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Resumo Este estudo se propôs analisar a inclusão escolar no contexto de uma escola pública do 

Distrito Federal, vinculada ao Observatório da Educação - CAPES/UnB, em 2012. O objetivo central 

foi identificar como a escola concebia essa necessidade como se estruturava, como docentes 

trabalhavam com alunos nessa condição e se o processo ensino-aprendizagem permitia inclusão 

escolar efetiva. A abordagem histórico-cultural foi aporte teórico, privilegiando processos de 

desenvolvimento humano e a defectologia de Vigotski. A metodologia ancorou-se na Epistemologia 

Qualitativa de González Rey propondo o processo construtivo-interpretativo das informações nos 

momentos comunicativos e estudos singulares na compreensão do objeto de estudo. Instrumentalizou 

a análise: Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, observação das ações de uma docente e sua 

turma contendo alunos com necessidades educativas especiais. 

Completamento de frases, entrevistas semiestruturadas, conversas informais, constituíram também a 

pesquisa. As informações foram analisadas e interpretadas de forma dinâmica, interativa e reflexiva, 

chegando a conclusões como: o PPP privilegiava metas previstas pela Secretaria de Educação, sendo 

necessário adequá-las ao contexto; com o aumento de alunos com necessidades especiais, os 

profissionais diziam não reunir condições para desenvolver trabalho efetivo; a legislação educacional 

defende processo inclusivo, desenvolvimento e aprendizagem, os profissionais da escola 

demonstraram preocupações nessa direção, mas não eram suficientes para imprimir mudanças na 

escola. Essas preocupações se perdiam em ações pouco integradas, emergindo contradições, como 

concepções, crenças, valores arraigados nas perspectivas biológicas e orgânicas do desenvolvimento 

e aprendizagem, padronização de atividades para ancorar a aprendizagem discente e processo de 

inclusão privilegiando acentuadamente apenas a socialização dos alunos. Sugerimos que os 

profissionais participem de formação sistêmica/continuada para discutirem concepções, crenças e 

valores, conscientizando-se e possibilitando que o movimento inclusivo seja efetivo. Assim, o PPP 

da escola e trabalho docente poderiam sofrer alterações substanciais, transformando o contexto 

escolar em ambiente inclusivo. 

 

Contato: edisilvapires@gmail.com; normaluciaq@yahoo.com.br; mctacca@yahoo.com.br; 

k_mila_rocha@hotmail.com 


