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RESUMO 

Nos dias atuais a sociedade e as leis que regem a educação brasileira discutem a necessidade e 

a importância da inclusão de educandos com necessidades educacionais especiais (NEE) no 

contexto da escola regular. Para tanto, ao possibilitar essa realidade a escola defrontar-se com 

as diversas dificuldades, seja elas de acessibilidade, metodológicas e até mesmo sociais, 

passando a escola, a comunidades e seus atores a lidar com uma problemática: como 

possibilitar uma educação de qualidade aos educandos com NEE?  Devemos simplesmente 

ignorá-lo em sala de aula ou encaminhá-lo para um atendimento especializado? Nesta 

perspectiva, o objetivo da pesquisa, então, é demonstrar como se deu o processo de inclusão 

de pessoas com deficiência visual em uma escola regular e no mercado de trabalho. Nesta 

perspectiva, para a realização da pesquisa realizamos um estudo descritivo, na modalidade 

pesquisa de levantamentos e utilizamos como instrumento de coleta de dados a entrevista, que 

foram realizadas com três sujeitos deficientes visuais, que atualmente estão inseridos em uma 

instituição regular de ensino e no mercado de trabalho. Além disso, observamos que a 

inclusão social é possibilitar a todos o direito de ser cidadão, podendo assim exercer seus 

direitos e deveres. No entanto, essa igualdade mesmo sendo um direito ainda é bastante 

desrespeitada, às vezes por falta de informação das pessoas, outras vezes por indiferença e 

preconceito.  
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INTRODUÇÃO 

Atualmente tanto a sociedade quanto as leis que regem a educação brasileira discutem 

a necessidade e a importância da inclusão de educandos com necessidades educacionais 

especiais (NEE) no contexto da escola regular.  

A defesa da cidadania e do direito à educação das pessoas com deficiência é 

atitude muito recente em nossa sociedade. Manifestando-se através de 

medidas isoladas, de alguns grupos ou indivíduos, a conquista e o 

reconhecimento de alguns direitos das pessoas com deficiências, podem ser 

identificados como elementos integrantes de políticas sociais a partir de 

meados deste século. A influência das políticas públicas foi determinada 

principalmente após a Declaração de Salamanca (1994) onde o objetivo era 

fornecer diretrizes básicas para a formulação e reforma de políticas e 
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sistemas educacionais de acordo com o movimento de inclusão social 

(FERREIRA & GONÇALVES, 2007, p.2). 

Assim, ao possibilitar essa realidade a escola defrontar-se com as diversas 

dificuldades, seja elas de acessibilidade, metodológicas e até mesmo sociais, passando a 

escola, a comunidades e seus atores a lidar com uma problemática: como possibilitar uma 

educação de qualidade aos educandos com NEE?  Devemos simplesmente ignorá-lo em sala 

de aula ou encaminhá-lo para um atendimento especializado? 

Para tanto, faz-se necessário inicialmente que o professor informe-se, apreenda sobre 

as dificuldades de seus educandos, sejam eles especiais ou regulares, afim de que se possa 

criar estratégias e metodologias que respeite as dificuldades, para que se possa trabalhar com 

as potencialidades e as habilidades de cada educando da sua sala de aula regular. 

O objetivo da pesquisa, então, é demonstrar como se deu o processo de inclusão de 

pessoas com deficiência visual em uma escola regular e no mercado de trabalho. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, a educação é 

um direito garantido por lei, conforme dispõe em seu art. 4º, inciso III, que regulamenta que é 

dever do Estado garantir: “atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 

necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino”.  

Por isso, além da sala de aula regular, esse educando necessita de um atendimento 

especializado que estimule e desenvolva as suas potencialidades, necessitando ainda, de um 

ambiente familiar que também propicie seu desenvolvimento, visto que, a educação também é 

dever da família, garantindo no art. 2º, da LDB, in verbis: 

a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho. 

