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RESUMO 

 

Na educação a proposta inclusiva tem se tornado cada vez mais evidente, 

ampliando a diversidade e as particularidades dos alunos atendidos pelo 

sistema. Tendo em vista tantas diferenças vê-se necessário discutir e verificar 

a capacitação ou especialização dos educadores que atendem a essa 

demanda na rede pública de ensino regular na cidade de Ipatinga. Para 

alcançar o objetivo do trabalho, bem como conhecer a realidade foi aplicado 

um questionário com vinte e uma perguntas de múltipla escolha a professores 

do ensino fundamental de nove anos e ensino médio. Os resultados, no 

entanto contradizem as reclamações do corpo docente de ambas as escolas, 

ficando implícito que a formação, de uma maneira geral está sendo oferecida e 

garantida por lei, mas, o educador desconhece muitas vezes o próprio currículo 

da instituição na qual esta inserido. O que realmente falta é conhecimento 

básico mínimo sobre o tema. Assim, fica implícito, de maneira bem clara, que o 

profissional de educação deve ser consciente e responsável por sua 

formação/capacitação/especialização, já que o Governo ou o MEC não pode 

impor a formação continuada aos profissionais da educação. 

 

 

Palavras Chaves: inclusão – capacitação – especialização – educador 
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APRESENTAÇÃO 

A inclusão não é mais um sonho, ou experimento, é realidade. Todo 

docente atuante deveria compreender, ser capacitado e estar preparado para 

atender alunos com necessidades especiais nas escolas regulares. Mas, no 

âmbito da inclusão escolar uma das principais preocupações gira em torno da 

ausência de formação especializada dos educadores para trabalhar com 

alunos com necessidades especiais.  

A educação inclusiva implica em um ensino adaptado às diferenças 

e às necessidades individuais. Dessa forma, os educadores precisam estar 

habilitados e preparados continuamente para atuar de forma competente junto 

aos alunos com necessidades especiais. No entanto, autores como Goffredo 

(1992) e Manzini (1999) têm alertado para o fato de que a implantação da 

educação inclusiva tem encontrado limites e dificuldades, em virtude da falta de 

formação dos professores das classes regulares para atender às necessidades 

educativas especiais, além da ausência de infra-estrutura adequada e 

condições materiais para o trabalho pedagógico junto a crianças com 

deficiência. 

 A necessidade de preparação adequada dos docentes educacionais 

está preconizada na Declaração de Salamanca (Brasil, 1994) e na atual Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (Brasil, 1996). A partir da década de 1990 com 

a aprovação da Lei Federal LDBEN 9394/96 novos desafios são postos aos 

educadores, principalmente no que se refere à educação especial, além disso, 

o crescente avanço tecnológico exige cada vez mais dos educadores uma 

constante atualização, visando desenvolver novas habilidades e recursos 

didáticos que estimulem o aprendizado do aluno. 

Para tanto, tem-se como objetivos realizar uma pesquisa por meio de 

questionário sobre como está o processo de capacitação dos docentes que 

trabalham com alunos com NEE no ensino regular e verificar como e quanto os 

professores estão preparados para atender a esse tipo de aluno. 
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A realidade educacional indica que estamos vivenciando dificuldades 

frente à inclusão dos alunos com necessidades especiais na rede regular de 

ensino que afetam todos os envolvidos, equipe diretiva e educadores, os 

discentes e suas famílias que convivem diariamente com estes alunos e não 

sabem como ajudá-los. 

A inclusão escolar é um fato que não envolve apenas a melhoria da 

qualidade do ensino, mas também a parceria entre escola e família, assim 

como a existência de uma equipe educacional preparada para atender a 

demanda de alunos especiais que compõe nossa sociedade trabalhando assim 

as diferenças. Porém, o magistério, na educação inclusiva, deve partir do 

pressuposto de que ensinar a todos, não significa ensinar tudo, da mesma 

forma, a todos, com os mesmos objetivos e formas de avaliação. É preciso 

considerar as diferenças e é equivocada a posição de que a 

diferença/deficiência por si mesma traria subsídios para ensinar os professores 

a lidar com a mesma (MAGALHÃES, 2006, p. 367). 

No âmbito do atendimento aos discentes com necessidades 

educacionais especiais, percebe-se que a maioria dos professores que 

lecionam na rede pública de ensino não estão preparados para desenvolver um 

projeto que atenda às suas necessidades. A formação deficitária traz sérias 

consequências à efetivação da inclusão. É importante destacar, porém, que a 

formação docente não pode restringir-se à participação em cursos eventuais, 

mas sim, precisa abranger necessariamente programas de capacitação, 

supervisão e avaliação que sejam realizados de forma integrada e permanente, 

tanto na formação inicial nas universidades públicas e nos institutos de ensino 

superior, quanto na formação continuada. A formação implica um processo 

contínuo, o qual, segundo Sadalla (1997), precisa ir além da presença de 

professores em cursos que visem mudar sua ação no processo ensino-

aprendizagem. 

É imprescindível que cada aluno com necessidades especiais com 

suas peculiaridades, diferenças e diversidades singulares, receba a atenção, 

os cuidados e o acompanhamento necessários para que possa desenvolver 
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suas potencialidades e capacidades, o que significa garantir-lhes condições de 

aprendizagem. 

A falta de capacitação profissional dificulta o processo de inclusão 

dos alunos com NEE no ensino regular, o que se configura como um problema 

muito sério, pois abrange a maioria dos docentes que atuam nas escolas 

regulares. Nas escolas regulares localizadas no Bairro Limoeiro no município 

de Ipatinga, no Estado de Minas Gerais onde moro e trabalho, foi realizada 

uma pesquisa preliminar com os docentes que atuam na E. E. “Geraldo Gomes 

Ribeiro” e na E. M. “ João Reis de Souza”. Após a pesquisa verificou-se que, 

grande parcela dos docentes que trabalham atualmente nestas escolas não 

teve preparação durante o Ensino Superior, e somente aproximadamente dez 

por cento destes, possuem capacitação para trabalhar com alunos deficientes, 

não tem informação a respeito do que é inclusão, o que é uma escola inclusiva, 

o que interferem na condução da inclusão dentro da sala de aula e da 

comunidade escolar como um todo e gera uma preocupação e uma ansiedade 

muito grande. 

É relevante ressaltar que, além da educação inicial, é fundamental 

conforme recomendam a Resolução CNE/CEB nº. 2/2001 e o Plano Nacional 

da Educação (2001), que os docentes tenham oportunidade de cursarem a 

educação continuada, pois o conhecimento sempre se renova, assim como as 

determinações normativas e as condições objetivas de trabalho com os sujeitos 

especiais.  

A Orientação SD 01/2005, da SEE-MG expõem sobre o atendimento 

educacional aos alunos especiais e enfatiza que o professor, ao receber alunos 

especiais pode se necessitar, requerer assessoria de um professor 

especializado. Entretanto, além desse dispositivo legal ser pouco divulgado, o 

que acarreta na inexistência desse profissional nas instituições educacionais, 

reflexo da falta de conhecimento dos professores e gestores das leis que 

tratam os alunos com Necessidades Educacionais Especiais no País, o 

estabelecimento da norma não significa sua real efetivação. 
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O presente trabalho vem apresentando os números, os comentários, 

e a realidade no que se refere à formação, conhecimento e dificuldades 

enfrentados nas duas instituições para atender com qualidade a clientela que a 

cada dia fica mais mista.  

 

 

I - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Durante as últimas décadas, segundo Marchesi (2010), a inclusão 

sofreu profundas transformações impulsionadas pelas necessidades de uma 

nova sociedade que reivindica mais igualdade. Ele ainda descreve em seu 

artigo “Da linguagem da deficiência às escolas inclusivas”, que é função da 

escola promover integração/socialização/conhecimento/aprendizagem a 

qualquer pessoa sem discriminação. Assim, a inclusão vem, aos poucos, se 

integrando ao sistema regular de ensino provocando uma reflexão sobre a 

responsabilidade da escola em assumir, definitivamente, os problemas de 

aprendizagem que os alunos com necessidades especiais apresentam. 

Marchesi ainda ressalta que a escola deveria se adaptar à 

diversidade de seus alunos. O primeiro passo para essa adaptação seria a 

reforma do prédio e materiais escolar. Essa, depois do grande alarido, foi 

sendo esquecida. Hoje, muitas escolas continuam com suas enormes 

escadarias, degraus para todo lado, salas que fazem os sons ecoarem com 

muita força, livros sem adaptação Braille. Mas, essas adaptações são de 

acordo com Marchesi (2010) é o menor dos problemas, pois o mais importante, 

a formação do docente, ainda é o grande desafio das escolas inclusivas. 

A secretária de educação inclusiva do MEC em entrevista para uma 

revista ‘Novo Educador – edição especial’ que apresenta algumas estratégias 

para ensino e integração em sala de aula, reafirma que a aprendizagem é um 
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processo cheio de particularidades que precisam ser respeitadas e 

aproveitadas dentro e fora o processo de inclusão “esse dinamismo exige uma 

atuação pedagógica voltada para alterar a situação de exclusão, enfatizando a 

importância de ambientes heterogêneos que promovam a aprendizagem de 

todos os alunos”, diz a política de educação inclusiva do Ministério da 

Educação (MEC). 

