular pública e não teve como pretensão por fim 

às inúmeras dúvidas e indagações sobre o objeto de estudo, bem como, não se pretendeu 

responder todos os questionamentos que existem sobre a complexidade da temática da 

Educação Inclusiva, nem tampouco considerar positivamente ou negativamente a efetivação 

da inclusão em instituições escolares públicas regulares, mas apenas fazer uma reflexão acerca 

da Educação Inclusiva, em primordial, do (a) aluno (a) com diagnóstico de DM e do papel da 

escola neste processo.  

Para tanto, buscou-se nesta pesquisa, realizar uma análise dos suportes teóricos da 

inclusão de indivíduos com NEE, com vista aos (as) alunos (as) com diagnóstico de DM, com 

o objetivo primordial de verificar os desafios enfrentados pela escola pública regular, bem 

como o seu papel quanto à inclusão e integração do (a) aluno (a) com deficiência mental em 

seu contexto escolar.  

         Ao definir o problema, percebeu-se que o processo de inclusão, em sua totalidade, 

quando se considera sua dimensão social, seu papel nos espaços sociais e de ensino 

aprendizagem, “não é um mar de rosas” , mas uma tarefa complexa, criteriosa, minuciosa e 

delicada, entretanto, possível, uma vez que o convívio do (a) aluno (a) com DM com alunos 

“ditos normais” mostra-se muito mais relevante para seu desenvolvimento total do que se este 

(a) aluno (a) com DM só conviver com outros alunos com NEE, em escolas de ensino especial. 

Averiguou-se que em tempos anteriores o indivíduo com DM passava por muita rejeição, 

discriminação e segregação, uma vez que tal quadro de DM era mais restrito ao ambiente 
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familiar, pois outros setores da sociedade não compreendiam bem, como se dava o 

desenvolvimento do ensino aprendizagem do DM, a potencialidade de suas habilidades, o que 

e como conseguiam aprender e socializar-se.  

         Após a efetivação da pesquisa, verificou-se que, quanto à organização das Instituições 

Escolares Públicas, para acolher o (a) aluno (a) com DM, os princípios da educação inclusiva 

requerem que o campo educacional esteja preparado e equipado com recursos materiais e 

humanos para compreender as necessidades dos educandos com NEE e, por conseguinte, 

disponibilizar uma educação pautada na qualidade, no respeito, sem nenhum tipo de 

discriminação e segregação, ou seja, uma educação completa que prepara e valoriza o (a) 

professor (a), que acolhe o (a) aluno (a) e oferece condições de permanência do mesmo na sala 

de aula, que consegue meios para que este aprenda de fato.  

         Com a coleta e análise dos dados notou-se que são inúmeros os aspectos a serem 

considerados diante do ensino-aprendizagem com o (a) aluno (a) com DM e que tais 

peculiaridades acabam sendo determinantes dos desafios a serem superados pela Instituição 

Pública regular. Dentre estes desafios, está o de acabar com a segregação e marginalização dos 

(as) alunos (as) com DM, resgatando-os da exclusão, onde são tratados como os diferentes, 

loucos, doidos, limitados, agressivos e incapazes.   

         Com a efetivação da pesquisa na escola campo, notou-se também que a falta de preparo, 

formação continuada e acadêmica específica dos professores na área da Educação Inclusiva, a 

desvalorização do (a) professor (a) pelo poder público e sociedade em geral, a falta de tempo 

para o planejamento em equipe de alguns professores (as) por cumprir (60 horas), a 

rotatividade de professores titulares e apoio, contratos temporários com nenhuma experiência, 

a falta de compromisso de alguns professores (as) e pais e o “medo do novo” tem dificultado 

e muito a prática da inclusão na Instituição Pública regular, resultando em uma inclusão 

fragmentada e inacabada. Ainda dificulta o trabalho com a inclusão, a falta de uma excelente 

estrutura material que possibilite um trabalho de melhor qualidade, uma vez que a escola 

campo possui somente a sala de AEE (uma casinha velha e isolada do resto da escola e que 

ainda serve de almoxarifado e dispensa), sem muita adaptação para o trabalho com o (a) aluno 

(a) com DM que necessita de muito espaço para atividades de relaxamento, conhecimento do 

eu e do ambiente que está. O pátio da escola campo não possui nem quadra e não possui 

estrutura de forma adequada para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem do (a) aluno (a) 

com DM. 

         Percebeu-se na escola pesquisada que, ás vezes, a metodologia de ensino não está sendo 

adequada ao desenvolvimento do DM, uma vez que, na prática, quase não desenvolve-se 
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projetos na área da inclusão e trabalha-se com o uso de recursos adaptados dos conteúdos 

comuns, onde às vazes o (a) aluno (a) com DM não tem interesse pelo que se propõe a ensiná-

lo, dispersa-se, irrita-se e sai da sala de aula. Assim, o (a) professor (a) precisa correr sempre 

atrás de novas metodologias satisfatórias e eficazes (como projetos, por exemplo) e sempre 

estar repetindo as que apresentaram sucesso no processo de inclusão do DM na sala de aula 

regular pública, uma vez que na educação “não existe uma receita pronta” e sim, inúmeros 

caminhos a serem testados e seguidos até a efetivação dos objetivos almejados.  

         Ainda percebeu-se que um dos grandes desafios do processo da inclusão na Instituição 

Pública regular é organizar e preparar o ambiente escolar para a chagada dos DM, uma vez 

que estes merecem ser recebidos com respeito e muito amor. Trabalhar o medo, a dor e a 

rejeição, por parte de alunos (as) “ditos normais” e de alguns professores (as), requer muita 

cautela, cuidado e formação, porém, ás vezes, muitos profissionais da educação não se sentem 

preparados para lidar com tal situação e com os alunos (as) com DM, por não conhecerem o 

significado que suas ações ou de seus métodos assumem diante da perspectiva destes realmente 

serem incluídos no contexto escolar público regular.   

         A família também apresenta problemática a ser sanada em sua relação com a instituição 

escolar, uma relação criteriosa, tímida, vagarosa e delicada, uma vez que a escola origina-se 

de uma política excludente e a família de segregação e vergonha. O trabalho pedagógico da 

escola deve desenvolver o processo de adequação do DM iniciando-se pela sua socialização, 

pois através de sua aceitação e adaptação no ambiente escolar, este com certeza mostrar-se-á 

aberto a propostas de ensino que a escola lhe disponibilizar.   

        Assim, com a efetivação da pesquisa, não esgotam-se as inúmeras dúvidas e 

questionamentos acerca do processo de inclusão do DM na Instituição Pública regular e que 

ainda há muito o que se pesquisar uma vez que constatou-se que na educação inclusiva não 

existe nada 100% positivo ou negativo e que nem sempre “a escola é para todos”, sendo, 

portanto, este trabalho apenas um ponto de partida para mais pesquisas acerca da temática 

Educação Inclusiva, uma vez que a sociedade precisa conhecer o discurso de que estudar não 

é apenas direito do DM, mas de todo ser humano com direitos e deveres que se encontra à 

margem dos grupos sociais, independente  de sua raça, cor, etnia, condição física, mental, 

financeira e religião. 

        Portanto, no tocante à inclusão, inúmeros são os desafios impostos à escola pública 

regular, mas as perspectivas são ainda maiores uma vez que se fortaleça a responsabilidade 

em viabilizar uma educação de qualidade e eficaz, que se volte para as habilidades, que são 

capazes de desenvolver e que as considere com grandes êxitos.    
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