De acordo com Ferreira & Gonçalves (2007), a modalidade de ensino denominada de 

Educação Especial faz parte do processo de inclusão de pessoas com necessidades 

educacionais especiais em escolas regulares, apresentando os recursos e serviços educacionais 

especiais organizados no sentindo de dar apoio, suplementar e, quando necessário, substituir 

os serviços educacionais comuns, afim de que se possa garantir a educação formal, assim 

como determina a LDB, dos educandos com NEE. Possibilitando, assim, um ensino inclusivo, 
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ou seja, a inclusão de todo no contexto escolar, independente de sua habilidade ou 

dificuldade. 

As referidas autoras afirmaram que o processo de inclusão da educação especial no 

contexto da educação brasileira iniciou-se no final dos anos 50, mas desde o Império tiveram 

ações que visavam incluir educandos com NEE, tais como: em 1854 D. Pedro II funda o 

Imperial Instituto dos Meninos Cegos, mudando posteriormente para Instituto Benjamin 

Constant (IBC). Em 1857, D. Pedro II cria o Instituto dos Surdos-Mudos, passando a ser 

denominado depois de Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). 

Em 1950, havia no Brasil quarenta estabelecimentos que ofertavam ensino regular, 

mantido pelo poder público, que ofertavam algum tipo de atendimento escolar especial a 

deficientes mentais. Já em 1964, é criada a APAE e a sua finalidade é possibilitar habilitação 

profissional a adolescentes deficientes mentais do sexo feminino e em 1971, a APAE funda o 

Centro de Habilitação de Excepcionais; 

No final da década de 70, os alunos com deficiência são integrados em classes 

regulares, visando à integração e nos anos 80, o movimento se intensifica devido ao 

reconhecimento de que a classe regular seria o melhor ambiente pedagógico para o aluno com 

NEE se desenvolver. 

Em 1994, surge o conceito de educação inclusiva graças a Declaração de Salamanca e 

em 1996, é sancionada a LDB, que determina a educação especial como modalidade de 

ensino em escolas regulares. 

Desta forma, Ferreira & Gonçalves (2007) ressaltam que a partir destas conquista a 

educação especial passa a ter uma nova significação, passando a ser uma modalidade de 

ensino, em que todos os educandos, não apenas os alunos com algum tipo de deficiência 

possuem o direito a uma “educação especializada no aluno e dedicada à pesquisa e ao 

desenvolvimento de novas maneiras de ensinar, adequadas à heterogeneidade dos 

aprendizes, proporcionando uma educação para todos” (FERREIRA & GONÇALVES, 

2007, p. 6). 

Segundo Magalhães (2002), nas sociedades ditas como democráticas a educação é um 

direito de toda a população, fazendo parte as pessoas portadoras de necessidades educacionais 
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especiais, ou seja, diante dessa afirmação é dito que o sistema escolar deve receber qualquer 

individuo, independente de características físicas, cognitivas, comportamentais, psicossociais 

que os tornam diferentes de outros indivíduos e, principalmente vem lançar um 

questionamento para as diferenças que rodeiam na escola em momentos que causam diálogo e 

conflito. 

De acordo com Magalhães (2002) até a metade do século XX os sistemas de ensino 

que proporcionava atendimentos necessários para pessoas portadora de alguma necessidade 

eram por meio de ambientes segregados. A autora ressalta que nesse período acreditava-se 

que este tipo de atendimento institucionalizado seria o mais adequado devido às 

peculiaridades ocorridas por conta das deficiências. 

No mundo, o surgimento das primeiras instituições especializadas para 

atender a pessoas com deficiências correspondeu tanto ao ideal liberal de 

extensão de oportunidades educacionais para todos, quanto “respondeu, 

também, ao processo de exclusão do meio social daqueles que podiam 

interferir na ordem necessária ao desenvolvimento da nova forma de 

organização” (no caso, o advento do modo de produção capitalista).  Assim, 

devemos considerar a educação especial como prática social historicamente 

produzida para alguns profissionais das áreas de educação e saúde. 

(BUENO, 1993 apud MAGALHÃES, 2002, p. 35-36). 

Essa tal prática social, teve seu surgimento, no século XVIII, tinha como objetivo 

atender a pessoas com deficiências, que não eram assistidas pelo os processos comuns de 

ensino, foi criada e se firmou devido à existência das diferenças particular de cada pessoa, 

proporcionando acesso à educação dessas pessoas, que a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) relata que constitui 10% da população mundial. 