Michels (2006) lembra que a Resolução CNE Nº. 02/2001, prevê que 

a formação dos professores que atendem essa clientela pode aparecer de duas 

formas: capacitados e especializados. O artigo 18 que define ambos os 

modelos e especifica que os professores que já exercem o magistério devem 

ser oferecidos a oportunidades de formação continuada em nível especializado. 

E essa formação é de responsabilidade da União, dos Estados e dos 

municípios:  

[…] oportunidades de formação continuada, inclusive em 
nível de especialização, pelas instancias da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

De acordo com LDBEN, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, n. 9394/96, alunos com necessidades educacionais especiais devem 

ter garantido sua inclusão na rede regular de ensino, como dever do Estado. 

Neste aspecto, a escola, principalmente os docentes devem estar capacitados 

e preparados para receber estes alunos atendendo às diversidades e suas 

necessidades, sejam quais forem: deficiência mental, deficiência visual, 

deficiência auditiva, física ou deficiência múltipla, dentre outras. Para Mrech 

(2001), o processo de inclusão é um processo educacional que visa estender 

ao máximo a capacidade da criança portadora de deficiência na escola e na 

classe regular. A Declaração de Salamanca e Enquadramento da Ação – 

Necessidades Educacionais Especiais determinam que  o princípio 

fundamental das escolas inclusivas consiste em todos os alunos aprenderem 

juntos, sempre que possível independente das dificuldades e das diferenças 

que apresentem (apud Semeghini, 1998, p. 18). 
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A educação especial é um processo cuja proposta pedagógica 

assegura recursos e serviços educacionais especiais organizados para apoiar, 

complementar os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a 

educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos 

alunos com NEE. Um dos pilares para a realização desse processo é a 

presença de professores, tanto das classes comuns quanto das classes 

especiais, especializados e capacitados para o auxílio às necessidades 

educacionais dos alunos.  

As escolas inclusivas devem, portanto, oferecer oportunidades 

curriculares que melhor se adaptem aos alunos com diferentes interesses e 

capacidades. A Resolução CNE/CEB n. 2/2001 instituiu as Diretrizes Nacionais 

para a Educação de Pessoas com Necessidades Educacionais, na Educação 

Básica, pela quais os Sistemas de Ensino devem matricular todos os alunos, 

independentemente de deficiências e diferenças, assegurando as condições 

necessárias à inclusão. Esse documento recomenda a capacitação dos 

professores para a educação inclusiva. O Plano Nacional de Educação, Lei n. 

10.172/2001, dispõe sobre a inclusão do aluno especial no sistema regular de 

ensino; o atendimento de casos específicos, em classes e escolas 

especializadas; o apoio das escolas especiais às escolas comuns; a 

qualificação dos docentes; a oferta de cursos de formação e de especialização 

em universidades.  

Enfim, considera-se que, se tudo o que está exposto nos 

documentos normativos se concretizasse, poder-se-ia pressupor a instauração 

de uma nova escola que acolheria a todos, sem distinção, na qual o professor 

exerceria o papel de agente de mudança na relação pedagógica e agente de 

transformação social (XAVIER, 2002). Para se concretizar, em termos reais, 

essa escola idealizada, é preciso assegurar condições físicas e infra-

estruturais, recursos especializados e capacitação dos professores que é uma 

tarefa mais difícil, pois requer mudança de mentalidade da grande maioria dos 

gestores, além de um grande investimento financeiro. Além disso, é preciso 

garantir o processo de profissionalização dos docentes, para lhes dar melhores 
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condições salariais e de trabalho, sobretudo, numa época de intensificação e 

diversificação da prática laboral, que requer, ainda, a necessidade de 

instauração de uma nova prática inclusiva. 

Segundo Magalhães (2006, p. 359):  

a maioria dos professores tem receio em receber alunos com 
necessidades especiais, entretanto, é natural e pertinente à 
medida que não houve uma formação adequada para atender 
esta demanda de alunos. 

No entanto, mesmo com a capacitação é essencial atentar para o 

fato que não há “fórmulas” aprendidas que podem ser aplicadas 

universalmente. A formação é um processo aberto e sempre em construção. 

Nesse sentido, como assegura Baptista (2009, p. 106), “a escola tem que ser um 

espaço aberto, um espaço de segurança onde o risco seja possível, o erro tolerado e 

as tentativas aceitas sem gracejos, sem humilhações nem julgamentos definitivos”. 

Na realidade, a educação inclusiva é um desafio para a educação 

em geral, considerando o modelo ainda vigente, que se baseia nos conceitos 

de homogeneidade, competição, individualismo e exclusão. A busca de uma 

nova fase, humanizada, de sociabilidade, fundamentada em princípios de 

educação para todos, sem discriminações, que supere os modelos 

hegemônicos do liberalismo é o grande desafio para a construção de escolas 

inclusivas e, mais do que isso, de uma sociedade inclusiva. Como reflete Silva 

(1998), o processo de integração no sistema regular de ensino objetiva a 

normalização do indivíduo, pressupõe uma aproximação, a integração, a 

assimilação e a aceitação do indivíduo numa classe normal. Ou seja, as 

reflexões do autor partem do pressuposto que integrar é assumir as diferenças. 

Para Mantoan (1997) o maior desafio da inclusão recai sobre o 

humano, mas por que no humano? Acredita-se que o professor é a peça 

fundamental do quebra cabeça que pode transformar a escola inclusiva. O ato 

de incluir requer um profissional com uma atuação baseada em princípios 

igualitários, bem como alguns aspectos técnicos que se fazem necessários 

para desenvolver uma educação de qualidade que atenda a todos sem 

distinção.  
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Trabalhar com a inclusão é um desafio não só para educadores, mas 

principalmente para a escola que ainda esta centrada em apenas transmitir os 

conteúdos e vencer os mesmos nos prazos pré-determinados, esquecendo-se 

do tempo de aprendizado de cada aluno. Diante dessa situação, torna-se 

importante e necessário que os docentes sejam capacitados a fim de atender 

às peculiaridades apresentadas pelos alunos, pois  a formação dos professores 

para a educação especial, tendo como foco a inclusão, indica a formação 

docente como elemento chave para a mudança da escola (MICHELS, 2006, p. 

491). 

No que diz respeito ao corpo docente, é necessário aprender a 

trabalhar com esta nova perspectiva educacional, uma prática centrada nos 

quatro pilares da educação (DELORS, 1999), onde o educador possa estar 

envolvido com o aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser e 

aprender a conhecer, porém cabe ressaltar que para que este processo possa 

ocorrer, os professores tenham acima de tudo vontade de tornarem-se 

educadores inclusivos tornando-os agentes de transformação educacional.  

Há a necessidade dos educadores serem preparados, capacitados, 

atuar como agente criativo, qualificado e valorizado, de uma rearticulação com 

disponibilidade de recursos e de estratégias com diferentes alternativas de 

atendimento aos alunos com necessidades especiais. É necessário ainda, 

orientação por equipe multidisciplinar, formação continuada, infra-estrutura e 

recursos pedagógicos adequados, experiência prévia junto a alunos com 

necessidades especiais, além de apoio da família e da comunidade. 

O professor precisa estar aberto ao processo de inclusão para atuar 

junto aos alunos com deficiências, sendo necessário também a participação 

dos familiares e da comunidade, de mudanças de atitude da sociedade frente 

às pessoas com necessidades especiais que são aspectos essenciais para a 

concretização dos princípios inclusivos. É necessária uma formação continuada 

para os professores que já estão atuando e uma melhor preparação para os 

que estão nas universidades. Esta formação não se dá apenas nos livros, mas 

deve acontecer, também, na própria escola, através da interligação de saberes 
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entre diretor, professores, especialistas, alunos e a própria comunidade; 

discussões constantes sobre o assunto e o compartilhamento de idéias, 

emoções e ações entre esses pares formadores da educação (MANTOAN, 

2001). 

O processo de inclusão requer ainda uma equipe de apoio nas 

escolas a fim de oferecer suporte aos professores especializados em educação 

especial. Profissionais especializados são de grande importância para 

assessorar as dificuldades da equipe técnica da escola. 

A função social da escola não se restringe a tais aspectos 
da formação geral. Não se deve perder de vista que esse 
homem – formado pela escolarização – precisa inserir-se 
numa sociedade (global) que, devido à sua estrutura 
econômica, restringem (em níveis globais/continentais) 
cada vez mais o acesso efetivo a processos e bens que 
garantem maior qualidade de vida. (FELDMAN, 2009, p. 
31) 

 

 Apesar das dificuldades, a expansão do movimento de inclusão, em 

direção a uma reforma educacional mais abrangente, é um sinal visível de que 

as escolas e a sociedade vão continuar caminhando ao encontro de práticas 

cada vez mais inclusivas. Para isso faz-se necessário à integração e à 

conscientização dos órgãos públicos e privados, da comunidade, da escola e 

da família dos alunos com Necessidades Educacionais Especiais. 

