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EVOLUÇÃO DO ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS NO ENSINO REGULAR: PORQUE A RESISTÊNCIA EM ACEITAR A 

INCLUSÃO POR PARTE DOS PAIS E RESPONSÁVEIS?  

 

 
RESUMO: Este trabalho pretende verificar a evolução do atendimento aos alunos com necessidades 
especiais no ensino regular, tendo como sujeitos alunos do 1º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental 
de uma escola da Rede Estadual de Ensino, caracterizando espaço físico, pais/responsáveis e alunos. 
Com a hipótese de que o atendimento a esta demanda se realiza através do esclarecimento e 
entendimento dos responsáveis da necessidade em matricular e manter a frequência destes estudantes 
na escola e da responsabilidade da escola em incluí-los a realização de uma pesquisa onde a 
investigação direta é a evolução do atendimento a esta demanda no ensino regular nos últimos cinco 
anos e a causa do não atendimento, toma forma concreta com a realização de uma pesquisa e 
observação que possibilitam a conclusão deste trabalho. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão. Atendimento. Evolução 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A realização desta pesquisa busca responder as seguintes questões: 

• Quem são os pais/responsáveis pelos estudantes com necessidades 

especiais? 

• Porque decidiram matricular o estudante? 

• Porque o aumento de matrículas no ensino regular? 

A importância do estudo firma-se na concepção de que a falta de aceitação e 

resistência por parte dos pais/responsáveis em matricular seus filhos na educação 

especial se dá por medo da discriminação e da não aceitação de que a criança ou 

adolescente tenha algum tipo de necessidade. O foco de atenção neste trabalho é o 

porquê do aumento de matrículas nos últimos anos? Qual a influência da escola nas 

decisões destes pais/responsáveis? Compreender a importância desta situação 

contribuirá para que se faça um levantamento do perfil dos pais/responsáveis e do 

aumento de atendimento aos estudantes com necessidades especiais. Pretende-se 

através deste trabalho produzir informações que possibilitarão entendimentos que 

poderão explicar o aumento da demanda destes estudantes no ensino regular. 

O objetivo principal deste trabalho é compreender o aumento de atendimento a 

estudantes com necessidades especiais na rede regular de ensino. Assim buscou-se 

uma justificativa para o porquê, da resistência dos pais em matricular seus filhos 

especiais na escola regular em anos anteriores e a justificativa para esta aceitação 

nos dias atuais. Dessa forma o trabalho será apresentado em dois capítulos. Na 

primeira caracterização do espaço físico, da clientela e pais/responsáveis pelos 

envolvidos. No segundo capítulo as observações/pesquisas sobre a resistência dos 

pais/responsáveis em matricular os filhos no ensino regular e a evolução deste 

atendimento em detrimento das novas concepções sobre a educação inclusiva e em 

seguida a apresentação da conclusão. 

 

 

 

 

 



      

 

 
 

CAPÍTULO I 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO, DA CLIENTELA E 

PAIS/RESPONSÁVEIS PELOS ENVOLVIDOS. 

 

2.1- A ESCOLA “ESPAÇO FÍSICO” 

 

A Escola está situada na Rua Principal de um distrito de uma pequena cidade 

do estado de Minas Gerais. A referida escola possui estrutura física privilegiada para 

alunos do ensino regular, mas ainda não está adequada ao atendimento de alunos 

com necessidades especiais: com 10 salas de aula, 01 sala de recurso, laboratório  

de informática, biblioteca, secretaria, sala para orientador, supervisor, sala de 

professores, depósito para merenda, cozinha ampla, quadra de esportes coberta, 

banheiro para professores, ajudantes de educação básica e alunos, e também ampla 

área de recreação. 

 

2.2- A CLIENTELA  

 

 A escola atende 06 alunos com professores de apoio e 10 alunos tem 

atendimento especializado na sala de recurso no total média de 280 alunos são 

atendidos pela escola que funciona em dois turnos: matutino e vespertino. A média de 

alunos por turma é de 20. Este estabelecimento atende em cooperação com a 

prefeitura duas turmas de pré-escolar, na rede estadual: 13 turmas de alunos do 

Ensino fundamental, 03 turmas de alunos do ensino médio. Uma média de 50% 

desses alunos reside na zona rural e sobrevivem da agropecuária com um poder 

aquisitivo médio/baixo e a outra metade mora no povoado também com poder 

financeiro de razoável para baixo.  Uma percentagem significativa dos alunos vive 

com avós ou tios, uma outra parte vive em lares desestruturados onde só há a 

presença da mãe ou de outros. No caso dos estudantes foco do estudo 80% tem como 

responsáveis as mães não contam com a presença do pai biológico no meio familiar. 

 



      

 

 
 

2.3- OS PAIS/RESPONSÁVEIS PELOS ALUNOS ESPECIAIS DO 6º AO 9º ANO 

DO ENSINO FUNDAMENTAL: FOCO DA ATENÇÃO  

 

Os pais/responsáveis pelos estudantes com necessidades especiais do 6º ano 

ao 9º ano do Ensino Fundamental foram escolhidos para esta pesquisa por serem 

considerados os responsáveis por efetuarem a matrícula e manter a frequência dos 

filhos. Na maioria das vezes os responsáveis são as mães que cuidam sozinhas das 

crianças e contam com benefícios para sustentarem os filhos. A situação financeira é 

preocupante pois não possuem emprego para sustentarem a família. 