No entanto por um bom período aconteceu de pensarem que as demandas de 

indivíduos com necessidades educacionais especiais só seriam atendidas em instituições que 

fossem especializadas. Com isso facilitou muito uma predisposição de preconceitos em 

relação às oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem destas pessoas. Devido a esse 

confinamento nas instituições, elas disponibilizavam de acesso restrito de interação social na 

comunidade. Se junta a isto a questão desses ambientes especializados nem sempre 

garantirem o sucesso na transmissão aos conteúdos escolares básicos ou profissionalização 

aos alunos. 

O final do século XX, especificamente década de 70, marca o advento do 

movimento da denominada filosofia da integração em educação especial que 
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defende a inserção de pessoas portadoras de necessidades educacionais 

especiais no sistema regular de ensino, postulando que a elas sejam 

garantidas as condições julgadas necessárias para o desenvolvimento de suas 

reais possibilidades. Este movimento surge na Europa, principalmente nos 

países da Escandinávia, e ganha força nos EUA e Canadá podendo ser 

considerado como parte das lutas de grupos minoritários na defesa dos 

direitos humanos (MAGALHÃES, 2002, p. 35-36).  

Esse modelo surge da ideia inicial que indivíduos que portam uma deficiência têm por 

direito desfrutar de condições o mais simples ou normais existentes no meio onde estão 

inseridos. Isso significa que essas pessoas devem usufruir das mesmas atividades tanto 

sociais, educacionais, como recreativas que são pessoas que compartilhar de uma mesma 

idade. Para isso foram propostos atendimentos de diversas modalidades: escola especial, 

ensino hospitalar ou domiciliar, classe especial, sala de recursos e ensino itinerante. 

Mas, essas diversas formas de atendimentos não conseguiram que a escola regular 

pensasse nas suas condutas teórico – metodológicas. Magalhães (2002, p.38) afirma que “a 

ideia subjacente é diagnosticar e encaminhar o aluno para modalidade de atendimento 

adequada e depois realizar a sua reintegração na sala de aula regular; a escola fica imune a 

uma crítica e reformulação de sua proposta curricular”. 

Será a perspectiva inclusiva de educação especial, cujo nascedouro é o 

movimento integracionista, a propor o lançamento de um olhar analítico 

sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas na escola, isto é, afirmará que 

todas as crianças devem aprender juntas na escola regular. Assim, os 

sistemas de ensino devem organizar- se para dar respostas às necessidades de 

todos os alunos (BRASIL, 2001, p. 9 APUD MAGALHÃES, 2002, P. 38). 

Magalhães (2002) em seu texto vem a questionar sobre o que seria essa perspectiva 

inclusiva e qual a forma que no Brasil, as políticas públicas concebem essa educação. A 

autora ressalta que: 

No mundo, as experiências e pesquisas científicas relativas à inclusão vêm 

enfatizando que não existem modelos predeterminados para criação de 

sistemas de ensino inclusivo e sim eixos norteadores para as escolas 

estruturarem da diversidade nas salas de aula.  Existe, também, toda uma 

legislação no âmbito nacional, internacional e regional, defendendo a 

instituição de práticas inclusivas na escola (MAGALHÃES, 2002, p. 39). 

A inclusão não tem como ideia que o aluno venha se adaptar, se moldar à instituição 

de ensino, assim não se ver o aluno com necessidades especiais como problema. Encontra-se 

a dificuldade diante as interações que acontece com possibilidades de ensino – aprendizagem 

que ela escola vem a proporcionar. Com isso se faz necessário, se considera ideal que a escola 
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reflita sobre a sua organização curricular de forma que venha a proporcionar o aluno 

condições adequadas.  

[...] um aluno com deficiência visual pode ser incluído dentro de aula 

regular e necessita de apoios complementares, o aluno com deficiência 

física necessita da quebra de barreiras arquitetônicas, o aluno com 

deficiência mental necessitará de estratégias de adaptação do currículo 

às suas peculiaridades (MAGALHÃES, 2002, p. 41).  