A escola ainda tem uma longa trajetória, porém cabe a todos os 

envolvidos unir forças, buscar idéias e alternativas para transformar e construir 

uma escola capaz de educar a todos sem distinção alguma, fazendo que estes 

aprendam dentro de suas capacidades e de seus tempos, porém com o 

respeito quão necessário neste fabuloso processo que é o ato de ensinar e 

aprender. 

Mazzotta (1993) afirma que é preciso, de fato, criar condições para 

que as pessoas com necessidades especiais, matriculadas em escolas 

comuns, usufruam: currículo especial ou currículo comum, com devidas 
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alterações, uso de material, equipamentos e aparelhos específicos e, 

sobretudo, professores competentes e capacitados para a educação inclusiva. 

Omote (2003) considera que os professores do ensino comum 

necessitam de uma formação para serem bons professores, com conhecimento 

e experiência indispensáveis à educação dos alunos com necessidades 

especiais, e para saberem usar os recursos e os procedimentos metodológicos 

especializados. A capacitação para a educação inclusiva pode tanto assegurar 

aos alunos especiais o direito a uma educação de maior qualidade, quanto se 

constituir como um modo de valorizar o docente, reconhecendo-o como um 

profissional que, consciente de seus deveres, busca maior envolvimento com 

seu trabalho, objetivando o desenvolvimento dos seus alunos (CURY, 2005, p. 

13). 

 

 

II – OBJETIVOS 

Objetivo geral 

 

 

 Discutir a importância da capacitação dos professores para atender os 
alunos portadores de necessidades educacionais na rede regular de ensino do 
município de Ipatinga/Minas Gerais, bem como analisar o trabalho realizado 
por eles. 
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Objetivos específicos  

    

 Conhecer as dificuldades existentes e as necessidades apontadas pelos 
profissionais no contexto da inserção de crianças com necessidades especiais 
no ensino regular. 

 Discutir sobre os fatores que contribuem significativamente para a 
implantação de uma escola verdadeiramente inclusiva. 

 Verificar como e quanto os professores estão preparados em relação 
aos alunos especiais. 

 

 Verificar como é a prática dos educadores nas escolas regulares, se 
atende satisfatoriamente às pessoas com necessidades especiais. 
 

 Observar se os professores participam de cursos de capacitação. 
 

 

III-METODOLOGIA 

 

Como o objetivo desta pesquisa é identificar os problemas 

enfrentados pelos professores na rede regular de ensino, foi realizado um 

questionário com os educadores em exercício que trabalham com alunos com 

NEE e que atuam em escolas públicas da cidade de Ipatinga-MG. O tema girou 

em torno dos objetivos específicos do projeto e da compreensão dos docentes 

acerca da inclusão: como acontece na prática de sala de aula regular, se 

atende satisfatoriamente às pessoas com necessidades especiais, sendo 

assim, uma verificação das propostas pedagógicas das escolas, se elas estão 

adaptadas para atender esta demanda de alunos com projetos, salas e 

equipamentos adequados, os quais são de grande importância para 

aprendizagem e permanência destes em nossas salas de aula.  Se há 

participação em cursos de capacitação, se o órgão competente oferece apoio 
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necessário, principalmente com aqueles diretamente envolvidos com alunos 

com necessidades educacionais especiais.  

Foram escolhidas duas escolas do bairro de residência e atuação 

profissional da pesquisadora como educadora, são duas escolas públicas que 

atendem a uma mesma comunidade. A escola X pertence à rede estadual de 

Minas Gerais e a escola Y pertence a rede municipal. Faz-se necessário 

ressaltar que exerço, na escola X, duas funções, administrativa como 

Assistente Técnico da Educação Básica, ou seja, Auxiliar de Secretaria, 

envolvendo os trabalhos relacionados à vida escolar dos alunos e também à 

vida dos funcionários; e também a função de Regente de Aulas de Ciências. Na 

escola Y, pertencente à rede municipal, não exerço nenhuma função, porém, 

conheço a realidade desta instituição por fazer parte da comunidade atuante na 

vida comunitária, além, é claro de conhecer alguns dos professores que lá 

atuam, e também a clientela que é atendida por ela. 

O corpo docente destas escolas são aproximadamente 100 

profissionais que atendem a uma demanda de, aproximadamente, 3000 alunos 

do Ensino Fundamental – de nove anos, e Ensino Médio. Escolhi cerca de vinte 

e cinco colegas de trabalho de ambas as escolas para responder as questões 

que tiveram como objetivo central mostrar, especificamente, como está o 

conhecimento dos mesmos em relação às propostas educacionais, aos 

aspectos legais da Educação Especial, formação e capacitação profissional 

para trabalhar com alunos com necessidades educacionais especiais. A 

pesquisa teve como alvo todos os professores, que ofereceram material para 

análise sobre sua formação para trabalhar em escola com perfil inclusivo, pois 

a maioria trabalha ou já trabalhou com alunos portadores de necessidades 

educacionais especiais. 

A primeira etapa da pesquisa foi solicitar a direção da escola 

permissão para conversar com os profissionais em relação da pesquisa a ser 

feita. A segunda etapa foi apresentada aos profissionais o meu projeto de 

pesquisa mais especificamente o seu objetivo principal e sua justificativa. Foi 

esclarecida a eles a importância de sua participação neste processo, pois o 
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resultado desta pesquisa poderia retornar em benefícios para os 

estabelecimentos e até melhorar a visão e a postura dos mesmos quanto às 

suas atitudes em relação aos alunos com necessidades educacionais 

especiais. Após a apresentação do projeto, foi feita a aplicação dos cinquenta 

questionários para a pesquisa. O questionário, segundo Parasuraman (1991), é 

tão somente um conjunto de questões, feito para gerar os dados necessários 

para se atingir os objetivos do projeto. O questionário é muito importante, 

afirma também que construir questionários não é uma tarefa fácil e que aplicar 

tempo e esforço adequados para a construção do questionário é uma 

necessidade, um fator de diferenciação favorável.  

As informações coletadas serão analisadas de acordo com o roteiro 

aplicado e registradas em relatório, destacando opiniões, comentários, o perfil 

dos educadores, seus anseios, angústias, perspectivas, sua concepção da 

escola inclusiva. 

Os primeiros problemas surgiram neste momento, durante a entrega 

do questionário que continha 21 questões de múltipla escolha divididas em 

quatro subtítulos. O que foi possível perceber é o medo de se falar em 

inclusão, mesmo sendo ela uma realidade nas escolas. Outro aspecto, que foi 

possível perceber foi o desconhecimento sobre o assunto, muitos nem 

conheciam a Declaração de Salamanca que foi um marco para a educação 

inclusiva. A demora na devolução do material foi outro dos problemas.  

Sendo o objetivo de a pesquisa verificar, se os professores de duas 

escolas públicas regulares localizadas no município de Ipatinga-MG possuem 

formação, capacitação e preparação para trabalhar com alunos com 

necessidades especiais que são atendidos por estas escolas. 

As escolas X e Y  apresentam a mesma realidade, algumas turmas 

com a presença de alunos com variadas deficiências como: paralisia cerebral, 

síndrome de Down, dislexia, baixa visão. Tem-se observado, de maneira 

informal, que a presença de tais alunos na sala resume-se apenas em 
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socializá-lo e não incluí-lo como deveria, não é oferecido atendimento a estes 

alunos de acordo com suas especificidades. 

Pode-se observar que as escolas contam com o apoio, mínimo, mas 

significativo, dos pais, de especialistas e dos órgãos competentes, o que torna 

mais difícil entender a falta de conhecimento percebida entre os pesquisados. 

E a não absorção da realidade. Segundo Mantoan (apud GIL, 1997, p.): 

A inclusão causa uma mudança de perspectiva 
educacional, pois não se limita a ajudar somente os 
alunos que apresentam dificuldades na escola, mas 
apóiam a todos: professores, alunos, pessoal 
administrativo, para que obtenham sucesso na corrente 
educativa geral. 

A escola X atende alunos desde as séries iniciais até as finais do 

Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Apesar do número muito significativo 

de profissionais habilitados com licenciatura plena, há um grande rodízio de 

professores. O professor titular no decorrer do ano necessita de algum tipo de 

afastamento como: licença saúde, férias prêmio. Nestas circunstâncias, a 

escola ao designar um profissional em substituição, caso não apareça nenhum 

que seja habilitado, admite-se designar professor que ainda não concluiu o 

Ensino Superior. 

A escola Y atende alunos do Ensino Fundamental e Educação de 

Jovens e Adultos. Todos os professores têm obrigatoriedade de ter cursado 

Licenciatura plena.  

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases, os docentes 
contratados a partir de 2007, devem ter cursado uma 
licenciatura para lecionar no nível fundamental (5ª a 8ª) e 
nível médio; Para lecionar no ensino infantil e 
fundamental (até a 4ª série), o professor deverá ser 
diplomado em Pedagogia ou curso Normal Superior. A 
partir de 2007, todos os docentes, para qualquer nível de 
ensino, deverão ter formação superior para se habilitar a 
lecionar, o que tem movimentado este setor e aquecido o 
mercado para quem já tem formação. 

