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RESUMO 
Esta pesquisa foi desenvolvida na Escola Municipal Marechal Rondon 
Extensão I, núcleo Sapiquá, Cáceres Mato Grosso. Têm-se como 
discussão a implementação de Políticas Públicas de Educação Inclusiva 
direcionadas ao público-alvo da Educação Especial com enfoque na lei 
nº 9.394/96. Busca-se perceber como a escola enquanto instituição 
social pode contribuir para que as condições para estes estudantes 
garantidas em lei se tornem efetivas na escola. A escola recebe alunos 
com necessidades especiais. Desse modo levantou-se a seguinte 
questão de pesquisa: Como a escola se mobiliza para garantir que alunos 
da Educação Especial acesse, permaneça e receba uma educação de 
qualidade?  Para abarcar tais discussões, pautadas nessa legislação e em 
outras pesquisas bibliográficas, fez-se necessário realizar entrevistas 
semiestruturadas envolvendo 1 (uma) professora e 1(uma) mãe de 
aluno da Educação Especial. Os resultados da pesquisa nos permitem 
perceber algumas ambiguidades no campo da Educação Inclusiva 
relativos ao direito, acesso e permanência desse estudante na escola.   
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ABSTRACT 
This research was developed at Escola Municipal Marechal Rondon 

Extension I, Sapiquá nucleus, Cáceres Mato Grosso. The discussion is 

about the implementation of Public Policies for Inclusive Education 

aimed at the target audience of Special Education, focusing on Law No. 

9,394/96. It seeks to understand how the school as a social institution can 

contribute so that the conditions for these students, guaranteed by law, 

become effective at school. The school welcomes students with special 
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needs. In this way, the following research question was raised: How does 

the school mobilize itself to ensure that Special Education students’ 

access, remain and receive a quality education? To encompass such 

discussions, based on this legislation and other bibliographic research, it 

was necessary to carry out semi-structured interviews involving 1 (one) 

teacher and 1 (one) mother of a Special Education student. The research 

results allowed us to perceive some ambiguities in the field of Inclusive 

Education regarding the right, access and permanence of this student in 

school. 

 
Keywords: Inclusive Education. Right. Access and Permanence 

Assistance, Right to Education, Expanded Reproduction of Capital. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Uma das categoriais considerada um dos maiores desafios para a família, escola e para 

o próprio aluno é a escolarização de alunos com deficiências múltiplas, que são pessoas com 

duas ou mais deficiências de base associada.  

Há uma luta na busca por Políticas Públicas que assegurem o direito das crianças de 

serem aceitas pela família, pela sociedade e acolhidas pela escola, independentemente de suas 

condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais. 

A Declaração Mundial sobre Educação para Todos (Unesco, 1990), aprovada pela 

Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em Jomtien – Tailândia e a 

Declaração de Salamanca (Unesco, 1994), firmada na Espanha, marcam, no plano internacional, 

momentos históricos em prol da Educação Inclusiva. No Brasil, também há importantes marcos, 

como a Constituição Federal de 1988, o Plano Decenal de Educação para todos, (MEC, 1993) e 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC, 1999).  

A inclusão pode trazer benefícios incontestáveis para o desenvolvimento da pessoa com 

deficiências, desde que seja oferecido na escola regular, necessariamente, uma Educação 

Especial que, em um sentido mais amplo, “significa educar, sustentar, acompanhar, deixar 

marcas, orientar, conduzir”. (PÁEZ, 2001, p. 33)  

Para implementar a Educação Especial, são necessárias mudanças físicas na escola, bem 

como na formação de professores em níveis teóricos, práticos e pessoais, visando estimular a 

autonomia, a criatividade e a ampliação das competências do aluno com deficiência múltipla. 

(SILVEIRA, 2006, p.80). 