Magalhães (2002) enfatiza, também, que a inclusão não é um processo somente para 

alunos que apresenta alguma deficiência, mas também para aqueles que estão ali e de alguma 

maneira estão sendo prejudicados diante de um processo de ensino – aprendizagem que 

causam o fracasso escolar.  

No entanto a proposta da inclusão é que esses alunos desfrutem de atendimento no 

ambiente de uma escola regular, pautada pela flexibilidade curricular juntamente com 

diversas metodologias, ou seja, a inclusão então, não está restrita à educação dita especial. 

Já no contexto do mercado de trabalho, visualizamos que a maioria das conquistas no 

campo dos direitos se dá após a Segunda Guerra Mundial, a partir da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, em 1948, que estabeleceu igualdade de direitos para todas as pessoas. 

Após essa conquista, outras importantes surgiram especificamente no âmbito das pessoas com 

deficiência, como a Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência (1975), Declaração 

Mundial da Educação para Todos/UNESCO (1990), Declaração de Salamanca (1994) e a 

Convenção da Guatemala/ONU (1999). 

A partir desses movimentos despontou-se importantes ganhos na inclusão das PcD em 

diversos contextos da sociedade, educação, lazer, acessibilidade bem como no trabalho. Deste 

momento em diante o mercado de trabalho passa a abrir espaço para esses que antes eram 

discriminados como incapazes, visto como coitadinhos e que viviam às margens da sociedade. 

Se tratando de trabalho, sabemos que existem várias definições sobre o que é trabalho, 

a maioria costuma considerar o trabalho como uma atividade de caráter produtivo a fim de 

obterem alguma remuneração para a própria existência.  

O trabalho consolidou-se por volta do século XVIII, junto com a noção unificada de 

riqueza. Para Marx (1972) o homem só pode existir trabalhando, sendo o trabalho a essência 
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do homem, fazendo o trabalho parte da nossa subjetividade. Ainda segundo Marx o homem é 

um ser que pensa, fala, se desenvolve, transforma a si próprio, ao outro e a sua natureza. Para 

ele o homem ao nascer não pode ser considerado uma folha de papel em branco, pelo 

contrário, é um ser que constitui relações, portador de potencial próprio, mas que muda no 

percurso da história. 

Para Giordano (2000), trabalho se caracteriza como uma “atividade de caráter social”, 

seu significado transcende a função de subsistência. O trabalho assume o lugar importante 

como atividade humana e como realidade social, devido à sua frequência e relevância na vida 

das pessoas. 

A inserção de pessoas com deficiência – PcD no mercado de trabalho é bastante 

recente no Brasil, ao longo da história essa parcela da população viveu segregada socialmente. 

Segundo Sassaki (2005) no século XX, é possível distinguir três paradigmas de 

inserção social de PcD, os quais sinalizam avanços de percepção que influenciam as práticas 

de inserção profissional.  Na década de 70 predominava e a exclusão social em vários âmbitos 

da sociedade. Nos anos 80, sobressaiu o paradigma da integração (Sassaki, 1997), cujo 

objetivo principal era da necessidade da mudança dos PcD para se adequarem à sociedade. A 

partir dos anos 90, ganhou espaço o paradigma da inclusão social, baseado no princípio de 

que é a sociedade deve estar apta a atender e a conviver com as pessoas com deficiência. 

A partir de 1991, surgiu a lei das cotas Nº 8.213 que estabelece reservas de vagas de 

emprego para PcD. A lei obriga todas as empresas acima de 100 funcionários a destinarem de 

2 a 5% das suas vagas para a inclusão de pessoas com deficiência. 

Na Constituição Brasileira, o direito ao trabalho é assegurado a todos os cidadãos no 

artigo 5º, inciso XIII do capítulo I e no artigo 6º do capítulo II. Na Organização Internacional 

do Trabalho – OIT está prevista a preparação para o trabalho com um dos meios 

indispensáveis à integração do deficiente na vida social.  Para tanto, deve-se preparar 

adequadamente a pessoa portadora de deficiência para ingressar e competir no mercado, bem 

como a preparação da sociedade para receber o trabalhador portador de deficiência com 

oportunidades reais de participação. 
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Tendo que seguir essas leis, as empresas começam a dar oportunidades as PcD a fim 

de cumprirem a cota, estabelecida pelo Governo Federal. Podendo esses ser contratados em 

regime de estágio de nível médio ou de nível superior e funcionário celetista.  

