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RESUMO 
 
Este artigo relata os principais desafios encontrados pelos 
alunos com deficiência visual, atendidos pelo CAP-MA, na 
implantação das políticas públicas de inclusão. Utilizaram-se 
análise documental e entrevistas semiestruturadas, aplicadas 
com cinco alunos com deficiência visual do CAP-MA. Os locais 
de realização desta pesquisa foram o CAP-MA e cinco escolas 
públicas em São Luís. Os resultados revelaram que os desafios 
incluíram aprovação do aluno na escola, mediante 
aprendizagem dos conteúdos escolares; qualidade na 
educação escolar; comportamento disciplinar dos alunos na 
escola, entre outros. Concluiu-se que para o processo de 
inclusão escolar ser efetivado é preciso organização físico-
estrutural e curricular nas escolas, investimentos em tecnologia 
assistiva, formação de professores para o AEE e articulação 
entre os professores do ensino regular e da educação especial. 
 
Palavras-chave: Políticas públicas. Educação inclusiva. 
Educação especial. 
 
ABSTRACT 
 
This article reports the main challenges faced by students with 
visual impairments, attended by CAP-MA, in the implementation 
of public policies of inclusion. Document analysis were used 
and semi-structured interviews, applied with five students with 
visual impairment PAC-MA. The realization of this research 
were the local CAP-MA-five public schools in São Luís The 
results revealed that the challenges included approval of the 
student in the school, by learning of school subjects.; quality in 
school education; disciplinary student behavior at school, 
among others. It was concluded that for the process of school 
inclusion be made effective is precise physical-structural and 
curricular organization in schools, investments in assistive 
technology, teacher education for the ESA and coordination 
between teachers of regular education and special education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A inclusão de alunos com deficiência no campo educacional não se constitui num 

fato recente. Advém de uma luta histórica, consolidando-se, expressivamente, enquanto 

movimento social, mundialmente conhecido, com a Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos. A temática aborda novas propostas de políticas para inclusão de alunos com deficiência 

nas escolas regulares, trazendo múltiplas perspectivas e concepções, que contribuem para a 

compreensão do cenário e da complexidade dos processos em que se inserem. 

Nesse viés, é importante destacar como essas políticas têm sido materializadas na 

realidade das escolas públicas estaduais e municipais em São Luís-MA nas percepções de 

professores do ensino regular e alunos com deficiência visual, considerando os desafios 

encontrados por esses atores sociais para efetivar a proposta da educação inclusiva na realidade 

escolar, que situa-se num contexto de influência e controle complexo e contraditório, oriundo de 

orientações, compromissos e perspectivas em níveis mundial, nacional, regional e local. Ressalta-

se, ainda, que as ações dos organismos internacionais têm sido fortemente assimiladas e, até 

mesmo, naturalizadas pelas políticas públicas brasileiras (MUNIZ; ARRUDA, 2007). 

O objetivo deste artigo consiste em relatar os principais desafios encontrados 

pelos alunos com deficiência visual, atendidos pelo Centro de Apoio Pedagógico às Pessoas 

com Deficiência Visual do Maranhão (CAP-MA), na implantação das políticas públicas de 

inclusão nas escolas públicas estaduais e municipais em São Luís-MA. 

 

2 POLÍTICAS PÚBLICAS NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

As discussões sobre as políticas públicas da educação especial, voltadas para a 

inclusão escolar, seus programas e estratégias, particularmente as que propõem melhoria 

da qualidade educacional são sempre importantes. De acordo com Freitas (2004), o 

discurso ideológico da qualidade é utilizado no próprio interior da escola, na medida em que 

ocorre legitimação da exclusão do aluno com deficiência, a ideologia do esforço pessoal, 

responsabilizando o aluno pelo seu fracasso escolar, ou seja, o aluno é culpado pela sua 

deficiência e dificuldade no processo de inclusão escolar. Isto tem “alterado o olhar e 

congelado a análise numa idealização” (CAIADO, 2003, p. 46). 

Essa ideologia do esforço pessoal mascara a péssima qualidade de ensino 

oferecida na Educação Básica, na medida em que esse discurso naturaliza a desigualdade 



 

 

 

                  

social, de maneira que conforma as classes desfavorecidas sócio-economicamente a terem 

a oportunidade e o direito à educação de qualidade. 

Para Souza (2011) as estratégias políticas para promoção das reformas passam 

pelo discurso do alcance das metas de qualidade, considerando que as discussões no 

âmbito da educação inclusiva, as características de participação e de democratização de 

todos apontam para a necessidade de investimento mais intenso na qualidade do ensino, 

oferecido pelos sistemas federal, estadual e municipal. 