Em se tratando de inclusão, o que se conhece é a entrada de 

pessoas com deficiência na rede regular de ensino, confunde-se inserção com 
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inclusão. Deste modo, percebe-se que o professor, tem dificuldades em realizar 

a inclusão de maneira significativa. Uma das hipóteses levantadas é de que a 

formação dos professores é fundamental para que a inclusão ocorra de fato, 

mudando assim a realidade da inclusão no país. A escola tem procurado vias 

para se fazer cumprir com a lei, visando uma qualidade do ensino 

aprendizagem em geral.  

Dos professores que participaram da pesquisa a maioria possuem 

cursos de graduação com licenciatura plena. A maioria trabalha atualmente ou 

já trabalharam com alunos com necessidades educacionais especiais. 

Entretanto, uma grande maioria ainda não participou de cursos de capacitação. 

Deste modo observa-se uma reduzida formação especializada e continuada 

dos educadores para trabalhar com alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais.     

São escolas que podem oferecer, para os alunos com necessidades 

educacionais especiais, somente socialização. Diante dessa situação de limites 

e dificuldades enfrentados pelas escolas, falta de infra-estrutura adequada e 

condições materiais para o trabalho pedagógico junto a crianças com 

deficiência. Como tão bem salienta Aranha, 2004: 

 

Assim, uma escola somente poderá ser considerada 
inclusiva quando estiver organizada para favorecer a 
cada aluno, independentemente de etnia, sexo, idade, 
deficiência, condição social ou qualquer outra situação. 
Um ensino significativo é aquele que garante o acesso ao 
conjunto sistematizado de conhecimentos como recursos 
a serem mobilizados. 

 

Foram utilizados os seguintes materiais para a realização da 

pesquisa: 

 Computador; 
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 Folha sulfit; 

 Impressora; 

 Caneta ou lápis. 

 

IV – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a aplicação do questionário foi feito a tabulação dos resultados 

e transformados em gráficos para análise. Analisando os resultados, 

contrapondo uma resposta a outra é possível concluir que muitas delas são 

contraditórias, daí deixando margem para entender a real situação das escolas 

e professores. 

Foi possível observar que a falta de conhecimento dos professores 

sobre inclusão dificultou ao responder às questões. 

Os desdobramentos gerados a partir das interpretações deste 

questionário serão de fundamental importância para a consolidação da 

verdadeira inclusão escolar e para esclarecer o porquê do número reduzido de 

profissionais que se capacitam ou especializam. 

 

 

Sobre inclusão: 

 

Gráfico 1- O que é inclusão em sua opinião? 
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As respostas a essa questão assustam, pois, uma grande maioria 

dos entrevistados, cerca de 38% acredita que inclusão é simplesmente 

matricular todos os alunos, ou seja, o simples fato de  a escola receber todos 

que  chegarem significa incluir. Na realidade matricular todos, na concepção 

dos entrevistados, significa fazer da escola um depósito, aceitando 

simplesmente a presença destes alunos no ambiente escolar. 

 De acordo com LDBEN, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, n. 9394/96, alunos com necessidades educacionais especiais devem 

ter garantido sua inclusão na rede regular de ensino. Percebe-se uma grande 

falta de compreensão acerca da inclusão por parte destes entrevistados.  

 Alguns professores, cerca de 12% ainda pensam que falar em  

inclusão é utopia, um projeto nunca a ser alcançado, demonstrando  uma 

tamanha falta  de conhecimento, pois, no mundo inteiro atualmente fala-se em 

inclusão principalmente depois  da declaração de Salamanca (1994) em que foi 

assumido o compromisso de atendimento as pessoas com NEE dentro do 

sistema regular de ensino. Em se tratando da falta de conhecimento, um dos 

entrevistados sequer respondeu a tal questão. 

Entretanto, a maioria acredita que inclusão significa integração.  A 

Resolução CNE/CEB n. 2/2001 instituiu as Diretrizes Nacionais para a 

Educação de Pessoas com Necessidades Educacionais, na Educação Básica, 
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pela quais os Sistemas de Ensino devem matricular todos os alunos, 

independentemente de deficiências e diferenças, assegurando as condições 

necessárias à inclusão. E inclusão de acordo com o dicionário Aurélio quer 

dizer; “Ato de integrar, completar, formar um todo, fazer parte de um todo, 

tornar inteiro, incorporar-se”. 

Um dos entrevistados, apesar da pesquisa realizada através de um 

questionário, escreveu: 

Inclusão significa que todos os alunos têm o direito de estar 
juntos, aprendendo, participando e sem nenhum tipo de 
discriminação. Para que isso ocorra é necessário que haja uma 
mudança estrutural e cultural na escola de modo que todos os 
alunos tenham suas especificidades atendidas. 

 

Segundo Silva (1998), o processo de integração no sistema regular 

de ensino objetiva a normalização do indivíduo, pressupõe uma aproximação, a 

integração, a assimilação e a aceitação do indivíduo numa classe normal. Ou 

seja, as reflexões do autor partem do pressuposto que integrar é assumir as 

diferenças. Em se tratando de inclusão, o que se conhece é a entrada de 

pessoas com deficiência na rede regular de ensino, confunde-se inserção com 

inclusão. 

 

 

 

Gráfico 2- O que faz uma escola ser inclusiva? 
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A maioria dos participantes respondeu ‘aceitação das diversidades’, 

como sendo um dos principais pontos que faz uma escola verdadeiramente 

inclusiva.  Aceitar simplesmente os alunos com suas diversidades não faz de 

uma escola inclusiva. 

 Aranha (2004) diz que uma escola somente poderá ser considerada 

inclusiva quando estiver organizada para favorecer a cada aluno, 

independentemente de etnia, sexo, idade, deficiência, condição social ou 

qualquer outra situação, um ensino significativo. Ainda segundo Marchesi 

(2010), a inclusão sofreu profundas transformações impulsionadas pelas 

necessidades de uma nova sociedade que reivindica mais igualdade.  

Aranha (2004) ainda escreve que é função da escola promover 

integração/socialização/conhecimento/aprendizagem a qualquer pessoa sem 

discriminação. A minoria diz que uma escola é inclusiva a partir do 

cumprimento da legislação e devido ao MEC. A LDBEN, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, n. 9394/96 é muito clara quando fala que alunos 

com necessidades educacionais especiais devem ter garantido sua inclusão na 

rede regular de ensino, como dever do Estado. As opiniões demonstram mais 

uma vez a falta de conhecimento dos professores. 
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Gráfico 3- Tem algum conhecimento da Legislação sobre inclusão? 
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O gráfico demonstra a falta de conhecimento dos entrevistados em 

relação à legislação que propõe e defende a inclusão. Fica evidente que o 

educador, na sua maioria não tem conhecimento ou este é mínimo. Como 

procurar efetivar a inclusão nas escolas, se para isso é necessário saber o que 

essas leis sugerem? A falta de informação e atualização dos professores a 

respeito da legislação sobre educação inclusiva contribui para a não efetivação 

da inclusão nas escolas regulares.  

Segundo OLIVEIRA (2003) É notório que a falta de atualização dos 

professores contribui para agravar a situação dos alunos, porém esta questão 

não reduz o impacto e a significância dos problemas sociais que atravessam as 

relações escolares, interferindo no trabalho docente, na qualidade de ensino, 

na precarização do trabalho do professor.  

 

Sobre “capacitação do trabalho docente”: 

Gráfico 4 - Qual sua formação acadêmica? 
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Um dado importante é que a maioria dos entrevistados possui nível 

superior, apenas um destes trata-se de funcionário efetivo antigo, possui 

apenas nível médio seguido de curso adicional, o qual já extinto, que habilitava 

para atuar no 6º e 7ª ano do Ensino Fundamental. De acordo com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN) nº. 9.394/96, após uma década de 

sua vigência, só seriam admitidos no exercício da profissão, professores com 

nível superior. O que demonstra que a realidade das escolas atende ás 

perspectivas da referida lei.  

Gráfico 5 - Você possui cursos de formação para trabalhar com alunos com 

NEE? 
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Do total dos entrevistados, dois destes disse possuir formação para 

trabalhar com alunos com NEE, no entanto, um destes disse possuir curso de 
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pedagogia, o que deixa claro a falta de informação deste profissional, pois 

somente tal curso não capacita para esse fim, seria necessário participar de 

curso de capacitação. A grande maioria, cerca de 90% não possui nenhum 

curso de capacitação, sendo que a minoria participa de cursos em andamento. 

A necessidade de preparação adequada dos docentes educacionais 

está preconizada na Declaração de Salamanca (Brasil, 1994) e na atual Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (Brasil, 1996). Tal necessidade é observada 

ainda no parágrafo III do Artigo 59 da LDBEN 9394/96 e reiterada no Art. 18, 

Resolução 02/2001 do Ministério de Educação e Cultura (MEC), que enfatiza a 

necessidade do professor capacitado e especializado para atuar com alunos 

com NEE. O parágrafo IV, desse mesmo artigo, acrescenta que, aos 

professores que já estão exercendo o magistério, devem ser oferecidas 

oportunidades de formação continuada, inclusive em nível de especialização, 

pelas instâncias educacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios (BRASIL, 2001). 