A família e a escola exercem papel importante no desenvolvimento das crianças com 

deficiência múltipla, pois, considerando as concepções das pessoas envolvidas no cotidiano dos 
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deficientes múltiplos é possível refletir sobre a natureza e a qualidade de suas intervenções, 

visto que as ações são orientadas pelas concepções historicamente construídas. (Oliveira, 1999) 

A formulação desse estudo teve como objetivo perceber como a escola enquanto 

instituição social pode contribuir para que as condições para estes estudantes garantidas em 

lei se tornem efetivas na escola.  

 

2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO CAMPO: DIREITO, ACESSO E 

PERMANÊNCIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA 

 

A LDB (9394/96) em seu artigo 3º afirma que o desenvolvimento escolar dos alunos com 

ou sem deficiências residentes nas áreas urbanas ou rurais é inerente ao exercício da cidadania. 

Acredita-se que por meio da escolarização, estes alunos serão capazes de realizar seu trabalho 

intelectual ou físico.  

Em conformidade com Lei de nº 9.394 (1996), os sistemas de ensino assegurarão aos 

educandos com necessidades especiais: currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 

organização específicos, para atender as suas necessidades; professores do ensino regular 

capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. Determina ainda em seu 

art. 60, parágrafo único que o poder Público adotará, como alternativa preferencial, a 

ampliação do atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria rede pública 

regular de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo. (BRASIL, 

1996, P.19 -20) 

Para Anjos (2016, p.15), é preciso levar em conta as características de quem vive no 

campo e das pessoas que apresentam deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação. Caso contrário estaremos fadados a repetir de maneira 

diferente, mas ao mesmo tempo cruel atos de exclusão que pretendemos deixar no passado. 

Dessa maneira, a educação do estudante com deficiência, filho do trabalhador rural, 

assim como a educação destinada aos residentes do campo, têm acompanhado essa discussão, 

não só por parte do poder público, mas também, dos movimentos sociais. (ALVES, 2018, p. 194) 

A escola pesquisada, que resultou neste artigo, Escola Municipal Marechal Rondon 

Extensão I, alem de lidar em seu quotidiano com os desafios da inclusão de deficientes 

múltiplos, lida com as dificuldades de inclusão de imigrantes, pois, recebe alunos de origem 
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boliviana e descendentes bolivianos, fato que acentua ainda mais a luta para ingresso e 

permanência dos alunos, ante a falta de estrutura física adequada e as limitações pedagógicas. 

Pensar sobre a interface entre Educação do Campo e Educação Especial instiga um olhar 

sobre o sistema educacional brasileiro e, consequentemente, sobre as determinações legais e 

normativas encontradas nas políticas educacionais que permeiam essas duas modalidades de 

ensino pertencentes à grande área da Educação. Percebe-se que há contradições entre aquilo 

que denominamos Políticas Públicas que assegura ao indivíduo o direito ao acesso e 

permanência na escola. 

Neste sentido, o direito à escola, o qual compreende matrícula, permanência, 

apropriação do conhecimento para a participação social e o respeito às especificidades das 

pessoas com deficiência, bem como suas peculiaridades culturais e sociais da vida no campo, 

deve ser constantemente observado e reivindicado pela sociedade, visando um 

empoderamento efetivo destas políticas (CAIADO; MELETTI, 2011 apud ALVES, 2018, p.194). 

 

3 MÉTODO 

 

3.1 Contextualização da pesquisa 

 

Nos questionamentos sobre a possibilidade de inclusão escolar das pessoas com 

deficiência múltipla, ainda há desconhecimento e dúvidas por parte dos profissionais da 

educação e dos familiares dessas crianças, que culminam em incertezas sobre os benefícios e 

as possibilidades da inclusão. (SILVEIRA, 2006, p. 79). 

Considerando, que a escola pesquisada, Escola Municipal Marechal Rondon Extensão I, 

recebe alunos com necessidades especiais, levantou-se a questão da pesquisa: Como a escola 

se mobiliza para garantir que alunos da Educação Especial acesse, permaneça e receba uma 

educação de qualidade?   