Deficiência Visual 

Antes de fazer referência a deficiência visual, se faz necessário à compreensão do que 

seria deficiência. De acordo com a edição da Classificação Internacional de Deficiências, 

Incapacidades e Desvantagens (CID) divulgada em 1993, deficiência seria “qualquer perda 

ou anormalidade da estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica. Representa a 

exteriorização de um estado patológico e, em princípio, reflete distúrbios no nível do órgão”.  

Já deficiência visual é classificada como a perda total ou parcial, congênita ou 

adquirida, da visão. Podendo variar acuidade visual, e assim classificando dois grupos de 

deficiência, sendo elas: a cegueira, na qual existe a perda por inteiro da visão ou pouca 

capacidade de enxergar, e consequentemente para desfrutar da leitura e escrita o indivíduo 

necessitará do Sistema Braille; e a baixa visão ou visão subnormal, que é denominada quando 

mesmo após tratamento ou correção, acontece o comprometimento do funcionamento visual 

dos olhos. Essas pessoas usufruem de leituras através de textos com aplicações ou por meio 

de recursos óticos especiais.  

Segundo Macedo (2010) outros motivos como, acidentes e/ ou patologias pode vir a 

serem causas de deficiência visual, mas elas variam conforme o nível de desenvolvimento de 

um país, a situação econômica da população e implicações no atendimento básico de saúde. 

São elas: Diabetes, traumatismos por acidentes domésticos, degenerações maculares, 

Toxoplasmose, Rubéola Congênita, infecções, tumores e acidentes de trânsito. 

De acordo com a autora a Organização Mundial de Saúde (OMS) relata que no Brasil 

tenha em torno de 10% de pessoas que apresentam alguma deficiência, entre elas 1 a 1,5% 

apresentam um tipo de deficiência visual, o que significa um número aproximado de 1,7 

milhões de pessoas. A autora ressalta a significância desse número, e afirmando a importância 

da inclusão educacional paras pessoas.  

METODOLOGIA 
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A pesquisa trata-se de um estudo descritivo, na modalidade pesquisa de levantamentos 

escolhida porque essa abordagem é adequada quando o objetivo é realizar descrições das 

concepções dos sujeitos, possibilitando a interrogação direta dos indivíduos que o pesquisador 

deseja consultar. A amostra foi selecionada antecipadamente e, após a escolha dos 

participantes, iniciou-se o levantamento dos dados, que neste caso foi através de entrevista. 

Escolhemos a entrevista como instrumento desta pesquisa, pois como define 

Richardson (1999) a melhor situação para participar na mente de outro ser humano é a 

interação face a face, pois tem o caráter, inquestionável, de proximidade entre as pessoas, que 

proporciona as melhores possibilidades de penetrar na mente, vida e definição dos indivíduos. 

Assim o mesmo define a entrevista como uma técnica importante que permite o 

desenvolvimento de uma estreita relação entre as pessoas. É um modo de comunicação no 

qual determinada informação é transmitida de uma pessoa A, que representa o emissor para 

uma pessoa B que representa o receptor. Sendo um processo unilateral, mas frequentemente, é 

produzido em ambos os sentidos. Existe assim, a lateralidade da comunicação, que pode 

variar de uma comunicação plenamente bilateral a uma unilateral. Por definição, a entrevista é 

uma comunicação bilateral.  

O termo entrevista é construído a partir de duas palavras, entre e vista. Vista refere-se 

ao ato de ver, ter preocupação de algo. Entre indica a relação de lugar ou estado no espaço 

que separa duas pessoas ou coisas. Portanto, o termo entrevista refere-se ao ato de perceber 

realizado entre duas pessoas. 

Como definido por Richardson (1999) a entrevista que utilizamos foi à estruturada que 

é construída com tais perguntas e respostas pré-formuladas, usualmente chamada 

questionário. Um instrumento de dados desse tipo necessariamente pressupõe o conhecimento 

das principais respostas fornecidas pelas pessoas. 