 

Gráfico 6 – Você já participou de algum curso de capacitação para trabalhar 

com alunos com NEE? 
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A grande maioria nunca participou de nenhum curso de capacitação, 

alguns cerca de 14% dos entrevistados contam com cursos de capacitação, 



32 

 

outros, uma pequena parte, cerca de 4%  estão participando de cursos como o 

de LIBRAS oferecidos pelo MEC - projeto incluir que capacita para trabalhar 

com alunos mudos e surdos.  

De acordo com Michels (2006), a Resolução CNE n.02/2001, prevê 

que a formação dos professores que atendem os alunos com NEE pode 

aparecer de duas formas: capacitados e especializados. O artigo 18 que define 

ambos os modelos e especifica que os professores que já exercem o 

magistério devem ser oferecidos a oportunidades de formação continuada em 

nível especializado. E essa formação é de responsabilidade da União, dos 

Estados e dos municípios.  

Verificam-se atualmente alguns avanços na implantação de políticas 

inclusivas nas escolas públicas. De uma forma bem lenta, os governos estão 

cumprindo em parte, oferecendo alguns cursos com o citado acima. No entanto 

há certo desinteresse por parte de alguns profissionais em participar destas 

capacitações. Cabe aos professores ficarem atentos, procurar se informar e 

interessar em participar de tais cursos. 

Gráfico 7 – Você considera que a sua formação acadêmica trouxe suporte para 

trabalhar com alunos com NEE? 
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De acordo com os entrevistados sua formação de modo geral não 

contribuiu em nada ou contribuiu pouco para que os mesmos tivessem o 
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mínimo de embasamento para trabalhar com alunos com NEE. Entretanto, os 

cursos de formação de professores, do magistério às licenciaturas, precisam 

proporcionar condições para que os professores saibam atuar junto aos alunos 

com NEE. (BRASIL, 2001, 2004). 

 

Gráfico 8 – Durante sua trajetória profissional você já encontrou dificuldades 

para trabalhar com alunos com necessidades educacionais especiais? 
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 A maioria dos professores sente dificuldade para atuar com alunos 

com NEE, pois vêm de uma formação que padroniza o ensino. Neste sentido, 

espera-se que a formação continuada lhes possibilite condições para atuarem, 

de modo mais criativo e pertinente. A formação continuada é, neste caso, 

considerada importante, pois dá apoio no desenvolvimento de estratégias de 

ensino que facilitem a aprendizagem dos alunos com NEE.  

Neste sentido, Omote (2003) considera que os professores do 

ensino comum necessitam de uma formação para serem bons professores, 

com conhecimento e experiência indispensáveis à educação dos alunos com 

necessidades especiais, e para saberem usar os recursos e os procedimentos 

metodológicos especializados. 
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Gráfico 9 – Dentre as alternativas abaixo qual melhor especifica sua 
dificuldade? 
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Dentre o grupo dos entrevistados, dois encontram dificuldades em 

todas as alternativas. Alguns na metodologia, outros na falta de habilidade. O 

que se observa é que a grande maioria tem dificuldade em saber como os 

alunos com NEE aprendem. Partindo do pressuposto de os entrevistados não 

possuírem na maioria formação nem capacitação para atuar junto aos alunos 

com NEE, ficam evidente todas estas dificuldades.  

Um dos entrevistados, apesar da pesquisa realizada através de um 

questionário, escreveu: 

“Trabalho também na APAE, mesmo não tendo 

curso específico, não encontro dificuldades para 

trabalhar com os alunos especiais”. 

De acordo com DELORS (1999), É necessário aprender a trabalhar 

com esta nova perspectiva educacional, uma prática centrada nos quatro 

pilares da educação onde o educador possa estar envolvido com o aprender a 

aprender, aprender a fazer aprender a ser e aprender a conhecer, porém cabe 

ressaltar que para que este processo possa ocorrer, os professores tenham 

acima de tudo vontade de tornarem-se educadores inclusivos tornando-os 

agentes de transformação educacional.  
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Independente do nível de conhecimento a que o aluno é capaz de 

ter acesso, é necessário que o professor disponibilize conhecimento, desafie o 

aluno no processo de reconstrução dos saberes, os apóiem nas suas 

dificuldades e nos momentos que se fizer necessária a sua intervenção. 

Entretanto, é necessário capacitação, preparação e atualização, ou seja, uma 

constante busca de conhecimentos para que sejam sanadas pelo menos parte 

destas dificuldades no dia a dia do contexto escolar. 

 

Gráfico 10- Você como professor (a) sente-se preparado (a) para trabalhar com 

aluno com NEE? 
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Uma minoria diz estar preparada para trabalhar com os alunos com 

NEE. Cerca de 42% não se sente preparada. Entretanto, a maioria acredita 

estar parcialmente preparada. Mesmo não possuindo formação e capacitação, 

se preocupam em fazer um bom trabalho com base em suas experiências. 

De acordo com Magalhães (2006), a maioria dos professores tem 

receio em receber alunos com necessidades especiais, entretanto, é natural e 
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pertinente à medida que não houve uma formação adequada para atender esta 

demanda de alunos. 

 

Gráfico 11- O planejamento e a proposta curricular contam com atividades 
diferenciadas? 
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A grande maioria afirmou que às vezes a proposta curricular 

apresenta orientações sobre atividades diferenciadas. É evidente que as 

atividades diferenciadas presente no planejamento e na proposta curricular é 

insatisfatória. Os alunos com NEE não precisam de um currículo diferente, mas 

da abertura e da flexibilidade daqueles que o aplicam, de modo a tornar 

possível a consideração dos diferentes ritmos de desenvolvimento e de 

aprendizagem. A abertura associada à flexibilidade viabilizaria os ajustes que 

se fizessem necessária, garantindo a inclusão sem barreiras ou imposições. 

Para tanto, os sistemas de ensino precisariam assegurar métodos, técnicas, 

recursos educativos e organização específicos, para atender a todos os alunos. 

(BRASIL, 1998). 
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Gráfico 12 – A escola na qual você trabalha é: 
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Diante do resultado deste gráfico, cabe a perplexidade em saber que 

pelo menos 26% dos entrevistados acreditam que as escolas na qual 

trabalham são escolas inclusivas, pois elas não possuem os elementos 

necessários como: espaço adaptado, professores capacitados, currículo 

diferenciado, salas de apoio etc. Tamanha é a falta de informação por parte 

dos entrevistados.  

Segundo MARCHESI (2010), é função da escola promover 

integração/socialização/conhecimento/aprendizagem a qualquer pessoa sem 

discriminação. Ressalta ainda que a escola devesse se adaptar à diversidade 

de seus alunos.  

Estas escolas como a maioria dos entrevistados acredita apresentam 

uma realidade da maioria das escolas do resto do país, isto é, são escolas que 

podem oferecer para os alunos com necessidades educacionais especiais 

somente a socialização: não oferecem condições para incluir de fato estes 

alunos, não está preparada para receber tais alunos, não possuem infra-

estrutura nem pessoal com conhecimento e formação necessária, falta de salas 

de apoio e pouco serviço especializado disponível para melhor atender aos 

alunos. A inclusão não é contraria a socialização, a integração, apenas 
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estabelece a inserção de uma forma mais completa, isto é, pressupõe ensino e 

atendimento de qualidade para todos. 

 

Gráfico 13 – Se sua escola é inclusiva, como os alunos são enturmados? 
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A maioria dos entrevistados acha que a forma de enturmação dos 

alunos não é feita nem por idade, nem por nível de aprendizado ou de forma 

homogenia, alguns sequer souberam responder, mas a maioria respondeu que 

a enturmação é feita de outras formas. Os alunos são distribuídos em 

diferentes classes para não sobrecarregar o professor. 

A maioria dos alunos com NEE que chegam à escola pela primeira 

vez, dependendo de sua necessidade especial, por exemplo, paralisia cerebral 

com comprometimento grave, síndrome de Down, passa a freqüentar a escola 

regular depois de serem liberados por especialistas da APAE, independente da 

idade, se nunca frequentou a escola regular é enturmado no primeiro ano. 

Entretanto, se a dificuldade for outra, por exemplo, baixa visão, o aluno é 

enturmado juntamente com outras de mesma idade ou nível de aprendizagem.   

Se apresentar surdez, o aluno é enturmado somente no sexto ano, após 

frequentar escola especial. 
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Gráfico 14 – O projeto político pedagógico de sua escola apresenta ações 
inclusivas? 
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Dos entrevistados que conhecem o Projeto Político pedagógico, uma 

pequena parte diz que não apresenta ações inclusivas, outras que apresentam. 

Cerca de 32% diz que o projeto está em fase de  construção. Uma grande 

parte dos entrevistados, cerca de 36% assume não conhecer tal projeto. 