 

CAPÍTULO II 

 
2.3.1 OBSERVAÇÕES/PESQUISAS SOBRE O PORQUE DA RESISTÊNCIA 

DOS PAIS/RESPONSÁVEIS EM MATRICULAR OS FILHOS NO ENSINO 

REGULAR E A EVOLUÇÃO DESTE ATENDIMENTO NOS ÚLTIMOS 

ANOS. 

 

Antes da análise das observações retorna-se a algumas questões ligadas ao assunto: 

O Brasil só aderiu às concepções de Educação Inclusiva no ano de 2008, o Conselho 

Nacional instituiu as Diretrizes Operacionais para o AEE (Atendimento Especial 

Especializado) por meio da Resolução 04/2009 isto implica que ainda há um longo 

caminho a percorrer. Assim não podemos estabelecer apenas por meio de 

regulamentação que a educação inclusiva seja tratada com maior atenção atentando 

para a qualidade deste atendimento. 

 

Temos a esperança de que, no próximo milênio, e, definitivamente, ocorra o 

corte epistemológico em torno da deficiência, substituindo-se a percepção 

social do aluno deficiente, como doente e limitado, para nele antever-se o 

adulto feliz e contributivo (o que vai depender da qualidade das oportunidades 

que lhes forem apresentadas) (EDLER, 2004, p. 25). 

 

A inclusão de 100% dos estudantes que possuem necessidades especiais ainda 

demanda muito esforço por parte do poder público, instituições de ensino e 

conscientização por parte de pais e responsáveis. Maria Teresa Egler Mantoan, 



      

 

 
 

Doutora em Educação e pesquisadora defende a proposta em seus livros e palestras 

da inclusão total, de forma irrestrita de todos os alunos no ensino regular. Segundo a 

pesquisadora: 

           “A meta da inclusão é, desde o início, não deixar ninguém fora do 

sistema escolar, que deverá adaptar-se às particularidades de todos os 

alunos (...) à medida que as práticas educacionais excludentes do passado 

vão dando espaço e oportunidade à unificação das modalidades de 

educação, regular e especial, em um sistema único de ensino, caminha-se 

em direção a uma reforma educacional mais ampla, em que todos os alunos 

começam a ter suas necessidades educacionais satisfeitas dentro da 

educação regular (MANTOAN, 2002, s/p). 

 

O grande desafio da inclusão escolar é o enfrentamento de uma nova forma de 

repensar e reestruturar políticas e estratégias educativas, de maneira a não apenas 

criar oportunidades efetivas de acesso para os estudantes com necessidades 

educacionais especiais, mas, sobretudo, garantir condições necessárias para que 

possam manter-se na escola e aprender.  

           Voltando às observações e pesquisas sobre o assunto. Fez-se necessário um 

estudo exploratório, com a finalidade básica de desenvolver, esclarecer e ampliar 

conceitos e ideias para a formulação de abordagens posteriores. Dessa forma, este 

tipo de estudo visa proporcionar um maior conhecimento para o pesquisador acerca 

do assunto (GIL, 1999). 

        O questionário respondido pautou-se nas seguintes perguntas: 

1- Teve resistência em matricular o filho no ensino regular? Porque? 

2- Com qual idade o aluno foi matriculado para atendimento na sala de recurso?  

3-  Por que? 

4-  Com qual idade o aluno foi matriculado para atendimento de apoio?  

5- Por que? 

6- Como se sente em relação ao atendimento?  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

           Diante dos resultados das observações e pesquisa realizadas, no ambiente 

escolar e com os sujeitos pesquisados e observados obteve-se os seguintes resultado 



      

 

 
 

Quanto ás respostas ao questionário aplicado: A maioria dos responsáveis 

responderam que tinham muito resistência em inserir os filhos no ensino regular 

porque não tinham conhecimento sobre a necessidade do filho, insegurança em 

relação aos cuidados que seriam disponibilizados e também pelo medo da 

discriminação por parte dos outros estudantes. Todos os pesquisados tiveram o 

ingresso á escola com idade entre 8 e 10 anos, o atendimento na sala de recursos 

ocorreu mais tarde pois as escolas ainda não ofereciam oportunidades diferenciadas 

para estes estudantes e o atendimento com professor de apoio ainda mais tarde 

devido a morosidade em montar o processo para contratação do professor com 

formação para este atendimento. Em relação ao atendimento se sentem satisfeitos 

pois é uma oportunidade que o estudante tem de ser inserido na escola regular. 

As respostas ao questionaram confirmam os dados coletados como indicam os 

gráficos abaixo: 

Gráfico 1: Evolução do atendimento especializado na sala de recurso 

 

Fonte: Secretaria da Escola Pesquisada 
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Gráfico 2: Evolução do atendimento por professores de apoio 

 

Fonte: Secretaria da Escola Pesquisada 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Atualmente cada vez mais as escolas estão recebendo alunos com necessidades 

especiais e se comprometendo com o atendimento especializado. Diante deste estudo 

conclui-se que de um lado as escolas estão mais receptivas e atendendo a legislação 

por outro lado as famílias estão mais conscientes da necessidade de matricularem os 

filhos no ensino regular partindo da aceitação da deficiência do estudante e da 

segurança de que o mesmo será bem atendido. Assim se faz necessário que cada 

vez mais o poder público disponibilize recursos e condições para manutenção destes 

estudantes nas escolas com avanços significativos e melhoria na qualidade dos 

serviços oferecidos a estes que até então eram excluídos deste atendimento. 
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