Refletindo acerca dessas discussões, investiga-se, a partir de então, as políticas 

públicas no campo da Educação Especial na perspectiva inclusiva, considerando as ações 

governamentais na promoção do acesso, participação e permanência de todos na educação 

brasileira.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 9.394, define 

educação especial, no artigo 58, como “a modalidade de educação escolar, oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades 

educacionais especiais”, ofertando “quando necessário, serviços de apoio especializado na 

escola regular”. Acredita-se que esses serviços – apoio pedagógico complementar ou 

suplementar – deveriam constituir-se como parte integrante da escola, independentemente 

da necessidade do aluno (BRASIL, 1996, não paginado). 

A Resolução nº 2 instituiu as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica, determinando o dever dos sistemas de ensino em assegurarem matrícula 

a todos os alunos, cabendo às escolas organizarem-se para o atendimento das 

necessidades educacionais especiais, com qualidade para todos (CONSELHO NACIONAL 

DE EDUCAÇÃO, 2001). Garcia (2004) enfatiza que a Resolução nº 2, também, sinalizava 

para a expressão “educação inclusiva”, sem definir seu significado, bem como outras 

questões referidas, mas não explicitadas nessa Resolução, quer pela própria natureza do 

documento, quer por ter caráter normativo, questões essas, detalhadas quando da análise 

do Parecer CNE/CEB nº 17, de 2001.  

Em 2001, foi aprovado o Plano Nacional de Educação (PNE), instituído pela Lei 

nº 10.172, delegando funções à União, Distrito Federal, Estados e Municípios, 

estabelecendo objetivos e metas aos sistemas de ensino para favorecer o atendimento das 

necessidades educacionais especiais dos alunos (BRASIL, 2001). 

Em 2002, foi instituída “Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena”, através da 

Resolução nº 1, a qual define que a organização de cada instituição deverá observar outras 

formas de orientação inerentes à formação para a atividade docente, de forma que contemplem 



 

 

 

                  

as especificidades dos educandos com necessidades educacionais especiais (CONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2002). 

Mrech (2001) assinalou que o aluno com deficiência precisa receber atendimento 

diferenciado, de acordo com suas necessidades. Aponta, então, algumas situações, como: 

levar um aluno à classe comum sem o devido acompanhamento do professor especializado; 

ignorar as necessidades peculiares de cada aluno; fazer os alunos seguirem um único 

processo de desenvolvimento, ao mesmo tempo e para todas as idades; retirar o 

atendimento educacional especializado antes do tempo, acreditando e esperando que os 

professores do ensino regular ensinem os alunos com necessidades especiais sem auxílio 

especializado. 

Em nível estadual, o Conselho Estadual de Educação (CEE) do Maranhão 

publica a Resolução nº 291, que estabeleceu normas para a Educação Especial na 

Educação Básica no Sistema de Ensino do Estado do Maranhão e estabelecendo outras 

providências (MARANHÃO, 2002). 

Dentre essas normas, a Resolução CEE nº 291, no artigo 12, posiciona-se em 

relação ao quantitativo de alunos nas classes comuns, atribuindo obediência à legislação 

nacional pertinente, incluindo os alunos que apresentem necessidades educacionais 

especiais nas classes comuns do ensino regular, sendo que, no parágrafo único deste 

artigo, condiciona até três portadores de deficiência no mesmo tipo, ou seja, numa classe 

regular pode-se admitir o máximo de três alunos com deficiência: 

Art. 12 – O número de alunos nas classes comuns de inclusão deve obedecer à 
legislação pertinente, incluídos os que apresentem necessidades educacionais 
especiais. 
Parágrafo Único – Nas classes referidas no caput deste artigo podem ser incluídos 
até três portadores de deficiência no mesmo tipo, observadas as orientações do 
Setor de Educação Especial para os casos extraordinários (MARANHÃO, 2002, não 
paginado).  

O quantitativo elevado de alunos pode comprometer a viabilidade da proposta de 

inclusão de alunos com deficiência no ensino regular, segundo Oliveira (2004), proposta essa 

que não se confunde com integração. O conceito de escola inclusiva para Blanco (2001) deve 

estar relacionado à modificação da estrutura, do funcionamento e da resposta educativa, de 

forma que todas as diferenças individuais sejam atendidas, inclusive aquelas associadas a 

alguma deficiência. Para Sassaki (1997), a inclusão escolar está atrelada à garantia de 

acessibilidade como importante meio para desenvolver a autonomia e independência dos 

educandos. Logo, é um conceito que não se restringe à integração. Ferrel (1996) afirma que a 

capacidade de aprender não é afetada em virtude da deficiência visual, mas da falta de estrutura 

da escola. 