 A Lei 9394/96, nos seus artigos 12 e13, incumbe à escola de 

elaborar e executar sua proposta pedagógica com a participação de seu 

quadro docente. O Art. 16 da Resolução Nº. 451/03 do CEE ressalta que as 

escolas da rede regular de ensino incluirão em seu projeto político pedagógico 

ações e atividades que favoreçam a inclusão escolar dos alunos com 

necessidades especiais. Neste sentido, o Projeto Político Pedagógico da 

escola deve ser elaborado com autonomia e participação de todos que compõe 

a comunidade escolar. É um projeto que implica em um estudo e planejamento 

de trabalho com o objetivo de definir o plano de ação das escolas de acordo 

com seu perfil, as especificidades dos alunos, da equipe de docentes, 

funcionários.  

A partir da identificação da demanda da escola, será possível 

elaborar um currículo que reflita o meio social e cultural em que se insere a 

escola. È um trabalho coletivo que significa compreender e enfrentar as 
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contradições do processo educativo, no entanto, a maioria desconhece o 

Projeto Político Pedagógico de sua escola. 

 

Gráfico 15- Como é o processo de avaliação destes alunos? 

 

 

 

O gráfico mostrou várias formas usadas pelos docentes para avaliar 

os alunos com NEE, sendo a forma mais usada é a do Plano de 

Desenvolvimento individual (PDI), no qual é instituído no Artigo 14 da 

Resolução nº. 451/03 do CEE-MG. Que se refere a  certificação especial de 

conclusão de etapa ou curso de educação básica oferecido ao aluno com 

necessidades educacionais especiais, no que e como couber, descreverá as 

habilidades e competências a partir de relatório circunstanciado e plano de 

desenvolvimento. 

A forma de avaliar a aprendizagem é outro entrave à implementação 

da inclusão. De acordo com a LDBEN (art.24), os critérios de avaliação e 

promoção, com base no aproveitamento escolar, devem ser organizados de 

forma a cumprir os princípios constitucionais de igualdade de direito ao acesso 

e permanência na escola. Para tanto, o acesso a todas as séries do Ensino 

Fundamental deve ser incondicionalmente assegurado a todos, e por isso, 
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como garantia de qualidade, as práticas escolares, em cada uma das séries, 

devem contemplar as diferenças existentes entre todos os seus alunos. A 

referida lei dá ampla liberdade às escolas quanto à forma de avaliação, não 

havendo a menor necessidade de serem mantidos os métodos usuais. 

É necessário que o processo de avaliação seja contínuo e 

qualitativo, desta forma. O aluno tem o direito de ser avaliado com 

acompanhamento do seu percurso, a partir da evolução de suas competências, 

habilidades e conhecimentos.  

 

Sobre os “recursos da instituição”: 

 

Gráfico 16 – A escola oferece recursos para realização deste trabalho?  

 

Segundo os entrevistados os recursos oferecidos pela escola são 

insuficientes. Para tanto, as escolas precisariam de apoio e de investimento 

financeiro por parte órgãos competentes. As escolas não têm como oferecer 

condições se não recebem atenção necessária.  

Mazzotta (1993) afirma que é preciso, de fato, criar condições para 

que as pessoas com necessidades especiais, matriculados em escolas 

comuns, usufruam: de material, equipamentos e aparelhos específicos. 
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Gráfico 17-  A escola oferece infra-estrutura para receber os alunos com NEE? 

 

 

De acordo com o gráfico, cerca de 56% dos entrevistados 

concordam que as escolas contam com uma   infra-estrutura insuficiente para 

atender aos alunos com NEE, e cerca de 40%  acham que as escolas não 

possuem nenhuma infra-estrutura para atender os alunos de acordo com suas 

especificidades.  

A resolução do Conselho Nacional de Educação CNE/CEB nº2 de 

11 de setembro de 2001 dispõe sobre a organização e reestruturação do 

sistema de Ensino para o atendimento ao aluno com NEE.  

As escolas pela qual atuam os entrevistados não possuem infra-

estrutura física nem recursos didáticos. Não possui portas alargadas, nem 

rampas de acesso e no interior das escolas, espaço físico insuficiente. Dentre 

as escolas pesquisadas, uma delas possui uma sala de apoio, mas não conta 

com profissional especializado para trabalhar de acordo com as necessidades 

dos alunos. A escola se encontra inserida em uma área inclinada, o prédio 

possui dois andares e a presença de escadarias. A outra escola se localiza em 

uma região baixa, conta também com escadas na entrada da escola. Porém  

existe rampa ao lado desta escada, mas ela não foi construída para facilitar o 

acesso dos alunos com NEE, e sim, para facilitar o acesso de motos e 

bicicletas de funcionários e alunos.  
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A escola pra ser considerada de fato inclusiva deverá atender a 

todos, bem como adaptar o sistema educativo ao aluno e não pretender que o 

aluno se adapte ao sistema. A estrutura escolar é quem deverá ajustar às 

necessidades de todos os alunos favorecendo o desenvolvimento de todos. 

Escolas com Infra-estrutura inadequada são mais uma barreira para efetivação 

de uma escola verdadeiramente inclusiva. 

 

Gráfico 18-  A escola recebe apoio da SEE. 
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Segundo o gráfico 18 a maioria concorda que a escola não recebe 

apoio da SEE ou este é insuficiente. Para que a escola contemple de fato o 

processo inclusivo, é necessário flexibilizar suas ações com a finalidade de 

atender a especificidades de todos os alunos.  

A partir da LDBEN, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

n. 9394/96, foram instituídos, decretos e resoluções na tentativa de garantir 

uma educação de qualidade aos alunos com NEE. 

 Deve-se então pressupor a reestruturação do sistema educacional, 

ou seja, com a finalidade de assegurar uma escola democrática, com caráter 
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inclusivo e competente para trabalhar com todos os alunos. Para tanto, supõem 

a adoção de políticas públicas eficazes, que ofereçam suporte às escolas para 

implementar as modificações necessárias. 

 

Gráfico 19 – De quem você acha que é a responsabilidade de capacitação dos 

professores? 
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A maioria dos professores afirmou que o Estado, seguido do MEC é 

que deveriam se responsabilizar pela capacitação, alguns acharam que a 

escola deveria capacitar. Uma pequena parte achou que cabe a eles ser 

responsável por sua capacitação.  

A necessidade da formação é garantida na LDBEN 9394/ 96, no III 

do artigo 58, que ressalta que os sistemas de ensino assegurarão aos alunos 

com NEE professores com especialização adequada em nível médio ou 

superior, para atendimento especializado, bem como professores de ensino 

regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns”. 

O  art. 61 determina sobre o aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive 

em serviço, o art. 62 é reforçado pelo artigo 87, segundo o qual cabe aos 

Municípios, Estados e à União realizar programas de capacitação para todos 

os professores em exercício, utilizando também, para isso, os recursos da 

educação à distancia (BRASIL, 1998).  
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Buscar um ensino de qualidade não depende, apenas, da competência e da 

boa vontade dos professores em participar dos cursos de capacitação, mas 

acima de tudo da qualidade e da eficiência dos programas de formação que 

precisam estar articulado para atender as necessidades dos docentes. 

Entretanto, nos últimos anos, tem sido possível observar, segundo os 

documentos oficiais, que os programas de formação continuada têm se 

configurado como eventos pontuais, que pouco contribuem para significar a 

prática do professor (BRASIL,1999). 

 

Sobre “convívio com os colegas’’: 

 

Gráfico 20 - Os alunos especiais têm dificuldade no convívio com os demais 

estudantes da turma? 
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De acordo com o gráfico 20, o convívio dos alunos com NEE com os 

demais colegas, de uma maneira geral é bom, gerando alguns conflitos 

esporadicamente. Os alunos sem deficiência, convivem com naturalidade com 

os colegas com NEE. Entretanto, devem receber orientações dos professores 

sobre como acolher e tratar com respeito os colegas com suas diferenças e 
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necessidades. Com certeza, todos serão beneficiados, tanto no aspecto 

humano, como no pedagógico e afetivo.  

De acordo com Carvalho (2002) é, por conseguinte, necessário o 

desenvolvimento de uma preparação específica que permita a sua manutenção 

na classe. A interação com os pares “normais” é saudável tanto pedagógica 

como emocionalmente. Os alunos ditos “normais” podem construir um fator 

fundamental para o êxito da integração através das interações positivas que 

desenvolvem com os colegas, ajudando-os e assumindo o papel de tutores e 

amigos. 

 

Sobre a ‘’família’’: 

 

Gráfico 21 - A família participa ativamente do desenvolvimento do aluno com 
NEE? 
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De acordo com os pesquisados, as escolas contam com um mínimo 

de colaboração por parte dos pais. Os mesmos delegam responsabilidades aos 

professores e na maioria não fazem a parte que cabe a eles. A família e a 

escola caminham juntas, formam uma equipe. É fundamental que mesmo 

tendo objetivos em comum, cada um deve cumprir sua parte, propiciando ao 
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aluno maior segurança na aprendizagem e o desenvolvimento pleno dos 

alunos, formando cidadãos críticos capazes de enfrentar as situações que 

surgem a sua volta. A escola e a família compartilham funções sociais, políticas 

e educacionais, na medida em que contribuem e influenciam a formação do 

cidadão (Rego, 2003). 

E necessário que aconteça uma parceria entre a escola e a família 

para que ocorra o sucesso da educação de todo aluno. Tal cooperação entre 

as instituições é importante na perspectiva da inclusão escolar, pois podem 

favorecer o relacionamento interpessoal e, consequentemente, interferir 

positivamente no processo de ensino-aprendizagem destes alunos. 