O instrumento possuiu seis questões abertas, em que o primeiro item visava conhecer 

o que era inclusão social para o sujeito entrevistado; a segunda questão perguntava como foi o 

processo de inclusão do sujeito. O terceiro item buscava conhecer como o entrevistado 

percebia o olhar do outro frente a sua inclusão. O quarto item questionava como o sujeito 

reagia em face ao olhar do outro em relação a ele. Já a quinta questão buscava conhecer como 
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se deu o processo de inclusão do entrevistado no mercado de trabalho e a última questão 

visava conhecer as dificuldades enfrentadas no trabalho que ele exercia. 

Foram sujeitos dessa pesquisa três jovens de 17 a 19 anos, solteiros, estudantes de 

escola regular, residentes de Fortaleza ou da Região Metropolitana e com deficiência visual. 

Um dos sujeitos apresenta deficiência visual total (congênita) e os outros dois, deficiência 

visual parcial, tendo apenas a visão periférica.   

A entrevista foi realizada no local de estágio dos mesmos, localizado na Secretaria do 

Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Ceará – STDS, através do Projeto Primeiro 

Passo, uma das unidades da STDS. Dos três sujeitos analisados, dois são do sexo masculino e 

trabalham na sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, sendo um no setor 

financeiro e o outro na biblioteca; a outra entrevistada é do sexo feminino e trabalha na 

CEART, no setor da recepção, outra unidade da STDS. 

O Projeto Primeiro Passo é um projeto da STDS que visa viabilizar a primeira 

experiência de trabalho para jovens que estudam no ensino médio de escolas públicas. Há 

aproximadamente quatro anos abriu oportunidades também para estágio de jovens com todos 

os tipos de deficiência, através do trabalho já realizado pelo Laboratório de Inclusão, setor da 

secretaria que trabalha na promoção da pessoa com deficiência e na inclusão destes no 

mercado de trabalho. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No primeiro item questionamos o que era inclusão social para os sujeitos 

entrevistados, eles afirmaram que inclusão era: “fazer parte da sociedade como um todo, 

tendo todos os direitos respeitados e cumprindo os deveres inerentes a cada cidadão” (E1); 

O entrevistado 2 afirmou que é “fazer parte da sociedade com os mesmos direitos e deveres 

que todas as pessoas, sem preconceito, nem distinção” (E2) e o entrevistado 3 que seria “ser 

aceita na sociedade independente da limitação, dificuldade ou deficiência, sendo assim 

considerada alguém capaz como qualquer outra pessoa” (E3). 

Observamos que os três sujeitos entrevistados afirmam que incluir é possibilitar aos 

sujeitos o direito de ser cidadão e em momento algum ser visto como diferente. Direito que 

não precisa mais ser conquistado e muito menos relembrando em nossa sociedade, uma vez 
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que, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu art. 1º ressalta que “todas as 

pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão  e consciência e 

devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade”.  

Na questão 2 buscávamos conhecer como foi o processo de inclusão na escola dos 

sujeitos entrevistados. De acordo com E1 “A direção no geral preocupa-se muito com a 

didática que será passada para o aluno, as formas de absorção e tudo mais. Contamos com 

uma sala multifuncional com todo o material que precisamos como: impressora braile, 

regletes, sorobans e etc. Os colegas de sala no geral procuram fazer disso uma experiência 

nova e aprendem conosco todos os dias”. 

Já o E2 afirmou que “a escola que estudo, pensa muito na inclusão. No início até tive 

receio de mudar da minha escola, pra esta, mas agora estudando lá eu fiquei impressionado 

como a educação realmente pode acontecer. A escola se esforça e é bem adaptada, tanto na 

estrutura, quanto em materiais, mas é claro que ainda não chega a ser ideal. Os colegas de 

sala também são legais e existe sempre uma troca de aprendizagem”. 

