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Resumo A inclusão social e a inserção de toda e qualquer pessoa com necessidades educacionais 

especiais no sistema regular de ensino está respaldada em documentos mundiais que discorrem sobre 

o direito de todos à educação. Um desses documentos, a Declaração de Salamanca, o foi redigido na 

Conferência Mundial sobre necessidades educacionais especiais, promovida pelo Governo Espanhol 

com a colaboração da UNESCO e aborda os Direitos Humanos e a Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos. O processo de inclusão dos alunos deficientes na rede comum de ensino está 

embasado em documentos mundiais que corrobora a educação para todos e de qualidade. A matrícula 

desses alunos em escolas públicas não garante a verdadeira inclusão, eles necessitam ter acesso a um 

currículo adaptado que lhes proporcionem o desenvolvimento de suas potencialidades respeitando 

suas limitações. Visando verificar a qualidade dessa educação inclusiva, elaborou-se um estudo tendo 

por objetivo uma análise dos aspectos didáticos- metodológicos, das adequações curriculares, da 

interação dos professores com tais alunos e da cooperação entre os professores da classe comum e do 

profissional da Sala de Apoio e Atendimento a Inclusão (SAAI). Os dados foram coletados em duas 

salas de aula, em escola da prefeitura de São Paulo. O procedimento para a coleta de dados se deu 

através de registros da realidade de sala de aula em protocolos de observação e entrevista com os 

professores. A escolha desse método ocorreu pelo fato de posteriormente ser possível recuperar os 

dados. A coleta aconteceu no transcorrer de um mês, em aulas de quarenta e cinco minutos no ano 

letivo de 2012. A análise fundamentou-se em um sistema de categorias que possibilitou o tratamento 

dos dados qualitativa e quantitativamente. Os resultados demonstraram que existe uma discrepância 

nas ações dos professores em relação às adequações curriculares, e a interação com o aluno deficiente 

intelectual. Porém, concordância na ausência de cooperação no que se refere ao trabalho entre 

professores da classe comum e do profissional da SAAI e a falta de um horário específico para tais 

encontros. 
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