 

A escola é, sem dúvida alguma, o grupo da sociedade que mais 

colabora com a transformação do ser humano. É o espaço de luta pela 

transformação social, de preparação para conviver com solidariedade, 

igualdade, justiça e coragem para enfrentar as adversidades. Deste modo, é 

inevitável ressaltar que o professor é de fundamental importância nesse 

processo.  

Após a realização da pesquisa ficou constatado que os conceitos 

dos participantes sobre inclusão escolar são insatisfatórios, expressaram várias 

dificuldades envolvidas nesse processo, destacando–se a falta de infra-

estrutura das escolas, a falta de preparo, capacitação profissional, 

discriminação social e a falta de aceitação da inclusão. 

A forma como a inclusão vem se efetivando, está longe de atender a 

um ideal, foge dos princípios estabelecidos pela Declaração de Salamanca 

(1994), a qual se constitui em um importante documento que trata dos 

princípios, a política e a prática da educação para as necessidades especiais, 

que recomenda que as escolas se ajustem às necessidades de todos os 

alunos. Esta efetivação acontece de forma inadequada, revelam o pouco 

interesse e investimento neste processo. Incluir não significa o aluno com 

necessidades especiais apenas sair da escola especial ou classe especial e ir 
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para a classe comum do ensino regular. São muitos os fatores envolvidos, os 

quais sem dúvida estão sendo desconsiderados ao se efetivar a inclusão 

escolar. 

Conhecer ou falar sobre a questão da formação docente é reviver as 

inquietudes e perplexidades na busca da essência do que realmente é ser 

professor, aquele sujeito que professa saberes, valores e atitudes. A inclusão 

implica que todos os professores precisam ter preparação apropriada na 

formação inicial em educação e desenvolvimento profissional contínuo.  

Deste modo, retomo a afirmativa de Maciel e Raposo (2010), em que 

relatam a metodologia e conhecimento sobre a inclusão escolar destacando 

que o conhecimento é fator primordial na vida de um educador.  

Independentemente da sua formação e da 
posição que você ocupa na escola em que 
trabalha, consideramos aqui, primordialmente, que 
você é um educador que busca construir 
conhecimentos para a promoção de uma inclusão 
escolar efetiva. [...] Entendemos que esse 
processo de construção de conhecimento 
representa um momento de comunicação e troca, 
[...] Muito mais do que adquirir conhecimento 
teórico especializado, o educador deve ser o co-
construtor do seu próprio conhecimento. 

Feldman (2008, p. 191) faz uma referência à formação de 

professores com qualidade, dizendo que fica cada vez mais difícil promovê-la 

com uma visão social, política e em exercício de cidadania. “[...] a formação de 

professores e sua articulação com a escola brasileira, é apontada com maior 

freqüência a desvinculação entre teoria e pratica, obstáculo na concretização 

de uma pratica pedagógica”. 

Se a inclusão escolar traz um novo paradigma de educação, é 

imprescindível que a formação dos professores também seja direcionada nessa 

perspectiva. Como o professor pode ter uma prática inclusiva, se no seu 

processo de formação profissional não teve contato e não foi sensibilizado a 

respeito dessa nova maneira de se pensar as diferenças? 
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O próprio curso de pedagogia traz em si o germe da segregação, 

sendo construído historicamente pela separação entre uma pedagogia para os 

“normais” e uma pedagogia para os “diferentes”, como pode ser constatado no 

posicionamento de Cartolano, que diz:  

A educação especial não tem se constituído, em geral, 
como parte do conteúdo curricular de formação básica, 
comum, do educador; quase sempre é vista como uma 
formação especial reservada àqueles que desejam 
trabalhar com alunos com “necessidades educativas 
especais”, diferentes, indivíduos divergentes sociais, 
deficientes. (1998, p. 30). 

A maioria dos docentes entrevistados ressalta não estar preparados 

para atender os alunos com necessidades especiais e mesmo assim tentam 

realizar o trabalho da melhor forma possível. Cabe um questionamento da 

necessidade de profissionais qualificados e preparados para trabalhar com esta 

diversidade de alunos.  

Alguns cursos de capacitação estão sendo oferecidos, como o 

Projeto Incluir, por exemplo, abordando a capacitação para lidar com alunos 

surdos e cegos. Esse projeto prevê a remoção das barreiras arquitetônicas, a 

acessibilidade tecnológica, a formação em rede de apoio, porém grande parte 

dos profissionais o desconhece e falta interesse.  

O trabalho docente exige dedicação, reflexão, busca e constante 

atualização, vivemos em uma sociedade transitória e de constantes mudanças 

às quais devemos acompanhar. O desafio atual da educação inclusiva está 

centrado na necessidade de implantação de programas como projetos, 

estratégias, experiências de sucesso e de capacitação que incluam a formação 

de professores dentro da realidade da sala de aula, visto que a inclusão é um 

processo que acontece na sociedade, sendo felizmente irreversível. 
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V - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Durante muito tempo, a humanidade assistiu a segregação da 

sociedade com relação a deficiências: já viveram nas ruas, foram prisioneiros e 

já ficaram excluídos da sociedade. Com esforço e organização vem sendo 

disseminada a percepção de que eles podem fazer parte da comunidade. 

O papel da escola neste contexto não esgota na promoção da 

socialização das crianças com Necessidades Educacionais Especiais. Educar 

de forma inclusiva significa encontrar caminhos pedagógicos para alcançar o 

aprendizado.  

A maioria das escolas do  país podem oferecer para os alunos com 

necessidades educacionais especiais somente a socialização, não oferecem 

condições para incluir de fato estes alunos, não está preparada para receber 

tais alunos, não possuem infra-estrutura nem pessoal com conhecimento e 

formação necessária, falta de salas de apoio e pouco serviço especializado 

disponível para melhor atender aos alunos.  

Deste modo, é preciso reafirmar que a formação especializada e 

capacitação dos docentes é muito importante, é o elemento chave para a 

mudança da realidade das escolas, é necessário que os professores sejam 

capacitados e preparados para atuar de forma competente a fim de atender às 

peculiaridades apresentadas pelos alunos com necessidades especiais.  
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  APÊNDICES 
 

A –QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA 
 

Prezados senhores; 

Solicito a contribuição dos senhores respondendo a este 

questionário. 

O objetivo desta pesquisa será verificar a compreensão dos 

docentes acerca da inclusão e se os docentes estão capacitados e preparados 

para atender alunos com necessidades especiais nas escolas regulares. 

A consolidação dos dados será objeto para análise em uma 

monografia para o curso de Pós Graduação em Desenvolvimento Humano e 

Inclusão Escolar. 

Grata, 

Lúcia Ribeiro Alves Oliveira 

Sobre inclusão: 

1- O que é inclusão em sua opinião?  

(  ) matricular todos os alunos na escola   (  ) Integração    (  ) utopia 

2-O que faz uma escola ser inclusiva?  

(  ) aceitação das diversidades  (  ) Cumprimento da legislação  (  )  MEC 

3-Tem algum conhecimento da Legislação sobre a Inclusão? 

 (   ) desconheço   (   ) conheço o mínimo (   ) conheço o suficiente  

Sobre  “Capacitação do trabalho docente”: 

4-Qual a sua formação acadêmica? 

(   ) Licenciatura       (   ) Não possuo     (   ) Em formação   

5-Você possui cursos de formação para trabalhar com alunos PNEE? 

(   ) Sim       (   ) Não     (   ) em andamento 
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6-Você já participou de algum curso de capacitação para trabalhar com alunos 

com NEE? 

(    ) Sim       (   ) Não     (   ) em andamento 

7-Você considera que a sua formação acadêmica trouxe suporte para trabalhar 

com alunos com NEE? 

(   ) Sim       (   ) Não     (   ) pouco significativa 

8-Durante sua trajetória profissional você já encontrou dificuldades para 

trabalhar com alunos com necessidades educacionais especiais? 

 (   ) Sim       (   ) Não     (   ) Ás vezes 

9-Dentre as alternativas abaixo qual melhor especifica sua dificuldade? 

(   ) Metodologia            (   )  Como o aluno aprende      (   ) Falta de habilidade 

10-Você como professor (a) sente-se preparado (a) para trabalhar com aluno 

com NEE? 

(   ) Sim       (   ) Não     (   ) Não totalmente 

11-O planejamento e a proposta curricular contam com atividades 

diferenciadas?  

(   ) Sim       (   ) Não     (   ) Às vezes  

12-A escola na qual você trabalha é:  

(   ) Escola inclusiva       (   ) Escola socializadora     (   ) Não inclusiva 

13-Se sua escola é inclusiva, como os alunos são enturmados? 

(   ) Por idade   (   ) Por nível de aprendizado   (   ) De forma homogênea (    ) 

Outros  

14-O projeto político pedagógico de sua escola apresenta ações inclusivas? 

(    ) Não apresenta  (    ) Apresenta   (    ) Em construção   (    ) Desconheço  
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15-Como é o processo de avaliação destes alunos?  