Para desenvolver a pesquisa, utilizamos da legislação e de bibliografias pertinentes ao 

tema, realizamos entrevistas semiestruturadas com uma professora e uma mãe de aluno com 

deficiência múltipla. Os resultados da pesquisa nos permitiram verificar algumas ambiguidades 

no campo da Educação Inclusiva relativos ao direito, acesso e permanência desse estudante na 

escola. 
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A pesquisa ocorreu nos espaços de vivências dos pais e do aluno da Educação Especial 

atendido pela Escola Municipal Marechal Rondon Extensão I localizada no Destacamento 

Corixa, BR 070, Cáceres/MT-Brasil.Esta escola  foi criada no ano de 1999 para atender as famílias 

que foram assentadas na localidade do Sapiquá e seu entorno onde se localizam os 

assentamentos Rancho da Saudade, Nova Esperança, Corixinha, Bom Sucesso e Katira. 

 

Figura 1: Escola Municipal Marechal Rondon- Extensão I/ Núcleo Sapiquá 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Dados dos Pesquisadores 05 de Abril de 2022. 

 

3.2 Espaços de vivência dos alunos nas comunidades bolivianas 

 

Muitos alunos matriculados na escola no Brasil, no núcleo do Sapiquá e outros da 

fronteira Brasil-Bolívia, localizados no município de Cáceres/MT-Brasil, vivem o dilema de 

morarem na Bolívia, mas estudarem no Brasil. Esses alunos são trazidos pelos pais, que os 

seguem em longas jornadas a pé até a escola que funciona no período matutino no horário das 

7:00h as 11:00h.  

Abaixo a imagem mostra uma escola em território boliviano que seria o local onde esses 

alunos estudariam caso optassem por frequentar a escola na Bolívia. 
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Figura 2: Escola Localizada na Bolívia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fonte: Dados dos Pesquisadores, 05 abr. 2022 
 

 

A imagem abaixo ilustra a situação de vida de um aluno da Educação Especial 

matriculado na Escola Municipal Marechal Rondon Extensão I. 

 

Figura 3: Espaço que abriga aluno da Educação Especial na Bolívia 

 
Fonte: Dados dos Pesquisadores, 05 de Abril de 2022 

 
Pais – Participaram deste estudo 1(uma) mãe de aluno com deficiências múltiplas. Essa 

mãe convive com o esposo e 3 filhos. O esposo é brasileiro e ela é boliviana.  

Professores – Participou desta pesquisa 1 (um) professor pedagogo titular da turma do 

4º e 5º ano, turma multisseriada.  Quanto ao tempo de trabalho no Ensino Especial, não conta 

nem com experiência e nem com formação continuada em educação especial, com tempo de 

atuação na educação em torno de 10 (dez) anos. 
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3.3 Instrumentos 

 

Para conhecer e analisar o quotidiano da escola e do aluno com deficiência múltipla 

atendido por ela, utilizamos entrevistas semiestruturadas, realizadas com a mãe do aluno e com 

o professor da sala de aula onde o aluno estuda. 

Utilizamos também o registro fotográfico dos espaços de vivência com intuito de 

demonstrar a forma como vivem as famílias desta região e como se dá a socialização e a inclusão 

dessas crianças. 

As entrevistas foram autorizadas por escrito, após ser esclarecido aos participantes 

sobre os riscos e benefícios da pesquisa, pois a mesma é de caráter público, ou seja, a 

comunidade escolar e sociedade em geral terão acesso e poderão debatê-la com reflexões 

individuais e coletivas sobre a importância de estudos acerca das Políticas Públicas Inclusivas.   

As entrevistas aconteceram no primeiro semestre de 2021, de forma presencial, 

respeitando-se os protocolos contra a covid-19. As falas foram registradas de maneira escrita 

no momento da entrevista.  