Por sua vez, o E3 ressaltou que o processo de inclusão na sua escola foi “muita boa, a 

escola se preocupa com inclusão e por isso temos boas condições que nos atende. Os 

professores, a direção e os outros alunos também tem uma boa posição frente à inclusão, mas 

sempre percebemos que uns ou outros ainda são resistentes”. 

Assim, observamos que as escolas que esses sujeitos estão inseridos buscam atender 

os alunos, visando à qualidade do ensino e, além disso, seus atores, na maioria, os respeitam 

como educandos que também fazem parte do contexto escolar.  

De acordo com Magalhães (2002, p. 42), “a perspectiva inclusiva, portanto, não está 

restrita à educação especial; as modificações são feitas no âmbito do projeto pedagógico da 

escola, da prática pedagógica na sala de aula e no âmbito da aprendizagem (...)”. 

Na questão três questionamos como o entrevistado percebe o olhar do outro frente à 

inclusão. O E1 afirmou que “os outros veem isto como um desafio a se cumprido. Quer dizer, 

para alguns, isto não passa de um mero dever que como tal, não deve ser tão importante, pois 

não faz diferença se o problema não é vivenciado por eles”. O E2 afirmou: “Vejo cada vez 

mais pessoas se envolvendo com a inclusão e isso é muito bom, pois antes era bem diferente. 
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Mas ainda existe muita gente que precisa mudar suas atitudes de preconceito e de 

indiferença”. E por fim, o E3 ressaltou que “infelizmente o olhar da maioria ainda é de 

indiferença, talvez por ignorância, alguns também dizem que são a favor da inclusão por 

pena, mas as coisas estão mudando aos poucos”. 

Observamos no discurso dos entrevistados que apesar da maioria das pessoas 

afirmarem que a inclusão é importante, muitos ainda agem com indiferença e preconceito.  

Porto (2007) ressalta que as pessoas podem manifestar-se de duas maneiras frente às 

deficiências, sendo elas: o ataque, que seria o enfrentamento frente à diferença, ocorrendo em 

uma dimensão subjetiva, ou seja, em busca de uma nomeação e/ou significação da diferença 

ou através da dimensão objetiva, que seria a destruição ou o aniquilamento. A outra forma de 

manifestação seria a fuga, que se apresenta através da rejeição ou da negação. 

A questão quatro buscou conhecer como o entrevistado reage ao olhar do outro frente 

a ele. O E1 ressaltou: “tenho me moldado bastante por conta disso. Sabe, hoje ainda tenho 

dificuldades para lidar com o preconceito, principalmente quando este 

advém da falta de informação das pessoas. Devo dizer que isso reflete 

diretamente na forma como me relaciono com as pessoas, costumo achar que 

elas têm o que procuram”. O E2 afirmou: “procuro reagir da melhor maneira possível. Às 

vezes é claro que me desanimo, mas na maioria das vezes peço a Deus que me dê forças pra 

superar e acabo reagindo bem”. Por sua vez, o E3 ressalta que: “poucas são às vezes que me 

envergonho diante de alguém que desconhece a inclusão, geralmente me sinto bem superior e 

mostre que eu posso ser e sou igual ao outro”. 

Observamos, mais uma vez, que a falta de informação e o preconceito estão muito 

presente na realidade brasileira e, isso se dá muitas vezes pela falta de informação e o medo 

do desconhecido. 

Nesta perspectiva, para modificarmos essa realidade, de acordo com Porto (2007), a 

escola possui papel primordial, pois é nela que se faz possível o “encontro com a diversidade 

e as situações de heterogeneidade das trocas sociais” (PORTO, 2007, P. 217) e sendo os seus 

princípios fundamentais acolher e não segregar.    
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No item cinco questionou-se como se deu o processo de inclusão do entrevistado no 

mercado de trabalho. O E1 afirmou que “com relação a isto, acho que ainda está 

acontecendo. É claro que já tive alguns avanços, principalmente na parte funcional, hoje 

desempenho funções que algumas pessoas achavam que seriam impossíveis. Acho que a 

inclusão como um todo demora um longo tempo para acontecer de verdade”. Já o E2 

mencionou: “tá sendo bem bacana estou tendo a oportunidade de trabalhar e aprender coisas 

novas sobre o trabalho, através do Projeto Primeiro Passo. No início tive algumas 

dificuldades, mas dentro do normal para alguém que estava iniciando seu primeiro emprego. 