Partindo desse entendimento, Bueno (1999) afirma que a integração tem como 

pressuposto básico a extensão dos serviços educativos às crianças com deficiência primária 



 

 

 

                  

e a inclusão é mais ampla, abrangendo crianças com deficiência e superdotadas, crianças 

de rua e que trabalham, ou mesmo aquelas pertencentes a grupos sociais marginalizados. 

Mantoan (2003) defendia a ideia de que todas as crianças independentemente 

do tipo e grau de deficiência que possuem, deviam ser incluídas na escola comum; defendia 

também que a inclusão de crianças com deficiência no ensino regular não necessitava 

imediatamente que toda a escola se preparasse para recebê-las. Ao contrário, acreditava 

que na medida em que as recebe aprimora sua estrutura para melhor acolhê-las. 

A Lei nº 10.436 reconhece como primeira língua na comunicação e expressão de 

pessoas surdas a Língua Brasileira de Sinais, garantindo formas institucionalizadas de 

apoio, uso e difusão, assim como, a inclusão da disciplina de Libras, constituindo-se, 

portanto, como parte integrante do currículo nos cursos de formação de professores 

(BRASIL, 2002). 

Na perspectiva da inclusão, tem-se a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, prevendo atendimento especializado em salas de 

recursos e centros especializados de referência para alunos com necessidades 

educacionais especiais (BRASIL, 2008). A orientação desses atendimentos nas classes 

comuns é apresentada pelas Diretrizes Operacionais para o atendimento educacional 

especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial, elaborando-se, em 

2010, duas orientações: para a organização dos Centros de Atendimento Educacional 

Especializado, segundo Nota Técnica da Secretaria de Educação Especial 

(SEESP)/Gabinete (GAB) nº 9 (BRASIL, 2010a); e, para a Institucionalização da Oferta do 

Atendimento Educacional Especializado em Sala de Recursos Multifuncionais, implantadas 

nas escolas regulares, de acordo com a Nota Técnica SEESP/GAB nº 11 (BRASIL, 2010b). 

Para Batalha (2009) a proposta governamental em relação às políticas públicas 

inclusivas parecia, num primeiro momento, bem condizentes com as necessidades 

educacionais especiais de alunos com deficiência. Entretanto, a inclusão tem encontrado 

desafios para se efetivar. Tais desafios podem ser atribuídos quer pela resistência em 

frequentar o ensino regular por parte de algumas pessoas com deficiência, quer pela 

dificuldade das escolas em se adaptarem às necessidades desses alunos. Além disso, o 

autor apontava a necessidade de maiores investimentos financeiros nas adaptações 

curriculares e na estrutura física escolar. 

Em relação aos desafios encontrados no processo de inclusão de alunos com 

deficiência no ensino regular, nesta pesquisa buscou-se identificá-las nas percepções de 

cinco alunos com deficiência visual. Para tanto, utilizaram-se entrevistas semiestruturadas, 

mediante análise de conteúdo, dimensionando os dados em categorias convergentes e 

divergentes de respostas (BARDIN, 2004). 



 

 

 

                  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir, mostram-se os resultados desta pesquisa, direcionados para os 

desafios encontrados no processo de inclusão, segundo as percepções dos alunos com 

deficiência visual, atendidos pelo CAP-MA, cujos dados encontrados foram discutidos com 

base em análise dos referenciais teóricos e legislação. 

Os dados obtidos na tabela 1 foram contrapostos, obtendo-se as categorias 

convergentes e divergentes, de acordo com as respostas dos participantes, tendo como 

questionamento: Quais são os principais desafios em relação ao seu processo de 

inclusão escolar, de acordo com as políticas inclusivas? 

 

Tabela 1 - Categorias temáticas convergentes e divergentes de respostas em relação aos 

desafios dos participantes entrevistados no processo de inclusão escolar de alunos com 

deficiência visual atendidos pelo CAP-MA no ensino regular das escolas estaduais e municipais 

de São Luís-MA. 

 

ADV Categorias ƒ % 

A, E Não soube responder 02 40 

B Não existem desafios 02 20 

C Aprovação do aluno na escola 01 20 

C Aprendizagem dos conteúdos escolares 01 20 

D Qualidade na educação escolar 01 20 

D Comportamento disciplinar dos alunos na escola 01 20 

ADV – Alunos com Deficiência Visual 
Fonte: Alessandra Belfort Barros 

 

Em relação à categoria convergente de respostas, observa-se que 40% dos 

alunos com deficiência visual atendidos pelo CAP-MA não souberam responder quais são 

os desafios a serem superados no processo de inclusão escolar: “São tantos! Que eu nem 

sei por onde começar!” (ALUNA A), “Também, não sei, não, tia!” (ALUNO E). 