A abordagem da pesquisa foi qualitativa baseou-se em Triviños (1987), pois o autor traz 

a concepção de que a abordagem de cunho qualitativo trabalha os dados buscando seu 

significado, tendo como base a percepção do fenômeno dentro do seu contexto.  

A análise de conteúdo baseou-se em Bardin (1977), assim após a transcrição das 

entrevistas, os dados foram submetidos à análise de conteúdo aplicando-se aos discursos 

baseados na dedução ou inferência sistemáticas, algumas características da mensagem.  

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 Recortes da fala dos pais 

 

Para (Prestes 2011, p.18) um dos motivos pelos quais alguns pais resistem à inclusão é 

a justificativa da existência de empecilhos para que isto não ocorra, tais como:  falta de 

formação adequada ao professor no tocante à inclusão do deficiente múltiplo, falta de estrutura 

física adequada da escola, dentre outros.  
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Outro agravante são as condições socioeconômicas em que este aluno vive. A mãe que 

foi entrevistada relata que só tem uma moto velha e que não tem como trazer os três filhos de 

uma só vez, tendo que percorrer o trajeto por quatro vezes. 

O fato da família não usar o transporte escolar que é totalmente acessível, se dá pelo 

fato de residirem em território boliviano. O Pai é brasileiro descendente de boliviano, a mãe é 

boliviana e os filhos têm registro brasileiro e goza dos direitos legais oferecidos pelo governo 

brasileiro. 

Questionada sobre a escolha de viverem dessa maneira a mãe relata que já possuía um 

pedaço de terra em território boliviano e que não conseguiria outro lugar para morar com a 

família. 

A princípio indagamos aos pais sobre a frequência do aluno na escola. A resposta foi a 

seguinte: “Não levamos ele na escola com frequência porque temos mais duas filhas na escola 

e não conseguimos levar os três de uma só vez, tenho que levar dois e voltar para buscar mais 

um. Assim, tenho que dar 4 viagens. Fica muito caro .... Não temos condições”. 

Observa-se na fala dos pais que eles acreditam que a convivência com outras crianças 

fará com que o filho se desenvolva melhor, mas há também uma preocupação sobre de que 

maneira o filho será atendido devido as extremas limitações apresentadas por ele. Durante a 

entrevista o pai questiona: “A professora dele já foi contratada para eu mandá-lo pra escola? ” 

Ele se refere a Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – ADI  

A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (ONU, 2006), incorporada à 

Constituição Federal pelos serviços da Educação Especial, prevê que os sistemas de ensino 

devem prover profissionais de apoio, tais como aqueles necessários para promoção da 

acessibilidade e para atendimento a necessidades específicas dos estudantes, no âmbito da 

acessibilidade às comunicações e da atenção aos cuidados pessoais de alimentação, higiene e 

locomoção. (BRASIL, 2010, p.2). 

O direito a inserção de alunos da Educação Especial em classe comum representa um 

grande desafio para pais e professores. Sabe-se que os recursos disponíveis não são suficientes 

para responder às necessidades desses alunos. São alunos da Educação Especial e devem ser 

assim vistos e atendidos, caso contrário estaremos fadados ao fracasso no que diz respeito a 

Inclusão.  
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A ausência de ensino diferenciado, principalmente nos serviços especializados, é fruto 

da falta de investimento, de profissionalização e de melhores condições de trabalho para as 

pessoas que atuam nesses espaços. Ademais, se, de fato, eles não conseguem executar seus 

serviços como deveriam, não significa que esses serviços devam ser desconsiderados, na 

medida em que a extinção não vai resolver o problema de como prover uma escolarização mais 

bem qualificada para esses alunos. (MENDES, falta o ano p. 80) 

 

4.2 Recortes da fala dos professores 

 

Entendemos que é necessário que o professor conheça seu aluno, assim iniciamos a 

entrevista com a seguinte questão: “Você atende alunos da Educação Especial? Quais são as 

limitações desse aluno?” – a resposta dada pelo professor foi a seguinte: “Sim, um aluno com 

deficiências múltiplas e suas limitações são motoras e psicológicas”. 