Estou aproveitando bastante, pois este será apenas o primeiro”. O E3, por sua vez, afirmou 

que “no início foi meio difícil, pelo fato de ser tudo novo, mas com o tempo fui entendendo 

que tudo depende principalmente de mim e agora as coisas só fazem melhorar, aos poucos, 

mas melhoram. E sei que esse processo é importante pra mim evoluir”. 

Neste item, o discurso dos entrevistados nos demonstra que eles possuíram as 

dificuldades que todos enfrentam em relação ao seu primeiro emprego, ou seja, o medo do 

novo. Porém, o mais interessante é o reconhecimento da oportunidade de se ter tido o 

primeiro emprego. 

De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos o seu art. XXIII 

enfatiza que todos possuem direito ao trabalho, a sua livre escolha e ainda em condições 

justas e favoráveis e com proteção contra o desemprego.  

A última questão buscou conhecer as dificuldades enfrentadas pelos entrevistados em 

seu trabalho. E1 afirmou que “ainda são só questões funcionais mesmo. Tipo, ainda têm 

dificuldades em me deixarem exercer certas funções como, por exemplo, atender um simples 

telefone, organizar os livros e etc. Acham que somos como jarros que pode quebrar se tiver 

contato com outras peças da decoração”. O E2 ressalta que “existem sim. Algumas pessoas 

com que trabalho acha que não posso ou não consigo desempenhar certas atividades, umas 

por proteção, outras percebo por que não acreditam que realmente sou capaz, mas aos 

poucos vou conquistando espaço”. E o E3 menciona que “sempre existe, mas são coisas 

naturais do cotidiano. Vejo que existem mais barreiras que eu mesma preciso mudar dentro 

de mim”. 
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Neste último item observamos que a maioria dos problemas enfrentados pelos 

entrevistados e a visão dos outros frente a suas funções no trabalho. Pois, a seus colegas de 

trabalho observam mais as suas limitações do que as suas habilidades e potencialidades. 

Mencionamos, mais uma vez, a escola como intermediadora desse processo e para tanto a 

necessidade de um psicólogo para promover a inclusão nesses espaços. 

CONCLUSÃO 

A proposta da entrevista proporcionou além de uma grande experiência, inúmeras 

reflexões e descobertas a cerca do nosso papel enquanto profissional e enquanto ser humano, 

uma vez que trabalhar com inclusão social é bastante desafiador. 

 A inclusão social é possibilitar a todos sem diferenças o direito de ser cidadão, 

podendo assim exercer seus direitos e deveres. No entanto, essa igualdade mesmo sendo um 

direito ainda é bastante desrespeitada, às vezes por falta de informação das pessoas, outras 

vezes por indiferença e preconceito.  

 Mesmo sabendo que ainda estamos distantes de uma inclusão ideal, que muitas escolas 

ainda nem começaram ou estão longe de se tornar uma escola que exerça a inclusão, 

percebemos avanços significativos no que diz respeito à educação e ao mercado de trabalho, 

como bem exemplificaram os sujeitos entrevistados.   

 A escola mesmo que lentamente faz seu papel promovendo uma educação inclusiva, 

se adaptando as mudanças necessárias para atender com qualidade um aluno com deficiência. 

O resultado é um espaço onde alunos, professores e direção fazem da inclusão uma 

experiência nova e o aprendizado se torna mutuo. 

 O mercado de trabalho por sua vez também vem abrindo espaço para esse público, 

mesmo que ainda com dificuldades. O que mais constatamos foi que a falta de informação, 

que pode gerar tanto o preconceito, quanto as pessoas tratar estes sujeitos como coitadinhos e 

assim acabam olhando mais para a suas limitações do que para as suas habilidade e 

potencialidades.  

 Cientes de que ainda há muito a fazer, visualizamos a importância da nossa profissão 

para ajudar nesses espaços, promovendo a inclusão. O olhar, a sensibilidade e as técnicas do 

psicólogo são de extrema importância nessa longa caminhada. 
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