Com base nessas falas, percebeu-se que a aluna A tinha conhecimento dos 

inúmeros desafios para a superação das dificuldades no processo de inclusão escolar. 

Entretanto, não os mencionou. Quanto às categorias divergentes de respostas, pode-se 

elencar a primeira: não existem desafios, um (20%) dos Alunos B disse que não existiam 



 

 

 

                  

desafios no processo de inclusão escolar, como aponta a referida fala: “Acho que, pra mim, 

nenhum! Pra mim, nenhum!” (ALUNO B). 

Percebeu-se a partir do depoimento do Aluno B que os desafios não faziam 

parte de sua realidade, ou seja, o processo de inclusão escolar dele estava ocorrendo 

dentro da normalidade. Esse fato é preocupante, pois pode configurar-se numa concepção 

alienada e desvinculada da realidade educacional das escolas públicas estaduais e 

municipais de ensino de São Luís-MA, haja vista que a escola pode estar contribuindo para 

a reprodução de um discurso ideológico de “participação democrática” (CIEGLINSK, 2012) e 

de “Educação para Todos”, na medida em que pode estar transmitindo uma educação 

acrítica, orientada pela proposta neoliberal que, por sua vez, passou a orientar as políticas 

educacionais brasileiras no que condiz à proposta da educação inclusiva.  

Posto a categoria não existem desafios, apresentam-se as informações 

destacadas pelo Aluno C (20%) em sua entrevista semiestruturada: “Tia, meu desafio é não 

ficar reprovado e eu queria aprender mais”. 

O enunciado verbalizado pelo aluno C indicou duas categorias de análise: 

aprovação do aluno na escola e aprendizagem dos conteúdos escolares. Para esse Aluno 

(C), a aprovação escolar remetia à superação das dificuldades encontradas na escola 

pública de ensino regular em São Luís-MA, constituindo-se num verdadeiro desafio, pois 

para sua aprovação na escola seria necessário que aprendesse os conteúdos das 

disciplinas. Tarefa essa de difícil enfrentamento. 

Para amenização da limitação visual, faz-se necessária a reestruturação físico-

organizacional e curricular das escolas, objetivando promover a inclusão escolar com 

qualidade. Esta foi mencionada, enquanto categoria, na fala do Aluno D (20%): “Deve 

melhorar a escola. Os alunos são atentados”. 

A melhoria indicada pelo Aluno (D) consistiu tanto no aspecto da reestruturação 

físico-organizacional da escola, quanto no aspecto disciplinar dos colegas na escola. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, é possível afirmar que já existe um efetivo jurídico-

institucional de políticas condizentes com a proposta da educação inclusiva. Entretanto, há 

uma distancia considerável entre os postulados oficiais e o que de fato ocorre no ambiente 

escolar. Isto se deve à ação dos organismos internacionais, que passam a orientar as 

políticas educacionais brasileiras, particularmente, as políticas públicas inclusivas para 

pessoas com deficiência, de forma que vêm atendendo a outros interesses, que não o 



 

 

 

                  

social. Ressalta-se, ainda, que no mundo globalizado e com as propostas neoliberais, com 

ênfase no discurso ideológico, não se pode esperar que pessoas com deficiência estejam 

recebendo atendimento adequado (de qualidade), tendo em vista que essa forma de 

atendimento educacional pode estar restringindo a efetividade da inclusão. 

Constataram-se inúmeros desafios encontrados pelos entrevistados no processo 

de inclusão escolar, desde a aprovação do aluno na escola, mediante aprendizagem dos 

conteúdos escolares à qualidade na educação escolar. 

Além disso, as políticas públicas na perspectiva da educação inclusiva precisam 

ser construídas com a participação de todos, considerando as peculiaridades regionais e 

institucionais, num trabalho conjunto com as pessoas com deficiência, de maneira que 

proponham mudanças de filosofia, no trato à educação inclusiva de qualidade, respeitando 

as diferenças e a igualdade de direitos de todos os sujeitos na sociedade. Acredita-se que a 

mudança só pode ser construída pelos sujeitos, pelo sistema educacional e pelas demandas 

sociais, onde os primeiros são capazes de refletir sobre sua realidade e de modificá-la.   
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