(   ) PDI      (    ) Portfólio      (   ) Somativa   (   ) Observação 

Sobre os “Recursos da Instituição”: 

16- A escola oferece recursos para realização deste trabalho? 

(   ) Não      (   )Sim      (   ) Insuficiente  

17- A escola oferece infra-estrutura para receber os alunos com NEE? 

(   ) Não      (   ) Sim      (   ) Insuficiente  

18- A escola recebe apoio da SEE 

(   ) Não      (   ) Sim      (   ) Insuficiente  

19- De quem você acha que é a responsabilidade de capacitação dos 

professores? 

(   ) Professores    (   ) Escola   (   ) Governo SEE   (   ) Governo MEC 

 

Sobre “Fatos Relevantes”: 

20- Os alunos especiais têm dificuldades no convívio com os demais 

estudantes da turma? 

(   ) Não   (    ) sim   (   ) Esporadicamente 

 

Sobre a família: 

21- A família participa ativamente do desenvolvimento do aluno com NEE? 

 (   ) Não      (   ) Sim      (   ) Esporadicamente  

 

Este questionário será aplicado para professores dos anos iniciais e dos anos 

finais do Ensino Fundamental que trabalham em uma escola Estadual e outra 

Municipal de Ipatinga que trabalham ou não com alunos com necessidades 

educacionais especiais. 
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ANEXOS 

A – Carta de apresentação 

. . 

 

Universidade de Brasília – UNB  
Instituto de Psicologia – IP 
Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 
Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde PG-PDS 
Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar   

 

A(o) Diretor(a) 

Escola... 

De: Profa. Dra. Diva Albuquerque Maciel  

Coordenadora Geral do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar. 

Assunto: Coleta de Dados para Monografia 

Senhor (a), Diretor (a), 

A Universidade Aberta do Brasil - Universidade de Brasília está em processo de 

realização do curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e 

Inclusão Escolar, pela Universidade Aberta do Brasil - UAB.  

No momento estamos iniciando a fase de construção das monografias que 

representam requisito parcial para a conclusão do curso. Para elas, exige-se a 

realização de um estudo empírico sobre temas relacionados à inclusão no contexto 

escolar, cujas estratégias metodológicas podem envolver: entrevista com colegas, pais 

ou outros participantes; questionários; observação; e análise documental.  

A realização desses trabalhos tem como objetivo a formação continuada dos 

professores/servidores da rede pública, subsidiando-os no desenvolvimento de uma 

prática pedagógica refletida e transformadora, tendo como conseqüência uma 

educação inclusiva.  
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Esse trabalho específico será realizado pela Professora/cursista Lúcia Ribeiro 

Alves Oliveira sob orientação da Prof.ª Mestra Sandra Jacqueline Barbosa. O tema é 

SABERES DOCENTES E INCLUSÃO ESCOLAR: FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM 

IPATINGA-MG, o que torna a escola sob sua direção contexto propício para construção 

de conhecimentos na área.  

Nesse sentido, venho solicitar sua contribuição e autorização para o 

desenvolvimento dessa pesquisa na E.E. “Geraldo Gomes Ribeiro”. Asseguramos que 

os aspectos de ordem ética – garantia de sigilo das entrevistas e observações e 

autorização para utilização do gravador – serão rigorosamente respeitados em todas 

as atividades propostas. 

 Desde já agradeço, colocando-me a disposição de Vossa Senhoria para maiores 

esclarecimentos nos telefones (061) ou pelo e-mail diva@unb.br.  

 

Atenciosamente, 

 

Diva Albuquerque Maciel 

Coordenadora Geral do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar. 
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Universidade de Brasília – UnB  
Instituto de Psicologia – IP 
Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 
Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde PG-PDS 
Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar   

 

A(o) Diretor(a) 

Escola ... 

De: Profa. Dra. Diva Albuquerque Maciel  

Coordenadora Geral do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar. 

Assunto: Coleta de Dados para Monografia 

Senhor (a), Diretor (a), 

A Universidade Aberta do Brasil - Universidade de Brasília está em processo de 

realização do curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e 

Inclusão Escolar, pela Universidade Aberta do Brasil - UAB.  

No momento estamos iniciando a fase de construção das monografias que 

representam requisito parcial para a conclusão do curso. Para elas, exige-se a 

realização de um estudo empírico sobre temas relacionados à inclusão no contexto 

escolar, cujas estratégias metodológicas podem envolver: entrevista com colegas, pais 

ou outros participantes; questionários; observação; e análise documental.  

A realização desses trabalhos tem como objetivo a formação continuada dos 

professores/servidores da rede pública, subsidiando-os no desenvolvimento de uma 

prática pedagógica refletida e transformadora, tendo como conseqüência uma 

educação inclusiva.  

Esse trabalho específico será realizado pela Professora/cursista Lúcia Ribeiro 

Alves Oliveira sob orientação da Prof.ª Mestra Sandra Jaqueline Barbosa. O tema é  
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SABERES DOCENTES E INCLUSÃO ESCOLAR: FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM 

IPATINGA-MG, o que torna a escola sob sua direção contexto propício para construção 

de conhecimentos na área.  

Nesse sentido, venho solicitar sua contribuição e autorização para o 

desenvolvimento dessa pesquisa na E.E. “Geraldo Gomes Ribeiro”. Asseguramos que 

os aspectos de ordem ética – garantia de sigilo das entrevistas e observações e 

autorização para utilização do gravador – serão rigorosamente respeitados em todas 

as atividades propostas. 

 Desde já agradeço, colocando-me a disposição de Vossa Senhoria para maiores 

esclarecimentos nos telefones (061) ou pelo e-mail diva@unb.br .  

 

Atenciosamente, 

 

Diva Albuquerque Maciel 

Coordenadora Geral do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar. 
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B-Termo de Consentimento 

Universidade de Brasília – UnB  
Instituto de Psicologia – IP 
Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 
Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar   

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Senhores Professores, 

Sou orientanda do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e 

Inclusão Escolar, realizado pelo Instituto de Psicologia por meio da Universidade Aberta do 

Brasil - Universidade de Brasília (UAB-UNB) e estou realizando um estudo sobre SABERES 

DOCENTES E INCLUSÃO ESCOLAR: FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM 

IPATINGA-MG . Este estudo poderá fornecer às instituições de ensino subsídios para o 

planejamento de atividades com vistas à promoção de condições favoráveis ao pleno 

desenvolvimento dos alunos em contextos inclusivos e, ainda, favorecer o processo de formação 

continuada dos professores nesse contexto de ensino.  

Constam da pesquisa a realização de aplicação de questionários aos professores no 

intuito de compreender como os docentes envolvidos em processos inclusivos pensam sobre:  

inclusão, participação em cursos de capacitação para atender alunos com NEE, legislação 

pertinente a Inclusão; prática dos educadores nas escolas regulares, atendimento satisfatório às 

pessoas com necessidades especiais, as propostas pedagógicas das escolas estão adaptadas para 

atender esta demanda de alunos com projetos, salas e equipamentos, apoio dos órgãos 

competentes. Para isso, solicito sua autorização para participação no estudo. 

Esclareço que a participação no estudo é voluntária. Você poderá deixar a pesquisa a 

qualquer momento que desejar e isso não acarretará qualquer prejuízo a você. Asseguro-lhe que 

sua identificação não será divulgada em hipótese alguma e que os dados obtidos serão mantidos 

em total sigilo, sendo analisados coletivamente.   

Caso tenha alguma dúvida sobre o estudo, o (a) senhor (a) poderá me contatar no 

endereço eletrônico. Se tiver interesse em conhecer os resultados desta pesquisa, por favor, 

indique um e-mail de contato. 

Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 

             Atenciosamente, 

Lúcia Ribeiro Alves Oliveira 
Orientanda do Curso de  Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar, 

realizado pelo Instituto de Psicologia por meio da Universidade Aberta do Brasil- Universidade de 

Brasília (UAB-UNB)  



62 

 

 
GRUPO DE PROFESSORES QUE PARTICIPARÃO DA ENTREVISTA  

 

Concorda em participar do estudo? (   ) Sim (   ) Não 
Nome: ____________________________________________________________________ 
Assinatura: _____________________________________________________________ 
E-mail (opcional): __________________________________________________________ 
 

Concorda em participar do estudo? (   ) Sim (   ) Não 
Nome: ______________________________________________________________________________ 
Assinatura: __________________________________________________________________________ 
E-mail (opcional): _____________________________________________________________________ 
 

Concorda em participar do estudo? (   ) Sim (   ) Não 
Nome: ______________________________________________________________________________ 
Assinatura: ___________________________________________________________________________ 
E-mail (opcional): _____________________________________________________________________ 
 

Concorda em participar do estudo? (   ) Sim (   ) Não 
Nome: ______________________________________________________________________________ 
Assinatura: ___________________________________________________________________________ 
E-mail (opcional): ______________________________________________________________________ 
 

Concorda em participar do estudo? (   ) Sim (   ) Não 
Nome: ______________________________________________________________________________ 
Assinatura: ___________________________________________________________________________ 
E-mail (opcional): ______________________________________________________________________ 
 

 

 