A resolução CNE/CEB N°2 (2001, p.78) traz em seu artigo 18 que um profissional 

especializado para atuar junto aos educandos com deficiência deve ter principalmente 

competências para identificar as necessidades educacionais especiais para definir, 

implementar, liderar e apoiar a implementação de estratégias de flexibilização, adaptação 

curricular, procedimentos didáticos pedagógicos e práticas alternativas, adequados aos 

atendimentos (KONKEL, 2015, p. 5.782). 

Porém, ao ser questionado sobre se fez algum curso de formação continuada que 

abarcasse o atendimento deste aluno o professor responde que não. Essa resposta evidencia o 

fato de que o professor não está preparado para atender esse aluno. Apesar de perceber em 

sua fala um grande desejo de acolher e atender esse aluno. 

Perguntado sobre as fragilidades que o professor encontra para receber, atender e 

manter este aluno na sala de aula o professor responde que “O aluno precisará de uma Auxiliar 

de Desenvolvimento Infantil – ADI para o atendimento em sala de aula, ainda não tem.” 

Percebe-se a demora em proporcionar condições para que esse aluno frequente a sala de aula. 

Ao questionar sobre que recursos materiais e de apoio pedagógico estão disponíveis na 

unidade escolar para o desenvolvimento desse aluno e se poderia apontar algumas sugestões 

o professor respondeu da seguinte forma: “Cadeira de rodas e cadeira adaptada para aluno 
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especial, fraldas. Materiais específicos não tem aqui disponível, mas eu comprei um livro para 

trabalhar com ele.” 

Fizemos a seguinte pergunta ao professor: Toda criança da Educação Especial precisa de 

atendimento médico, psicológico e social para que seja integrado na sociedade. Você concorda 

com essa afirmação? Como a escola contribui para que esse aluno tenha acesso a essas três 

categorias? A resposta foi a seguinte: “Sim, concordo plenamente. A escola solicita profissionais 

da prefeitura via 1 doc para atender a demanda”. Perguntamos ainda se esse tipo de 

atendimento acontece a partir da solicitação. Obtivemos a seguinte resposta: “há uma demora 

muito grande em ser atendido pelos profissionais da prefeitura”. 

Acredita-se que se houvesse um grupo de profissionais específicos, como terapeutas, 

médicos e psicólogos que apoiassem o professor, a família, a comunidade escolar e o aluno com 

deficiência, novas possibilidades de ação seriam oportunizadas às pessoas que trabalham 

diretamente com o aluno e haveria um fortalecimento na valorização de cada educando e de 

sua diversidade. (Briant e Oliver 2012 apud ABDALLA, 2016, p.76). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa evidencia que há um desejo dos pais para que seu filho frequente a escola, 

mas espera que esta esteja preparada para acolher e atender seu filho de maneira adequada. 

Verificou-se que ainda há um longo caminho a percorrer para se incluir esta criança. Isto se dá 

pelo fato dos pais pertencerem a uma classe econômica menos favorecida, o que agrava ainda 

mais a situação, por viverem em outro país e principalmente pela escola não oferecer todas as 

condições de acessibilidade em sua estrutura física e não possuir um profissional qualificado, 

para compor o trabalho junto com o professor. 

Compreendemos ser um grande desafio para o professor da sala acolher, atender e 

manter esse aluno na sala de aula, sem apoio pedagógico, seja de formação, de espaços e 

materiais adequados e principalmente do profissional especializado, Atendimento Educacional 

Especializado-AEE. 

Diante de desafios, vemos que a escola está longe de ser inclusiva. A escola precisa se 

mobilizar para criar redes de apoio, se a escola almeja tornar-se inclusiva deve inquietar-se, 
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mobilizar-se e perceber a necessidade de transformação, no sentido de considerar as pessoas, 

suas histórias, concepções, percepções, crenças, experiências e trajetórias pessoais.  
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